
  

 
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะพยาบาลศาสตร์   

Faculty of  Nursing  
หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 

 

1. รหัสและชื่อรายวิชา       รหัสวิชา  9552205 ชื่อรายวิชา ปฏิบัติการพยาบาล
เบื้องต้น 

2. จ านวนหน่วยกิต        ……3……  หน่วยกิต 3(0-9-3) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
 3.1  ชื่อหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต  
 3.2  ประเภทของรายวิชา   ศึกษาท่ัวไป  
   วิชาเฉพาะ กลุ่มวิชา  พ้ืนฐานวิชาชีพ          

            วิชาชีพ  
   วิชาเลือกเสรี     
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา            
 4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
  อาจารย์นงนุช หอมเนียม     พย.ม. (บริหารการพยาบาล) 
 4.2 อาจารย์นิเทศประสบการณ์ภาคสนาม 
  อาจารย์รณชิต สมรรถนะกุล  พย.ม.(การพยาบาลชุมชน)      เบอร์โทร 081 5472036 

อาจารย์วีระชัย เตชะนิรัติศัย   พย.ม.(การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) เบอร์โทร 081 593 2238 
อาจารย์ยงยุทธ บรรจง        พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) เบอร์โทร 063 796 5992 
อาจารย์นงนุช หอมเนียม     พย.ม. (บริหารการพยาบาล)     เบอร์โทร 089 484 8790 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่ฝึกภาคสนามตามแผนการศึกษาในหลักสูตร  
 5.1 ภาคการศึกษาที่     1       2    ภาคฤดูร้อน   ปีการศึกษา 2563  ชั้นปีที่เรียน 2  

5.2 ช่วงเวลา/ ระยะเวลาที่ฝึก  
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 - 19 กุมภาพันธ์ 2564 ฝึกเฉพาะวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ รวม
ระยะเวลาในการฝึก 4 สัปดาห์  

 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (pre-requisite)  (ถ้ามี) 
 ไม่มี  
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (co-requisites)  (ถ้ามี) 

 



  

         ไม่มี  
8. สถานที่เรียน  โรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์ 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณ์ภาคสนามครั้งล่าสุด 
 วันที่  15 ตุลาคม 2563 

 
หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
        เพ่ือให้นักศึกษาน าความรู้เกี่ยวกับหลักการพยาบาลเบื้องต้นไปปฏิบัติการพยาบาลในสถานการณ์
จริงโดยใช้กระบวนการพยาบาลเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการเบื้องต้นอย่างเป็นองค์รวม
ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
        วัตถุประสงค์ในการพัฒนารายวิชานี้ในหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาได้น าความรู้เกี่ยวกับหลักการ
พยาบาลเบื้องต้นมาปฏิบัติการพยาบาลในสถานการณ์จริงและใช้ปฏิบัติงานตลอดช่วงชีวิตของการเป็น
พยาบาลวิชาชีพ 
        วัตถุประสงค์ในการปรับปรุงรายวิชา จากรายงานผลการประเมินรายวิชาในปีการศึกษา 2562 มี
ดังต่อไปนี้ 
       1) ควรมีการพูดคุย ปรึกษาหารือถึงแนวทางการเขียนแผนการพยาบาล การเขียนประวัติผู้ป่วย 
(อาการส าคัญ) ที่เป็นแนวทางเดียวกันของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมัย์ ก่อนการไป
นิเทศจริง 
        2) ควรมีแนวทางท่ีชัดเจนถึงแนวทางในการปฏิบัติเมื่อเกิดความเสี่ยงจากการฝึกปฏิบัติงาน 
        3) เพ่ิมเติมเอกสารในส่วนของ Nursing care plan ให้มี 11 แบบแผนของกอร์ดอน และปรับ
รายละเอียดในแบบแผนฯ ดังกล่าวให้มีความชัดเจนในส่วนของกรณีศึกษา 
        4) ควรตรวจสอบประสบการณ์ที่นักศึกษาต้องได้รับ (Need requirement procedure) หลังจาก
ฝึกปฏิบัติในหอผู้ป่วยแรก และสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติ และควรประสานงานเพ่ิมเติมเพ่ือให้นักศึกษาได้
ประสบการณ์ดังกล่าวในขณะที่ยังฝึกปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
  
  



  

หมวดที ่3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  

 = ความรับผิดชอบหลัก ○ = ความรับผิดชอบรอง 
หมวดวชิา รหัส 
และชื่อรายวิชา คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 

ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะปฏิบตัิทางวิชาชีพ 

 1. มีความซ่ือสัตย์ มวีินัย ตรง
ต่อเวลา 
2. มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม 
3. สามารถใช้ดุลยพินิจในการ
จัดการปัญหาจริยธรรม 
4. แสดงออกถึงการเคารพ
สิทธิ คุณค่า ความแตกต่าง 
และศักดิ์ศรี ของผู้อื่นและ
ตนเอง 
5. แสดงออกถึงการมีจิต
สาธารณะ ค านึงถึงส่วนรวม
และสังคม 
6. แสดงออกถึงการมีทัศนคติ
ที่ดีต่อวิชาชีพการพยาบาล
ตระหนักในคุณค่าวิชาชีพและ
สิทธิของพยาบาล 

1. มีความรอบรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์
ที่เป็นพื้นฐานชีวิต ทั้งด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
รวมถึงศาสตร์อื่นที่ส่งเสรมิทักษะศตวรรษ 21 ตลอดถึง
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
2. มีความรู้และความเขา้ใจในสาระส าคัญของศาสตร์ทาง
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์อย่างกวา้งขวาง
และเป็นระบบ 
3. มีความรู้และความเขา้ใจในระบบสุขภาพของประเทศ
และปัจจยัที่มีผลต่อระบบสุขภาพ 
4. มีความรู้และตระหนกัในงานวิจยัทางการพยาบาลที่
เป็นปัจจุบันและสามารถน าผลการวจิัยมาใช้ในการปฏิบัติ
ทางการพยาบาล 
5. มีความรู้และความเขา้ใจในการบรหิารและการจัดการ
ทางการพยาบาล 
6. มีความรู้และความเขา้ใจกฎหมายวิชาชีพและกฎหมาย
ที่เกี่ยวขอ้ง หลักจรยิธรรม จรรยาบรรณ และสิทธิผู้ปว่ย 
7. มีความรู้ ความเขา้ใจ และเลือกใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับประเภทการใช้งาน การสื่อสาร และผู้รับสาร 

1. สามารถสืบค้นข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
วิเคราะห์และเลือกใช้ขอ้มูล
ในการอ้างอิงเพื่อพัฒนา
ความรู้และแก้ไขปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ 
2. สามารถคิดอย่างเป็น
ระบบ คิดสร้างสรรค์ คิด
อย่างมีวจิารณญาณเพื่อหา
แนวทางใหม่ในการแก้ไข
ปัญหาการปฏิบัติงาน และ
บอกถึงผลกระทบจากการ
แก้ไขปัญหา 
3. สามารถใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ทางการ
วิจัย และนวัตกรรมในการ
แก้ไขปัญหาและการศึกษา
ปัญหาทางสุขภาพ 

1. มีปฏิสัมพันธอ์ยา่ง
สร้างสรรค์กับ
ผู้รับบริการ ผู้ร่วมงาน 
และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
2. สามารถท างานเป็น
ทีมในบทบาทผู้น าและ
สมาชิกทีมในบริบท
หรือสถานการณที่
หลากหลาย 
3. สามารถแสดงความ
คิดเห็นของตนเอง
อย่างเป็นเหตุเป็นผล 
และเคารพในความ
คิดเห็นของผู้อื่น 
4. แสดงออกถึงการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
วิชาชีพและสังคมอย่าง
ต่อเนื่อง 

1. สามารถประยกุต์ใช้หลัก
ทางคณิตศาสตร์ และสถิติใน
การปฏิบัติงาน 
2. สามารถสื่อสารด้วย
ภาษาไทยและ/ หรือ
ภาษาอังกฤษได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
3. สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมี
จริยธรรม 
4. สามารถสื่อสารเพื่อให้
ผู้รับบริการได้รับบริการ
สุขภาพอย่างปลอดภัย 

1. สามารถปฏบิัติการพยาบาล
และการผดุงครรภ์อย่างเป็น
องค์รวม เพื่อความปลอดภัย
ของผู้รับบริการ ภายใต้
หลักฐานเชิงประจักษ ์กฎหมาย 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2. สามารถใช้กระบวนการ
พยาบาลในการปฏิบัติการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ 
3. ปฏิบัติการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ด้วยความเมตตา 
กรุณา และเอื้ออาทร โดย
ค านึงถึงสิทธิผู้ป่วยและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 
4. สามารถปฏบิัติทักษะการ
พยาบาลในสถานการณ์จ าลอง
และในสถานการณ์จริงได้ 

9552205      
ปฏิบัติการพยาบาล
เบ้ืองต้น 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

   ○ ○ ○ ○  ○   ○    ○  ○ ○   ○  ○ ○  ○  

 
 



  

ตารางก าหนดการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ TQF 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของ TQF มาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา วิธีการสอน/ การจัดกิจกรรมที่จะใช้

พัฒนาการเรียนรู้ 
วิธีการประเมินผล 

1.1 []  มีความซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา 
 

1.1.1 []  แสดงออกถึงความซื่อสัตย์
ในหลักปราศจากเชื้อ และการรายงาน
ผลการปฏิบัติทักษะต่างๆ ตลอดจนผล
การตรวจทางห้องปฏิบัติการฯ ในการ
ฝึกปฏิบัติทักษะเบื้องต้นทางการ
พยาบาล   
1.1.2 [] มีความตรงต่อเวลาในการ
ขึ้นฝึกปฏิบัติและการส่งงาน  
1.1.3 [] ปฏิบัติตามระเบียบวินัย
ของมหาวิทยาลัยในการขึ้นฝึก
ปฏิบัติงานและระเบียบโรงพยาบาล 

1.1.1 ปฐ มนิ เ ทศ ร าย วิ ช า เ น้ น ย้ า
เกี่ยวกับความซื่อสัตย์  มีวินัย  ตรงต่อ
เ วล า  และกฎระ เบี ยบ ในการฝึ ก
ปฏิบัติงาน 
1.1.2 การขึ้นฝึกปฏิบัติและการส่งงาน
ตรงเวลา 

1.1.1.1 สั ง เกตพฤติกรรมโดยใช้
แ บ บ ป ร ะ เ มิ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร
พยาบาล  

1.2 [] มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม 

1.2.1 []  แสดงออกซึ่งความ
รับผิดชอบต่อการกระท าของตนเองใน
การปฏิบัติการพยาบาล 

1.2.1 ส่งงานตรงเวลา 
 

1.2.1.1 สังเกตพฤติกรรมโดยใช้
แบบประเมินการปฏิบัติการ
พยาบาล  

1.3 [] สามารถใช้ดุลยพินิจในการจัดการ
ปัญหาจริยธรรม 

1.3.1 [] สามารถใช้ดุลยพินิจในการ
จัดการปัญหาจริยธรรมในการ
ปฏิบัติการพยาบาลเบื้องต้น 

1.3.1 ใช้ดุลยพินิจในการจัดการปัญหา
จริยธรรมจากสถานการณ์จริงบนหอ
ผู้ป่วย 

1.3.1.1 สังเกตพฤติกรรมโดยใช้
แบบประเมินการปฏิบัติการ
พยาบาล  



  

1.5 [○] แสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะ 
ค านึงถึงส่วนรวมและสังคม 

1.5.1  [○] มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
การมีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือเพ่ือ
ร่วมงาน อาจารย์ และบุคคลอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง 

1.5.1 มีเจตคติต่อวิชาชีพที่ดี 
ปฏิบัติการพยาบาลด้วยความเสียสละ 
และมีน้ าใจช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน 
อาจารย์ และเพ่ือนร่วมวิชาชีพ 
 

1.5.1.1 สังเกตพฤติกรรมโดยใช้
แบบประเมินการปฏิบัติการ
พยาบาล 

2. ความรู้   
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของ TQF มาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา วิธีการสอน/ การจัดกิจกรรมที่จะใช้

พัฒนาการเรียนรู้ 
วิธีการประเมินผล 

2.2 [] มีความรู้ความเข้าใจในสาระส าคัญ
ของศาสตร์ทางวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์อย่างกว้างขวางและเป็นระบบ 
 
 
 

2.2.1 []  อธิบายสาระส าคัญของ
ศาสตร์ในการปฏิบัติการพยาบาล
เบื้องต้นได้ 
2.2.2 [] บอกขั้นตอนการปฏิบัติ
ทักษะทางการพยาบาลเบื้องต้นได้ 
2.2.3 [] ใช้กระบวนการพยาบาลใน
การปฏิบัติการพยาบาลเบื้องต้นได้
ถูกต้อง 
2.2.4 [] บอกข้อควรระวัง และการ
ปฏิบัติเพื่อลดโอกาสการเกิดอันตราย
จากการปฏิบัติทักษะทางการพยาบาล
เบื้องต้นได้ 

2.2.1 ท ารายงานการศึกษาผู้ ป่ วย
เฉพาะราย (Case study) 1 ฉบับ/ หอ
ผู้ป่วย 
2.2.2 การสอบลงกอง 
2.2.3 การฝึกปฏิบัติงาน 
2.2.4 กา ร ว า งแผ นกา รพย าบา ล 
(Nursing care plan)  
2.2.5 การให้สุขศึกษาเบื้องต้น 

2.2.1.1 ประเมินการน าความรู้ 
ความเข้าใจในสาระส าคัญของการ
พยาบาลเบื้องต้นไปใช้ในกรณีศึกษา
โดยใช้แบบประเมินรายงาน
กรณีศึกษา 
2.2.2.1 ประเมินความรู้ ความเข้าใจ
รวบยอดของรายวิชาจากข้อสอบลง
กอง 
2.2.3.1 ประเมินการน าความรู้ 
ความเข้าใจจากศาสตร์ทางการ
พยาบาล และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องไป
ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้แบบ
ประเมินการปฏิบัติการพยาบาล 
2.2.4.1 ประเมินการน าความรู้ 
ความเข้าใจจากศาสตร์ทางการ
พยาบาล และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องไป



  

วางแผนการพยาบาลโดยใช้แบบ
ประเมินการวางแผนการพยาบาล  
2.2.5.1 ประเมินความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องการเขียนแผนการให้สุขศึกษา
โดยใช้แบบประเมินการให้สุขศึกษา
เบื้องต้น 

3. ทักษะทางปัญญา 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของ TQF มาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา วิธีการสอน/ การจัดกิจกรรมที่จะใช้

พัฒนาการเรียนรู้ 
วิธีการประเมินผล 

3.1 []  สามารถสืบค้นข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย วิเคราะห์และ
เลือกใช้ในการอ้างอิงเพ่ือพัฒนาความรู้และ
แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
 
 

3.1.1 []  สามารถสืบค้นข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือเพ่ือ
น ามาใช้ในการอ้างอิงในการจัดท า
รายงานประกอบการฝึกปฏิบัติการ
พยาบาลเบื้องต้นได้ 

3.1.1 ท ารายงานการศึกษาผู้ ป่ วย
เฉพาะราย (Case study) 1 ฉบับ/ หอ
ผู้ป่วยและการน าเสนอ (Conference 
case study) 
3.1.2 การฝึกปฏิบัติงาน 
3.1.3 กา ร ว า งแผ นกา รพย าบา ล 
(Nursing care plan) 

3.1.1.1 ประเมินจากข้อมูล
ฐานข้อมูล การอ้างอิงข้อมูลที่ใช้
ประกอบการท ารายงานกรณีศึกษา
โดยใช้แบบประเมินการรายงาน
กรณีศึกษา 
3.1.2.1 ประเมินการใช้ข้อมูลที่มี
ความน่าเชื่อถือมาใช้ในการฝึก
ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้แบบ
ประเมินการปฏิบัติการพยาบาล 
3.1.3.1 ประเมินจากข้อมูล
ฐานข้อมูล การอ้างอิงข้อมูลที่ใช้
ประกอบการวางแผนการพยาบาล
โดยใช้แบบประเมินการวางแผนการ
พยาบาล 



  

3.2 [] สามารถคิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณเพ่ือหา
แนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหาการ
ปฏิบัติงาน และบอกถึงผลกระทบจากการ
แก้ไขปัญหา 

3.2.1 [] วิเคราะห์กรณีศึกษาโดยใช้
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาสุขภาพได้ 
3.2.2 [] สามารถวางแผนแก้ปัญหา
โดยใช้กระบวนการพยาบาล/ 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์/ 
งานวิจัย มาใช้ในการปฏิบัติงาน 

3.2.1 ท ารายงานการศึกษากรณีศึกษา 
(Case study) 1 ฉบับ/ หอผู้ป่วย และ
ก า ร น า เ ส น อ  ( Conference case 
study) 
3.2.2 การฝึกปฏิบัติงาน 
3.2.3 กา ร ว า งแผ นกา รพย าบา ล 
(Nursing care plan) 

3.2.1.1 ประเมินทักษะการคิด การ
แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในกรณีศึกษาจาก
การตอบค าถามโดยใช้แบบประเมิน
การน าเสนอกรณีศึกษา  
3.2.2.1 ประเมินการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตลอดจนการน าไปประยุกต์ใช้กับ
การปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้แบบ
ประเมินการปฏิบัติการพยาบาล 
3.2.3.1 ประเมินการวิเคราะห์ข้อมูล 
จากผู้ป่วยที่ได้รับมอบหมายเพ่ือ
น ามาวางแผนการพยาบาลโดยใช้
ประเมินแบบประเมินการวาง
แผนการพยาบาล 

4. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของ TQF มาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา วิธีการสอน/ การจัดกิจกรรมที่จะใช้

พัฒนาการเรียนรู้ 
วิธีการประเมินผล 

4.1 [] ปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับ
ผู้รับบริการ ผู้ร่วมงาน และผู้ที่เก่ียวข้อง 

4.1.1 [] ปฏิสัมพนัธ์อย่าง
สร้างสรรค์กับเพื่อนร่วมกลุ่ม 
ผู้รับบริการ ผู้ร่วมงาน อาจารย์และผู้
ที่เก่ียวข้องในการขึ้นฝึกปฏิบัติการ
พยาบาล 

4.1.1 การฝึกปฏิบัติงาน  4.1.1.1 ประเมินการมีปฏิสัมพันธ์
กับบุคคลรอบข้าง และความ
รับผิดชอบโดยใช้แบบประเมินการ
ปฏิบัติการพยาบาล  

4.3 [○] สามารถแสดงความคิดเห็นของ
ตนเองอย่างเป็นเหตุเป็นผล และเคารพใน
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

4.3.1 [○] สามารถแสดงความคิดเห็น
ของตนเองอย่างเป็นเหตุผล และรับ
ฟังความคิดเห็นของเพ่ือนได้ 

4.3.1 การฝึกปฏิบัติงาน  4.3.1.1 ประเมินการมีส่วนร่วมใน
การท างานกลุ่ม การแสดงและรับฟัง



  

ความคิดเห็น โดยใช้แบบประเมิน
การน าเสนอกรณีศึกษา 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของ TQF มาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา วิธีการสอน/ การจัดกิจกรรมที่จะใช้

พัฒนาการเรียนรู้ 
วิธีการประเมินผล 

5.1 []  สามารถประยุกต์ใช้หลัก
คณิตศาสตร์ และสถิติในการปฏิบัติ 

5.1.1 []  สามารถค านวณปริมาณยา 
หรือค านวณหยดของสารละลายได้ 
ถูกต้อง 
 

5.1.1 การฝึกปฏิบัติงาน  
5.1.2 การ Conference case study 
 

5.1.1.1 ประเมินทักษะการคิดเลข 
การค านวณยา โดยใช้แบบประเมิน
การปฏิบัติการพยาบาล  
5.1.1.2 ประเมินการสื่อสาร การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช้แบบ
ประเมินการน าเสนอกรณีศึกษา  

5.4 [○] สามารถสื่อสารเพ่ือให้ผู้รับบริการ
ได้รับบริการสุขภาพอย่างปลอดภัย 

5.4.1 สามารถสื่อสารกับผู้รับบริการ
และทีมสุขภาพได้อย่างเหมาะสม 

5.4.1 การให้สุขศึกษาเบื้องต้น 5.4.1.1 ประเมินการสื่อสารกับ
ผู้ป่วยและญาติโดยใช้แบบประเมิน
การให้สุขศึกษาเบื้องต้น 

6. ทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของ TQF มาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา วิธีการสอน/ การจัดกิจกรรมที่จะใช้

พัฒนาการเรียนรู้ 
วิธีการประเมินผล 

6.2 []  ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้
กระบวนการพยาบาล 

6.2.1  []  ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้
กระบวนการพยาบาล 

6.2.1 การฝึกปฏิบัติงาน  6.2.1.1 ประเมินการน า
กระบวนการพยาบาลไปประยุกต์ใช้
ในผู้ป่วยที่ได้รับมอบหมายโดยใช้
แบบประเมินการปฏิบัติการ
พยาบาล  



  

6.3 [○] ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ด้วยความเมตตา กรุณา และเอ้ืออาทร 
โดยค านึงถึงสิทธิผู้ป่วยและความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม 

6.3.1 [○] ปฏิบัติการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ด้วยความเมตตา กรุณา และ
เอ้ืออาทร โดยค านึงถึงสิทธิผู้ป่วยและ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

6.3.1 การฝึกปฏิบัติงาน  6.3.1.1 ประเมินทักษะการ
ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้แบบ
ประเมินการปฏิบัติการพยาบาล 

6.4 []  ปฏิบัติทักษะการพยาบาลพ้ืนฐาน
ในสถานการณ์จริงได้ 

6.4.1  []  ปฏิบัติทักษะการพยาบาล
พ้ืนฐานในสถานการณ์จริงได้ 

6.4.1 การฝึกปฏิบัติงาน  6.4.1.1 ประเมินทักษะปฏิบัติการ
พยาบาลเบื้องต้นที่จ าเป็น 7 ทักษะ
โดยใช้แบบประเมินการปฏิบัติการ
พยาบาลทั้ง 7 ทักษะ 
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7. ภารกิจอื่น ๆ ที่น ามาบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน 

7.1 ผลงานวิจัย 
..............................................................ไม่มี....................................................................... 
มีการน าความรู้และประสบการณ์จากผลงานวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีการ

ด าเนินการ ดังนี้ 
        ..............................................................ไม่มี....................................................................... 

7.2 งานบริการวิชาการ  
..............................................................ไม่มี........................................... ................................. 
มีการน าความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยมี

การด าเนินการ ดังนี้          
          ..............................................................ไม่มี.................................... ................................... 

7.3 งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
..............................................................ไม่มี................................................................... 

มีการน าความรู้และประสบการณ์จากการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอนโดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 
            ..............................................................ไม่มี................................................................... 

7.4 ทรัพยากรหรือวิธีการใช้ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
..............................................................ไม่มี................................................................... 

มีการน าความรู้และประสบการณ์จากการน าทรัพยากรมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีการ
ด าเนินการ ดังนี้ 

  ..............................................................ไม่มี................................................................... ...... 
 
 

หมวดที ่4  ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณ์ภาคสนามหรือค าอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติการพยาบาลเบื้องต้นตามกระบวนการพยาบาลเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 
การพยาบาลในเรื่องการให้ความรู้ด้านสุขภาพ การรับใหม่และจ าหน่าย การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อใน
โรงพยาบาล การวัดและประเมินสัญญาณชีพ การออกก าลังกายและการพักผ่อน การดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคล 
การเตรียมผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด การสนองความต้องการในเรื่องอาหารและน้ า การขับถ่ายปัสสาวะและ
อุจจาระ การดูแลแผล การให้ออกซิเจน การบริหารยาและสารละลายทางหลอดเลือดด าอย่างสมเหตุผล การ
ดูแลผู้ป่วยถึงแก่กรรมและครอบครัว ภายใต้ขอบเขตกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 Fundamental nursing practice on nursing process to support clients’ needs, nursing 
care of health education, admission and discharge, infection control in hospital, measuring and 
assessments of vital signs, exercises and rests, personal hygiene care, preoperative and 
postoperative care, nutrition and fluid supplements, excretion of urines and feces, wound care; 
oxygenation, rational administering of medication and intravenous solutions, nursing care of 
dying patients and families with laws and professional codes 
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2.  กิจกรรมของนักศึกษา 
2.1 ก่อนฝึกปฏิบัติ  

 2.1.1  ปฐมนิเทศรายวิชา 
 2.1.2  การเตรียมความพร้อมในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วย ในหัตถการที่จ าเป็น (Need 
requirement procedure)  ดังต่อไปนี้ 
  1) การท าแผลชนิดเปียก  
  2) การฉีดยาเข้าหลอดเลือดด า 
  3) การให้สารน้ าทางหลอดเลือดด า  
  4) การใส่สายสวนปัสสาวะ 
  5) การใส่สายให้อาหารทางสายยาง 
  6) การดูดเสมหะทางท่อช่วยหายใจ 
  7) การสอนสุขศึกษา 
  8) การฝึกเขียนการวางแผนการพยาบาล รวมถึงประวัติผู้ป่วย จากสถานการณ์ที่ก าหนดให้ 
 2.1.3  การสาธิต สาธิตย้อนกลับในสัปดาห์ก่อนการฝึกปฏิบัติงาน ในหัตถการที่จ าเป็น (Need 
requirement procedure) ในห้องปฏิบัติการพยาบาล 
 2.1.4 การปฐมนิเทศจากโรงพยาบาล และเชิญผู้บริหารของแหล่งฝึกมาให้ค าแนะน าในเรื่องเกี่ยวกับ
หอผู้ป่วย สถานที่ต่างๆ ของโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง การป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล การป้องกันความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นขณะฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล กฎระเบียบและข้อควรระมัดระวังในการขึ้นฝึก
ปฏิบัติงาน  
 2.1.5 Pre test 
    2.2 ขณะฝึกปฏิบัติ  
 2.2.1  การปฐมนิเทศทุกครั้งที่เปลี่ยนหอผู้ป่วยฝึกปฏิบัติงาน 
 2.2.2  การสาธิต สาธิตย้อนกลับในสัปดาห์แรกบนหอผู้ป่วย 
 2.2.3  ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับมอบหมาย 
      2.2.4  ฝึกปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลที่มอบหมายในหน้าที่พิเศษ 
 2.2.5  วางแผนการปฏิบัติการพยาบาล  
 2.2.6 ประชุมปรึกษาก่อนและหลังการปฏิบัติงาน (Pre – post conference) 
 2.2.7 ท ารายงานการศึกษาผู้ป่วยเฉพาะราย (Case study) 1 ฉบับ/ หอผู้ป่วย 
 2.2.8 การให้สุขศึกษาเบื้องต้น 
 2.2.9 บันทึกประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาลลงในสมุดประสบการณ์ 
 2.2.10 รายงานผลการฝึกปฏิบัติงานหลังหอผู้ป่วยที่ 1 และหอผูป่วยที่ 2 โดยใช้แบบรายงานทักษะ
การปฏิบัติงานตามแต่ละประเภทของหอผู้ป่วย ซึ่งแยกเป็นหอผู้ป่วยอายุรกรรมและหอผู้ป่วยศัลยกรรม   
     2.3 หลังฝึกปฏิบัติ  

2.3.1 Post test 
2.3.2 Conference case study 
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3.  รายงานหรืองานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 
 

รายงานหรืองานที่ได้รับมอบหมาย ก าหนดส่ง 
1. แผนการปฏิบัติการพยาบาล (Nursing 
care plan)  

วันพุธบ่าย: นักศึกษามาศึกษาข้อมูลของผู้ป่วยที่ได้รับ
มอบหมาย รวบรวมข้อมูล แล้ววางแผนการพยาบาลตาม
ข้อมูลที่นักศึกษารวบรวมได้  
วันพฤหัสบดี: ส่งแผนการปฏิบัติการพยาบาลตอนเช้าก่อนการ
ฝึกปฏิบัติงานให้อาจารย์ประจ ากลุ่ม 
วันศุกร์: ส่งแผนการปฏิบัติการพยาบาลฉบับแก้ไขครั้งที่ 1 จาก
ค าแนะน าของอาจารย์ ในตอนเช้าก่อนการฝึกปฏิบัติงาน 
วันจันทร์: ส่งแผนการปฏิบัติการพยาบาลที่ได้จากการวาง
แผนการพยาบาลและจากการแก้ไขครั้งที่ 2 ให้เป็นฉบับ
สมบูรณ์  
หมายเหตุ: ในแต่ละวัน ให้นักศึกษาเขียนแผนการปฏิบัติการ
พยาบาลใหม่ทุกครั้งตามค าแนะน าจากอาจารย์ประจ ากลุ่ม 

2. รายงานการศึกษาผู้ป่วยเฉพาะราย 
(Case study) 1 ฉบับ/ หอผู้ป่วย 

วันสุดท้ายก่อนสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยนั้นๆ  
หอผู้ป่วยที่ 1 ส่งวันที่ 15 มกราคม 2564 
หอผู้ป่วยที่ 2 ส่งวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 

3. บันทึกประสบการณ์ ส่งสมุดประสบการณ์ให้อาจารย์ในแต่ละหอผู้ป่วยเซ็นชื่อทุกวัน
และรายงานผลประสบการณ์ที่ยังขาดให้อาจารย์ประจ ากลุ่ม
รับทราบก่อนสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยนั้นๆ ตาม
แบบรายงานทักษะการปฏิบัติงานที่ก าหนดให้ 

4. การน าเสนอกรณีศึกษาผู้ป่วยเฉพาะ
ราย (Conference case study)  

วันสุดท้ายของการฝึกปฏิบัติงาน 
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564) 

5. การให้สุขศึกษาเบื้องต้น เขียนแผนสอนสุขศึกษาและปฏิบัติการสอนในหอผู้ป่วยที่ 1 ให้
เสร็จสิ้นทุกคน  

 

4. การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา 
          4.1 ให้ค าแนะน าก่อนการปฏิบัติการพยาบาลทุกวัน ระหว่างการท า Pre-conference 
          4.2  ผู้สอนสะท้อนให้นักศึกษารับทราบข้อบกพร่องที่ควรปรับปรุงในการปฏิบัติการพยาบาลทุกวัน
ในช่วงบ่ายที่มีการท า Post-conference 
          4.3 ผู้สอนตรวจแผนการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยประจ าวัน พร้อมทั้งสะท้อนให้นักศึกษารับทราบ
ข้อบกพร่องที่ควรปรับปรุงแก้ไข ภายในวันรุ่งขึ้นหลังจากนักศึกษาส่งงาน 
          4.4 ผู้สอนตรวจรายงานการศึกษาผู้ป่วยเฉพาะราย (Case study) พร้อมทั้งสะท้อนให้นักศึกษา
รับทราบข้อบกพร่องที่ควรปรับปรุงแก้ไข 
          4.5  ผู้สอนสะท้อนให้นักศึกษารับทราบผลการประเมินก่อนย้ายหอผู้ป่วย 
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5. หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติ (อาจารย์คลินิก)  
          ไม่มี 
6. หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์สอนภาคปฏิบัติ/ อาจารย์นิเทศ 

6.1 อาจารย์นิเทศเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยทั้งอายุรกรรมและศัลยกรรม
โดยการประสานงานและฝึกปฏิบัติงานในเบื้องต้น เพ่ือท าความรู้จักกับบุคลากรประจ าและสถานที่ของหอ
ผู้ป่วย ก่อนการขึ้นฝึกปฏิบัติจริง   

6.2 ปฐมนิเทศแนวทางในการศึกษาภาคปฏิบัติในหอผู้ป่วยที่นักศึกษาขึ้นฝึกปฏิบัติงาน 
6.3 สอนและสาธิตการปฏิบัติการพยาบาลให้แก่นักศึกษาในการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลต่างๆ  

ประเมินผลพร้อมให้ข้อมูลป้อนกลับแก่นักศึกษาเพ่ือให้มีการพัฒนาตนเอง 
6.4 ประสานงานกับแหล่งฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา  และแจ้งผลการประเมินหอผู้ป่วยและปัญหา 

จากการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาให้แก่หอผู้ป่วย เพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไข 
6.5 ประสานงานกับอาจารย์ที่เก่ียวข้องเพ่ือให้ความช่วยเหลือ ในกรณีที่พบว่านักศึกษามีปัญหาใน 

การปฏิบัติงาน 
6.6 เป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติการพยาบาล ชื่นชม และให้ก าลังใจแก่นักศึกษา  
6.7 ประเมินการปฏิบัติงาน และรายงานของนักศึกษาตามแบบประเมินของคณะฯ 
6.8 รับค าปรึกษา ข้อเสนอแนะจากอาจารย์พ่ีเลี้ยงที่ข้ึนฝึกปฏิบัติการพยาบาลด้วยเพ่ือการนิเทศงาน

เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลของรายวิชาและหลักสูตร 
6.9 ก ากับ ติดตามการปฏิบัติทักษะทางการพยาบาลเบื้องต้นที่จ าเป็นของนักศึกษาทุกสัปดาห์ และ

รายงานผลการด าเนินงานหลังสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาในแต่ละหอผู้ป่วยให้กับผู้รับผิดชอบ
รายวิชา 
7. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา 

7.1 ปฐมนิเทศรายวิชาแก่นักศึกษาก่อนฝึกปฏิบัติงาน   
7.2 จัดการประชุมร่วมระหว่างอาจารย์และผู้บริหารของแหล่งฝึกเพ่ือชี้แจงรายละเอียดการฝึก 

ปฏิบัติงานของนักศึกษา การปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือลดความเสี่ยง และการปฏิบัติเมื่อเกิดความเสี่ยงในการฝึก
ปฏิบัติงานเกิดข้ึน ก่อนการฝึกปฏิบัติงานเป็นประจ าทุกปี 

7.3 ประสานงานกับแหล่งฝึก และเชิญผู้บริหารของแหล่งฝึกมาให้ค าแนะน าในเรื่องเก่ียวกับหอผู้ป่วย 
การป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล การป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นขณะฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล 
กฎระเบียบและข้อควรระมัดระวังในการขึ้นฝึกปฏิบัติงาน 

7.4  เตรียมความพร้อมของนักศึกษาโดยจัดให้มีการสอนสาธิต และสาธิตย้อนกลับ กิจกรรมการ 
พยาบาลเด็กที่ส าคัญในสัปดาห์ก่อนการขึ้นฝึกปฏิบัติงาน 

7.5  เตรียมสื่อการสอน เช่น คู่มือ/ ต าราการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานเพื่อเอ้ือต่อการศึกษาด้วย
ตนเองของนักศึกษา 
8. สิ่งอ านวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ต้องการจากสถานที่ที่จัดประสบการณ์ภาคสนาม 

8.1  มีสถานที่ในการประชุมปรึกษาทางการพยาบาล 
8.2  มีหนังสือ/ ต าราทางการแพทย์และการพยาบาลในหอผู้ป่วย โรงพยาบาล  และห้องสมุดมหาวิทยาลัย 
8.3  มีรถรับ – ส่ง  ไปฝึกปฏิบัติงาน ณ  หอผู้ป่วยตลอดระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติงาน 
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หมวดที ่5   การวางแผนและการเตรียมการ 
1. การก าหนดสถานที่ฝึก 

1.1 วิธีการก าหนดสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน  
หอผู้ป่วยอายุรกรรม  และหอผู้ป่วยศัลยกรรม  โรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์ อ าเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัด

บุรีรัมย์  โดยเลือกหอผู้ป่วย/ สถานที่ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา ให้มีความหลากหลาย เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึก
ประสบการณ์ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของวิชา  

1.2 สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โดยมีหอผู้ป่วยที่หลากหลาย ดังนี้ 
1.2.1 หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 4  
1.2.2 หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 4 
1.2.3 หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 5 
1.2.4 หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 4 

2. การเตรียมนักศึกษา 
2.1 ปฐมนิเทศรายวิชาแก่นักศึกษาก่อนฝึกปฏิบัติงาน   

 2.2 เตรียมความพร้อมของนักศึกษาโดยจัดให้มีการสอนสาธิต และสาธิตย้อนกลับ กิจกรรมการ
พยาบาลที่ส าคัญ (Need repuirement) เพ่ือให้นักศึกษาเกิดความม่ันใจในการปฏิบัติงาน ได้แก่   
  1) การท าแผลชนิดเปียก  
  2) การฉีดยาเข้าหลอดเลือดด า 
  3) การให้สารน้ าทางหลอดเลือดด า  
  4) การใส่สายสวนปัสสาวะ 
  5) การใส่สายให้อาหารทางสายยาง 
  6) การดูดเสมหะทางท่อช่วยหายใจ 

2.3 กรณีเป็นกิจกรรมการพยาบาลที่นักศึกษาไม่เคยท า อาจารย์ซักซ้อมข้ันตอน วิธีการในการให้การ
ปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลของนักศึกษา ก่อนการให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วย  
 2.4 ฝึกปฏิบัติเรื่องการสอนสุขศึกษา และฝึกเขียนการวางแผนการพยาบาล รวมถึงประวัติผู้ป่วยจาก
สถานการณ์ท่ีก าหนดให้ 
 2.5 ประเมินความพร้อมของนักศึกษาและความคาดหวังที่นักศึกษาจะฝึกปฏิบัติการพยาบาล 
 2.6 Pre test 
3. การเตรียมอาจารย์สอนภาคปฏิบัติ/ อาจารยน์ิเทศ 

3.1 จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดของการฝึกปฏิบัติ การจัดตารางการศึกษา วัตถุประสงค์ของการฝึก
ปฏิบัติ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กิจกรรมการเรียนการสอน การมอบหมายงาน การประเมินผล แก่อาจารย์ 
พร้อมแจกคู่มือการศึกษาก่อนการฝึกปฏิบัติอย่างน้อย 2 สัปดาห์  

3.2 จัดให้อาจารย์นิเทศเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยทั้งอายุรกรรมและ
ศัลยกรรมโดยการประสานงานและฝึกปฏิบัติงานในเบื้องต้น เพ่ือท าความรู้จักกับบุคลากรประจ าและสถานที่
ของหอผู้ป่วย ก่อนการขึ้นฝึกปฏิบัติจริง   

3.3 ส าหรับอาจารย์ใหม่ ให้สังเกตการสอนสาธิตในหัวข้อที่จะสอนกับอาจารย์ที่มีประสบการณ์การ
สอนหรือจากอาจารย์พ่ีเลี้ยง และจัดให้มีการประเมินการสอนของอาจารย์ใหม่ในครั้งแรกส าหรับการสอนบน
หอผู้ป่วยตลอดจนดูแลและให้ค าแนะน าการสอนภาคปฏิบัติ  
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3.4 เตรียมสื่อการสอน เช่น คู่มือการฝึกปฏิบัติ/ ต าราการปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐานเพ่ือเอ้ือต่อ
การศึกษาด้วยตนเองของอาจารย์ 
4. การเตรียมอาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติในสถานที่ฝึก (อาจารย์คลินิก)  
 ไม่มี 
5. การจัดการความเสี่ยง 

5.1 การจัดการความเสี่ยงด้านการเดินทาง 
5.1.1 จัดให้มีรถรับ ส่งนักศึกษาตลอดการฝึกปฏิบัติงานและมีอาจารย์คอยก ากับ ควบคุมตลอดการ

ฝึกปฏิบัติ 
5.2 การจัดการความเสี่ยงด้านทักษะการฝึกปฏิบัติงาน 

5.2.1 ชี้แจงกฎระเบียบและข้อควรระวังในการฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย เช่น การให้ยา การ
ป้องกันอุบัติเหตุจากการฝึกปฏิบัติงาน เป็นต้น 

5.2.2 ให้ทางโรงพยาบาลชี้แจงระเบียบ การป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ข้อปฏิบัติเรื่องความ
เสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงในการฝึกปฏิบัติงานก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงานทั้งในโรงพยาบาลและหอผู้ป่วยนั้นๆ 

5.2.3  ติดตามปัญหาและอุปสรรคท่ีอาจเกิดขึ้นในระหว่างการศึกษาภาคปฏิบัติ และหาแนวทางแก้ไข
ร่วมกันระหว่างอาจารย์ พนักงานพ่ีเลี้ยง นักศึกษา และพยาบาลประจ าหอผู้ป่วย   

5.3 การจัดการความเสี่ยงด้านผลการเรียนรู้ในการฝึกปฏิบัติงาน 
5.3.1 ผู้รับผิดชอบรายวิชาเป็นที่ปรึกษาในการฝึกปฏิบัติงานหากมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นต้อง

ด าเนินการแก้ไขโดยผ่านคณะกรรมการหลักสูตร  
5.3.2  ประชุม ชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานให้กับคณาจารย์ผู้ร่วมนิเทศ 
5.3.3  ประชุมผลการประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานร่วมกับทีมคณาจารย์  
5.3.4  อาจารย์นิเทศก ากับ ติดตามการปฏิบัติทักษะทางการพยาบาลเบื้องต้นที่จ าเป็นของนักศึกษา

ทุกสัปดาห์ และรายงานผลการด าเนินงานหลังสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาในแต่ละหอผู้ป่วยให้กับ
ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

 
หมวดที ่6   การประเมินนักศึกษา 

1. หลักเกณฑ์การประเมิน 
   1.1 เกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ ตามแบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติการพยาบาล  
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ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมิน 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(TQF 1.1, 1.2, 1.3, 1.5) 

-  แบบประเมินการ
ปฏิบัติการพยาบาล 

ตลอดการฝึกปฏิบัติ (รวม)  10  % 
10% 

ด้านความรู้ 
(TQF 2.2) 

 
-  แบบประเมินรายงาน
กรณีศึกษา  
- แบบประเมินการวาง
แผนการพยาบาล 
- แบบประเมินการให้สุข
ศึกษา 
-  แบบประเมินการ
ปฏิบัติการพยาบาล 

ตลอดการฝึกปฏิบัติ  
 

(รวม)  15  %  

2 
8 
 

2 
 
3 

ด้านทักษะทางปัญญา 
(TQF 3.1, 3.2) 

 
-  แบบประเมินการวาง
แผนการพยาบาล 
-  แบบประเมินการ
ปฏิบัติการพยาบาล 
-  แบบประเมินรายงาน
กรณีศึกษา 
- แบบประเมินการน าเสนอ
กรณีศึกษา 

ตลอดการฝึกปฏิบัติ (รวม)  15 %  

5 
5 
 

3 
 
2 

ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
(TQF  4.1, 4.3) 

 
-  แบบประเมินการ
ปฏิบัติการพยาบาล 
- แบบประเมินการน าเสนอ
กรณีศึกษา 

ตลอดการฝึกปฏิบัติ (รวม) 5 % 

3 

2 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(TQF 5.1, 5.4) 

 
- แบบประเมินการน าเสนอ
กรณีศึกษา  
- แบบประเมินการให้สุข
ศึกษาเบื้องต้น 
-  แบบประเมินการ
ปฏิบัติการพยาบาล 

ตลอดการฝึกปฏิบัติ (รวม) 10 % 

2 

3 

5 

ทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ 
(TQF 6.2, 6.3, 6.4) 

 
-  แบบประเมินการ
ปฏิบัติการพยาบาล  
(รวมการประเมินทักษะหลัก
ที่จ าเป็น 6 ทักษะ) 

ตลอดการฝึกปฏิบัติ (รวม) 45 %  
45 

 

รวม  100 % 
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1.2 เกณฑ์การตัดเกรด น าคะแนนดิบมาเทียบกับเกณฑ์การตัดเกรด ดังนี้ 
      ช่วงคะแนน (ร้อยละ) 

80 – 100 คะแนน   ได้อักษรระดับคะแนน A 
75 – 79  คะแนน  ได้อักษรระดับคะแนน B+ 
70 – 74 คะแนน  ได้อักษรระดับคะแนน B 
65 – 69 คะแนน  ได้อักษรระดับคะแนน C+ 
60 – 64 คะแนน  ได้อักษรระดับคะแนน C * 
55 – 59 คะแนน  ได้อักษรระดับคะแนน D+   
 0 -  54 คะแนน  ได้อักษรระดับคะแนน D 
 ต่ ากว่า 53 คะแนน  ได้อักษรระดับคะแนน  F 

* หมายเหตุ: ตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรในกลุ่มวิชาชีพต้องมีระดับคะแนนไม่น้อยกว่า C 
(มากกว่าร้อยละ 60) กรณีท่ีได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ 
2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

2.1 ประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาลตามแบบประเมินของคณะฯ  และให้นักศึกษาได้รับทราบ
คะแนนภายหลังสิ้นสุดการศึกษาในแต่ละหอผู้ป่วย 

2.2  ประเมินรายงานการศึกษาเฉพาะราย (Case study) ตามแบบประเมินเพ่ือให้คะแนน และ
สะท้อนให้นักศึกษาทราบข้อบกพร่องเพ่ือเป็นประโยชน์ในการท ารายงานครั้งต่อไป 

2.3 ประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาลในกิจกรรมทางการพยาบาลที่ส าคัญผ่านใช้กระบวนการ
ทางการพยาบาล และการสอบลงกอง 

2.4 ประเมินผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านการน าเสนอกรณีศึกษา และการให้สุขศึกษาเบื้องต้น 
2.5 ประเมินผลทักษะการปฏิบัติการพยาบาลด้านประสบการณ์ที่นักศึกษาที่ต้องได้รับ โดย ให้

นักศึกษาฝึกประสบการณ์ตามท่ีได้ก าหนดในสมุดประสบการณ์วิชาปฏิบัติการพยาบาลเบื้องต้นซ่ึงนักศึกษาควร
ผ่านเกณฑ์การประเมินทักษะในประสบการณ์ที่ส าคัญ คือ การใส่สายทางจมูกถึงกระเพาะอาหาร การใส่สาย
สวนปัสสาวะชนิดค้างสายสวนในเพศชาย และ/หรือ เพศหญิง การท าแผลเปียก การดูดเสมหะผ่านท่อช่วย
หายใจ การเตรียมและการให้ยาผ่านช่องทางต่างๆ และการเตรียมและการให้สารน้ าทางหลอดเลือดด า (IV 
fluid) นอกจากนี้ยังต้องมีประสบการณ์ทั่วไป ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
ทักษะ ประสบการณ์รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเบื้องต้น เกณฑ์ขั้นต่ า/ 

รายวิชา 
1 การให้สุขศึกษาเบื้องต้น 1 
2 การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล  
 2.1 การล้างมือ 5 
 2.2 ใส่ถุงมือปราศจากเชื้อ 5 
 2.3 การใช้ผ้าปิดปากและจมูก 5 
 2.4 การสวมเสื้อกาวน์  1* 
 2.5 การใช้แว่นป้องกันตาและการใช้หน้ากากป้องกันหน้า 1* 
3 การวัดและประเมินสัญญาณชีพ  
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ทักษะ ประสบการณ์รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเบื้องต้น เกณฑ์ขั้นต่ า/ 
รายวิชา 

 3.1 การวัดอุณหภูมิ 10 
 3.2 การวัดชีพจร 10 
 3.3 การวัดการหายใจ 10 
 3.4 การวัดความดันโลหิต 10 
4 การดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อม    
 4.1 การท าเตียง  5 
 4.2 การอาบน้ าผู้ป่วยบนเตียงแบบสมบูรณ์ 5 
 4.3 การอาบน้ าผู้ป่วยบนเตียงแบบช่วยเหลือบางส่วน 5 
 4.4 การท าความสะอาดอวัยวะสืบพันธ์เพศชาย 5 
 4.5 การท าความสะอาดอวัยวะสืบพันธ์เพศหญิง 5 
 4.6 การเช็ดตัวลดไข้ 3 
5 การออกก าลังกายและการพักผ่อน การเตรียมผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด  
 5.1 การจัดท่าแบบต่างๆ 10 
 5.2 การช่วยเคลื่อนไหวบนเตียง 10 
 5.3 การออกก าลังกาย 10 
 5.4 การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยใช้กายอุปกรณ์ชนิดต่างๆ  

ระบุ ........................................................................ 
................................................................................ 

5 

 5.5 การเตรียมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด (Pre op care) 1* 
 5.6 การรับผู้ป่วยจากห้องผ่าตัด (Post op care) 1* 
6 การสนองความต้องการในเรื่องอาหารและน้ า  
 6.1 การใส่สายทางจมูกถึงกระเพาะอาหาร 1 
 6.2 การให้อาหารทางสายให้อาหาร 5 
 6.3 การดึงสายที่ใส่จากจมูกถึงกระเพาะอาหารออก 1 
 6.4 การบันทึก Intake/ Out put 10 
 6.5 การล้างสายยางทางจมูกถึงกระเพาะอาหาร (NG lavage)  1* 
7 การพยาบาลเพื่อสนับสนุนการวินิจฉัยและการรักษา   
 7.1 การเจาะเลือดจากผิวหนัง (DTX + Hct) 10 
 7.2 การเจาะเลือดจากหลอดเลือดด า 5 
 7.3 การเจาะเลือดส่งเพาะเชื้อ 1* 
 7.4 การเก็บเสมหะส่งตรวจ ระบุ.......................................................... 1* 
 7.5 การเก็บสิ่งคัดหลั่งส่งเพราะเชื้อ ระบุ.............................................. 1* 
 7.6 การเก็บอุจจาระส่งตรวจ ระบุ........................................................ 1* 
 7.7 การเก็บปัสสาวะส่งตรวจ ระบุ....................................................... 2 
8 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาการขับถ่ายปัสสาวะและอุจจาระ  
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ทักษะ ประสบการณ์รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเบื้องต้น เกณฑ์ขั้นต่ า/ 
รายวิชา 

 8.1 การใส่สายสวนปัสสาวะชนิดค้างสายสวนในเพศชาย และ/หรือ เพศหญิง 1 
 8.2 การใส่สายสวนปัสสาวะชนิดใส่ครั้งคราว (Intermittent catheterization)  1* 
 8.3 การถอดสายสวนปัสสาวะ 1 
 8.4 การสวนอุจจาระในผู้ใหญ่ ระบุ................................................. 1* 
9 หลักการดูแลแผล  
 9.1 การท าแผลแห้ง (Dry dressing) 3 
 9.2 การท าแผลเปียก (Wet dressing) 3 
 9.3 การท าแผลที่มีท่อระบาย (Closed drain)* 1* 
 9.4 การตัดท่อระบายให้สั้น (Short drain)* 1* 
 9.5 การตัดไหม (Stitch off or staples)* 1* 
 9.6 การพันผ้า* 1* 

10 การให้ออกซิเจนและการพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาการหายใจ    
 10.1 การดูดเสมหะทางจมูก 1 
 10.2 การดูดเสมหะทางปาก 1 
 10.3 การดูดเสมหะผ่านท่อเจาะคอ 1* 
 10.4 การดูดเสมหะผ่านท่อช่วยหายใจ 1 
 10.5 การเคาะทรวงอก 3 
 10.6 การสอนเทคนิคการหายใจและการไออย่างมีประสิทธิภาพ 3 
 10.7 การให้ออกซิเจน Cannula 3 
 10.8 การให้ออกชิเจน Simple face mask/ Mask c bag 3 
 10.9 การให้ออกซิเจน T-piece 1* 
 10.10 การให้ออกซิเจน Tracheostomy Collar 1* 
 10.11 การพ่นยาในผู้ใหญ่ 3 

11 การบริหารยา และสารละลายทางหลอดเลือดด า   
 11.1 การให้ยาทางปาก 10 
 11.2 การให้ยาทางสายยางให้อาหาร 5 
 11.3 การหยอดตาและการป้ายตา 1* 
 11.4 การให้ยาอมใต้ลิ้น 1* 
  11.5 การให้ยาทางผิวหนัง 1* 
 11.6 การให้ยาเหน็บทางช่องคลอดและทวารหนัก 1* 
 11.7 การให้ยาทางหู 1* 
 11.8 การให้ยาทางจมูก 1* 
 11.9 การเตรียมยาและฉีดยาเข้าชั้นผิวหนัง (ID) 1* 
 11.10 การเตรียมยาและฉีดยาเข้าชั้นใต้ผิวหนัง (SC) 3 
 11.11 การเตรียมยาและฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ (IM) 1* 
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ทักษะ ประสบการณ์รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเบื้องต้น เกณฑ์ขั้นต่ า/ 
รายวิชา 

 11.12 การเตรียมและการให้ยาทางหลอดเลือดด าผ่านช่องทางต่างๆ 
ระบุ...........................................................................................  
................................................................................................. 
.................................................................................................  

5 

 11.13 การเตรียมและการให้สารน้ าทางหลอดเลือดด า (IV fluid)  3 
 11.14 การให้เลือดและการพยาบาล 1* 

12 การรับใหม่ การย้ายและการจ าหน่ายผู้ป่วย  
 12.1 การรับใหม่ 1 
 12.2 การจ าหน่ายผู้ป่วย 1 
 12.3 การแต่งศพ* 1* 

 
* หมายเหตุ หากไม่มีประสบการณ์ดังกล่าว ให้อาจารย์ทีน่ิเทศจดัประสบการณ์การเรียนรู้เพิ่มเติมจากสถานการณ์
จ าลอง 
3. ความรับผิดชอบของอาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติต่อการประเมินผู้เรียน (อาจารย์คลินิก) 

ไม่มี 
4. ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประสบการณ์ภาคสนามต่อการประเมินนักศึกษา 
     4.1 ผู้รับผิดชอบวิชา  

ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา ปรึกษาหารือร่วมกันกับคณาจารย์ในการให้คะแนน ตัดเกรด 
น าเสนอหัวหน้าสาขาวิชาฯ เพ่ือแจ้งให้อาจารย์ผู้ร่วมสอนรับทราบและน าเสนอผลการตัดเกรดต่อ
คณะกรรมการหลักสูตรเพื่อวิพากษ์และรับรองผลการตัดเกรด 
 4.2 อาจารย์นิเทศ 

ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา ปรึกษาหารือร่วมกันในการให้คะแนน และส่งคะแนนแก่ผู้ที่
รับผิดชอบ เพื่อตัดเกรด น าเสนอผู้รับผิดชอบวิชาฯ  
5. การสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง 
 หากมีความแตกต่างระหว่างผลการประเมิน จะมีการปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างอาจารย์ประจ าตึก
นั้นๆ คณาจารย์ผู้ร่วมสอนและหัวหน้าสาขาวิชาและน าเสนอต่อคณะกรรมการหลักสูตร 

 
หมวดที ่7   การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

1.  กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามจากผู้เกี่ยวข้องต่อไปนี้ 
  1.1 นักศึกษา 

 1) ประเมินการเรียนการสอนโดยภาพรวมของรายวิชา โดยแบบประเมินการเรียนการสอน   
รายวิชาภาคปฏิบัติ (ส าหรับนักศึกษา) 

2) ประเมินผลการเรียนรู้ (Learning outcome: LO) ของผู้เรียน ที่ต้องได้รับ/ที่ต้องพัฒนา  
โดยแบบประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  

3) ประเมินโดยแบบฝึกปฏิบัติงาน  
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 1.2 อาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติ (อาจารย์คลินิก) 
  ไม่มี  
 1.3 อาจารย์นิเทศที่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม 

 1) ประเมินสมรรถนะของนักศึกษาในภาพรวมตามวัตถุประสงค์ 
 2) ประเมินผลการจัดกิจกรรมและประสบการณ์แก่นักศึกษา 

            3) ประเมินปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานทั้งของอาจารย์และนักศึกษา 
            4) ประเมินการท าหน้าที่ของตนเองและพนักงานพ่ีเลี้ยง 
    1.4  อ่ืน ๆ เช่น บัณฑิตจบใหม่ 
          ไม่มี 
2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง 
       1)  มีคณะกรรมการหลักสูตรตรวจสอบผลการประเมินและตัดเกรด 
3. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของการฝึกปฏิบัติการพยาบาล 

3.1 มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของภาควิชาฯ ภายหลังเสร็จ
สิ้นการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และมีการน าเสนอปัญหา แนวทางแก้ไขในการสัมมนาสาขาวิชา 
 

รายช่ือหนังสือ/ต ารา วารสาร ระบบสืบค้น ผลงานวิชาการ ประกอบการเรียนการสอน 
1. ต าราและเอกสารหลัก 
สุปาณี เสนาดิสัย และ มณี อาภานันทิกุล. (2552).  คู่มือปฏิบัติการพยาบาล. กรุงเทพฯ: บริษัทจุดทอง จ ากัด. 
อภิญญา เพียรพิจารณ์.  (2558).  คู่มือปฏิบัติการพยาบาล เล่ม 1.  พิมพ์ครั้งที่ 3.  นนทบุรี : โครงการสวัสดิการ 
      วิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก.  
อภิญญา เพียรพิจารณ์.  (2558).  คู่มือปฏิบัติการพยาบาล เล่ม 2.  พิมพ์ครั้งที่ 3.  นนทบุรี : โครงการสวัสดิการ 
      วิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. คู่มือการฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการพยาบาล รายวิชา 9552202  
       การพยาบาลเบื้องต้น  ปีการศึกษา 1/ 2562.  
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
       2.1 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
        3.1  ฐานข้อมูล  CENAHl       
        3.2 เอกสารที่แนะน า 
สุปาณ ีเสนาดิสัย และวรรณภา ประไพพานิช. (บรรณาธิการ). (2560). การพยาบาลพ้ืนฐาน (ฉบับปรับปรุง  
      ครั้งที ่1). กรุงเทพฯ: บริษัท จุดทอง จากัด.   
พรศิริ พันธสี.  (2552).  กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้ทางคลินิก.  กรุงเทพฯ : พิมพ์ 
      อักษร.  
วิจิตรา กุสุมภ์.  (2556).  กระบวนการพยาบาลและข้อวินิจฉัยการพยาบาล :การน าไปใช้ในคลินิก (NURSING  
      PROCESS AND NURSING DIAGNOSIS).  กรุงเทพฯ : บริษัทบพิธการพิมพ์.  

 
 



22 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อนักศึกษาได้รับอุบัติเหตุขณะปฏิบัติการพยาบาล 
ขั้นตอนที่  1 เมื่อนักศึกษาได้รับอุบัติเหตุขณะปฏิบัติการพยาบาล 

1.1 จากเข็มหรือของมีคมเปื้อนเลือดผู้ป่วยทิ่มต าหรือบาดผิวหนังให้ท าความสะอาดแผลด้วยน้ าและสบู่  
หลังจากนั้นเช็ดด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ   

   1.2  เลือดหรือสารน้ า หรือสารคัดหลั่งจากร่างกายผู้ป่วยกระเด็นเข้าบาดแผล  ให้ท าความสะอาด
ด้วยน้ า สบู่ทันที  ตามด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ 70 % alcohol หรือ  providine 

   1.3  เลือดหรือสารน้ า หรือ สารน้ าคัดหลั่งจากร่างกายผู้ป่วยกระเด็นเข้าตา  ให้ล้างตาด้วยน้ าสะอาด
หลายๆ ครั้ง หรือใช้ 0.9 NSS ล้างตา  

   1.4  เลือดหรือสารน้ า หรือสารคัดหลั่งจากร่างกายผู้ป่วยกระเด็นเข้าปาก ให้บ้วนน้ าลายทิ้งให้เร็ว
ที่สุด  แล้วบ้วนปากด้วยน้ าสะอาดหลายๆครั้ง หรือใช้  น้ ายาบ้วนปากกลั้วคอ 
ขั้นตอนที่ 2 ให้รีบรายงานอาจารย์นิเทศทราบทันที  ถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ เพ่ืออาจารย์นิเทศจะได้
ด าเนินการประสานงานกับทางหอผู้ป่วยเพื่อด าเนินการต่อไป ถ้าอาจารย์ผู้สอนไม่อยู่ให้นักศึกษารายงานกับทาง
หอผู้ป่วยเพื่อด าเนินงานต่อไป ถ้าอาจารย์ผู้สอนไม่อยู่ให้รายงานหัวหน้าตึก หรือหัวหน้าเวรทราบทันที เช่นกัน 
ขั้นตอนที่ 3 อาจารย์หรือหัวหน้าตึก หรือหัวหน้าเวร  แจ้งหน่วยควบคุมโรคติดเชื้อ 
ขั้นตอนที่ 4 พยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อให้ค าแนะน านักศึกษาตามแบบรายงาน และลงรายมือชื่อ ( ICN )   
รับรอง พยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อจะพิจารณาและประสานงานให้นักศึกษาพบแพทย์หน่วยโรคติดเชื้อ   เพื่อ
พิจารณารับยาป้องกัน   (Post  Exposure Prophylaxis : PEP)   ต่อไป 
ขั้นตอนที่ 5   รับยาและช าระเงินค่ายา (ปฏิบัติตามระเบียบที่ก าหนดของแต่ละโรงพยาบาลเกี่ยวกับการช าระ
เงินของนักศึกษา) 
ขั้นตอนที่ 6 บันทึกรายงานการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บจากของมีคมทิ่มต า ขณะปฏิบัติงานตามแบบรายงาน
ของโรงพยาบาล การบันทึกรายงาน หัวหน้าตึก หรือหัวหน้าเวรจะท าการสัมภาษณ์ กรอกข้อมูล ลงรายมือชื่อ
รับรองตามแบบรายงาน 
 
หมายเหตุ  รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติอาจแตกต่างกันไปตามระเบียบปฏิบัติของแต่ละโรงพยาบาล ดังนั้นใน
การฝึกปฏิบัติในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเบื้องต้น ให้ถือปฏิบัติตามข้ันตอนของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ 
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ระเบียบปฏิบัติของนักศึกษาขณะฝึกปฏิบัติงาน 
1. รับการปฐมนิเทศจากโรงพยาบาล อาจารย์นิเทศ/ อาจารย์พ่ีเลี้ยงในคลินิก 
2. แต่งกายขึ้นฝึกปฏิบัติงานด้วยชุดฟอร์มที่ทางคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ก าหนด 
      2.1  ไม่สวมเครื่องประดับ ยกเว้นนาฬิกาข้อมือ  
      2.2  เก็บผมให้เรียบร้อย กรณีผมยาวให้ใส่ที่คลุมผมสีด าและไม่มีลวดลายเท่านั้น 
  2.3  ตัดเล็บสั้น  ไม่ทาสี 
  2.4  ไม่อนุญาติให้ใช้ต่างหูทุกชนิด  
3. ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือในขณะปฏิบัติการพยาบาลที่หอผู้ป่วย ยกเว้น ในกรณีที่ต้องการสืบค้นข้อมูลและ 

ต้องเป็นเวลาที่เป็นการประชุมปรึกษาทางการพยาบาล (Nursing conference)  
4. ระเบียบการลา นักศึกษาต้องมีชั่วโมงในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลร้อยละ 100 ของชั่วโมงฝึกปฏิบัติที่ 

ก าหนด หากมีเหตุจ าเป็นที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้ปฏิบัติตามข้อก าหนด ดังนี้ 
4.1 การลากิจ   

4.1.1 นักศึกษาต้องยื่นใบลากิจล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน โดยการเขียนบันทึกข้อความที่แสดง 
ความจ าเป็นในการลากิจ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากอาจารย์ประจ ากลุ่มและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

4.1.2 ต้องฝึกปฏิบัติงานทดแทนจ านวนวันที่ลา และห้ามต่อเวร 
 4.2   การลาป่วย  

4.2.1   นักศึกษาต้องแจ้งให้อาจารย์ประจ ากลุ่มทราบภายในที่ลาป่วย และต้องยื่นใบลาพร้อม 
ใบรับรองแพทย์ทุกครั้งในทุกกรณี  
                   4.2.2 ต้องฝึกปฏิบัติงานทดแทนจ านวนวันที่ลา และห้ามต่อเวร ซึ่งการชดเชยการปฏิบัติงานจะขึ้นอยู่
กับดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
 4.3   กรณีที่นักศึกษาขาดการฝึกปฏิบัติงาน โดยไม่แจ้งให้อาจารย์นิเทศทราบ   

         4.3.1 นักศึกษาจะต้องเขียนรายงานส่งอาจารย์ผู้นิเทศ เพ่ือเสนอต่อผู้รับผิดชอบรายวิชาและ
คณะกรรมการหลักสูตรต่อไป 

         4.3.2   ต้องฝึกปฏิบัติงานทดแทนจ านวนวันที่ลา และห้ามต่อเวร 
     5.   การขึ้นปฏิบัติงานนักศึกษาจะต้องถึงหอผู้ป่วยในเวลา 7.30 น. กรณีนักศึกษามาสายเกิน 8.30 น. ให้
นักศึกษาปฏิบัติงานทดแทนจ านวน 1 วัน  

6. เกณฑ์การพิจารณาความผิดในการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษา  
                  ในระหว่างการฝึกปฏิบัติงานวิชาปฏิบัติการพยาบาลเบื้องต้น ณ  โรงพยาบาลบุรีรัมย์   เมื่อ 

นักศึกษามีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ไม่ประพฤติปฏิบัติตนตามกฎระเบียบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และคณะ
พยาบาลศาสตร์ก าหนด เช่น ไม่มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและวิชาชีพ สูบบุหรี่/ดื่มสุราขณะปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน
ผิดพลาดแล้วเกิดอันตรายแก่ผู้ป่วยทั้งที่สามารถแก้ไขได้และไม่สามารถแก้ไขได้ และมีความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาวกับ
ญาติผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล เป็นต้น จะต้องเขียนรายงานเสนอต่อ   อาจารย์นิเทศเพ่ือพิจารณาความผิด
ตามเกณฑ์ หลังจากนั้นอาจารย์นิเทศน าเสนอ ผลการพิจารณาต่อผู้รับผิดชอบรายวิชาและเสนอต่อคณะกรรมการ
หลักสูตรตามขั้นตอน 
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ภาคผนวก ก 
 

- ตารางการฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ 
- ตารางฝึกปฏิบัติการพยาบาล ณ รพ.บุรีรัมย์ 
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ตารางการฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ 
รายวิชา 9552205 ปฏิบัติการพยาบาลเบื้องต้น ปีการศึกษา 2/2563 

วันที่ 26, 27 พฤศจิกายน และ 3 ธันวาคม 2563 รวมระยะเวลาฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการพยาบาล จ านวน 3 วัน 
 
ว ด ป/ เวลา 08.30-09.00  09.00-12.00  12-13 13.00-15.30 น. 15.30 - 16.30  

26 พ.ย.63
เตรียมความ
พร้อมนักศึกษา
ที่มหาวิทยาลัย 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาวิชา
จัดเตรียมกล่าวเปดิ
รายวิชา และจดั
สถานท่ีในการฝึก
ปฏิบัติใน
ห้องปฏิบัติการ 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบวิชาช้ีแจงรายละเอียด ดังนี ้
- ปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อสร้างสัมพันธภาพ 
- ช้ีแจงหัตถการและความรับผิดชอบในการฝึกปฏิบัติ
ในห้องปฏิบัติการ 
- แจ้งวัตถุประสงค์ของรายวิชา แผนการปฏิบัติงาน 
รายละเอียดงานที่ต้องรับผิดชอบ และการประเมินผล 
- ช้ีแจงแนวทางปฏิบัติ กฎระเบียบในการฝึกปฏิบัติ  
และการป้องกันความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้น 
- ประเมินความพร้อมของนักศึกษาก่อนการฝึก
ปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วย 

     
พัก 

สาธิตย้อนกลับในหัวข้อดังต่อไปนี ้
1. การการท าแผลชนิดเปียก และการให้สุข
ศึกษา (กลุ่มที่ 1 อ.วีระชัย) 
2. การฉีดยาเข้า และใหส้ารน้ าทางหลอดเลือด
ด า (กลุ่มที่ 2 อ.ยงยุทธ) 
3. การใส่สายสวนปัสสาวะและการดูดเสมหะ
ทางท่อช่วยหายใจ (กลุ่มที่ 3 อ.นงนุช) 
4. การวัดสัญญาณชีพและการใสส่ายให้อาหาร
ทางสายยาง (กลุ่มที่ 4 อ.รณชิต) 

นักศึกษาพบอาจารย์ประจ ากลุ่ม 
- แนะน าตน สร้างสัมพันธภาพระหว่าง
นักศึกษากับอาจารย์ประจ ากลุ่ม 
- Orientation ลักษณะของหอผูป้่วย 
หัตถการที่พบ การเตรียมความรู้ทีอ่าจจะ
พบได้ในหอผู้ป่วย 
- ทบทวนความรู้และทักษะปฏิบัตติามที่
ก าหนดไว้ในคู่มือการฝึกปฏิบัติของ
รายวิชา 
- ดูแลและแนะน านักศึกษาในการฝึก
ทักษะในห้องปฏิบัติการก่อนการขึน้ฝึก
ปฏิบัติเพื่อเป็นการเตรียมความพรอ้มและ
สร้างความมั่นใจในการปฏิบตัิงาน 

27 พ.ย.63
เตรียมความ
พร้อมนักศึกษา
ที่มหาวิทยาลัย 

08.30-12.00 น. 12-13 13.00-15.30 น. 15.30-16.30 

สาธิตย้อนกลับในหัวข้อดังต่อไปนี ้
1. การการท าแผลชนิดเปียก และการให้สุขศึกษา  
(กลุ่มที่ 4 อ.วีระชัย) 
2. การฉีดยาเข้า และใหส้ารน้ าทางหลอดเลือดด า 
(กลุ่มที่ 1 อ.ยงยุทธ) 
3. การใส่สายสวนปัสสาวะและการดูดเสมหะทางท่อช่วยหายใจ 
(กลุ่มที่ 2 อ.นงนุช) 
4. การวัดสัญญาณชีพและการใสส่ายให้อาหารทางสายยาง  
(กลุ่มที่ 3 อ.รณชิต) 

พัก สาธิตย้อนกลับในหัวข้อดังต่อไปนี ้
1. การการท าแผลชนิดเปียก และการให้สุขศึกษา (กลุ่มที่ 3 อ.วีระชัย) 
2. การฉีดยาเข้า และใหส้ารน้ าทางหลอดเลือดด า (กลุ่มที่ 4 อ.ยงยุทธ) 
3. การใส่สายสวนปัสสาวะและการดูดเสมหะทางท่อช่วยหายใจ (กลุม่ที่ 1 อ.นงนุช) 
4. การวัดสัญญาณชีพและการใสส่ายให้อาหารทางสายยาง (กลุ่มที่ 2 อ.รณชิต) 
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ว ด ป/ เวลา 08.30 - 12.00 12-13 13.00-15.30 15.30-16.30 
3 ธ.ค. 63 สาธิตย้อนกลับในหัวข้อดังต่อไปนี ้

1. การการท าแผลชนิดเปียก และการให้สุขศึกษา (กลุ่มที่ 2 อ.วีระชัย) 
2. การฉีดยาเข้า และใหส้ารน้ าทางหลอดเลือดด า (กลุ่มที่ 3 อ.ยงยุทธ) 
3. การใส่สายสวนปัสสาวะและการดูดเสมหะทางท่อช่วยหายใจ (กลุม่ที่ 4 อ.
นงนุช) 
4. การวัดสัญญาณชีพและการใสส่ายให้อาหารทางสายยาง (กลุ่มที่ 1 อ.รณ
ชิต) 
  

 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา 
- ทบทวนเนื้อหา สาระส าคัญของกระบวนการ
พยาบาล (การเขยีนประวตัิ การเขยีนข้อ
วินิจฉัยทางการพยาบาล การวางแผนการ
พยาบาล ฯลฯ)  
- ฝึกทักษะการวางแผนการพยาบาลจาก
สถานการณ์ที่ก าหนดให้ โดยแบ่งกลุ่มตาม
อาจารย์ที่นิเทศตามหอผู้ป่วยนั้นๆ 

 - Pre test  
- ประเมินความพร้อมในการขึ้นฝกึ
ปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 
 

ตารางฝึกปฏิบัติการพยาบาล รายวิชา 9552205 ปฏิบัติการพยาบาลเบื้องต้น ปีการศึกษา 2/2563 
วันที่ 4 ธันวาคม 2563 - 19 กุมภาพันธ์ 2564 รวมระยะเวลาในการฝึกในโรงพยาบาล 4 สัปดาห์ (ฝึกเฉพาะวันพฤหัสบดี และวันศุกร์) 

 
กลุ่ม
ที่ 

ล าดับ
ท่ี รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุลนักศึกษา สัปดาห์

เตรียม 
สัปดาห์ที่  

1 
สัปดาห์ที่ 

2 
สัปดาห์ที่ 

3 
สัปดาห์ที่ 

4 
สัปดาห์ที่ 

5 
สัปดาห์ที่ 

6 
สัปดาห์ที่ 

7 
สัปดาห์ที่ 

8 
สัปดาห์ที่ 

9 
สัปดาห์ที่ 10 

     Ward ที่ 1 Ward ที่ 2 

        

26
-2

7 
พย

63
 

3 
ธค

 6
3 

4 
ธค

 6
3 

17
 ธ

ค 
63

 

18
 ธ

ค 
63

 

24
 ธ

ค 
63

 

25
 ธ

ค 
63

 

7 
มค

 6
4 

8 
มค

 6
4 

14
 ม

ค 
64

 

15
 ม

ค 
64

* 

21
 ม

ค 
64

 

22
มค

 6
4 

28
 ม

ค 
64

 

29
มค

 6
4 

4 
กพ

 6
4 

5 
กพ

 6
4 

11
กพ

 6
4 

12
 ก

พ 
64

 

18
กพ

 6
4*

 

19
กพ

 6
4*

 

1 1 620112955020 นางสาวสุธิดา  แสนตลาด 

เต
รีย

มค
วา

มพ
ร้อ

มใ
นห

้อง
ปฏ

ิบัต
ิกา

รพ
ยา

บา
ล 

                  

เต
รีย

มค
วา

มพ
ร้อ

มใ
นห

้อง
ปฏ

ิบัต
ิกา

รพ
ยา

บา
ล 

                  

เวล
า 0

8.3
0-

12
.00

 น
. ป

ฐม
นิเ

ทศ
จา

กฝ
่าย

กา
รพ

ยา
บา

ล 
เวล

า 1
3.0

0-
14

.30
 น

.ศึก
ษา

พื้น
ที่ข

อง
 รพ

. 
เวล

า 1
4.3

0-
16

.30
 น

. ป
ฐม

นิเ
ทศ

หอ
ผู้ป

่วย
ที่ 

1 
                  

หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 4  
อ.นงนุช หอมเนียม/ นศ. 7 คน 

หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 4  
อ.รณชิต สมมรถนะกุล/ นศ. 7 คน 

เวล
า 0

8.3
0-

12
.00

 น
. น

 าเส
นอ

กร
ณีศึ

กษ
า เ

วล
า 1

3.0
0-

15
.00

 น
. ป

ระ
เม

ินผ
ลก

าร
ฝึก

ปฏ
ิบัต

ิใน
ภา

พร
วม

 เว
ลา

 1
5.0

0-
16

.30
 น

. P
os

t t
es

t 
                  

2 620112955015 นางสาวศศิภา  เส็งแก้ว 

3 620112955006 นางสาวธนาภรณ์  จันทะเลิศ 

4 620112955024 นางสาวโสรญา  อินณรงค์ 

5 620112955003 นางสาวจุลจิลา  กมลภพ 

6 620112955018 นางสาวสุกัญญา  ศรีบาล 

7 620112955028 นางสาวอิงอร  ค ามูล 

2 1 620112955012 นางสาวรัตติยา  ศิริสุข 

หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 5  
อ. วีระชยั เตชะนิรัติศัย/ นศ.6 คน 

 

หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 4 
อ.ยงยุทธ บรรจง/ นศ. 6 คน 

2 620112955014 นางสาววารินทร์  วิฤทธิ์ชยั 

3 620112955025 นางสาวอภิสรา  เกษมสุข 

4 620112955023 นางสาวสุรีฉาย  เยาวเลิศ 

5 620112955008 นางสาวพิมพ์ญดา  สิงชาดา 

  6 620112955017 นางสาวสิรินาถ  ศรีลาชัย 

3 1 620112955010 นางสาวเพ็ญนภา  เกตไธสง 

หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 4  
อ. รณชิต สมรรถนะกุล/ นศ. 6 คน 

หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 4   
อ.นงนุช หอมเนียม/ นศ. 6 คน 

2 620112955007 นางสาวปิยรัตน์  ถนัดสอน 

3 620112955022 นางสาวสุภาพร  ดาศร ี

4 620112955004 นางสาวฐิติภรณ์  พิมพ์ศักดิ ์

5 620112955009 นางสาวพิมพว์ิภา  พะกาแก้ว 

6 620112955013 นางสาววรรณนภา  ไชยคุณ 
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กลุ่ม
ที่ 

ล าดับ
ท่ี รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุลนักศึกษา สัปดาห์

เตรียม 
สัปดาห์ที่  

1 
สัปดาห์ที่ 

2 
สัปดาห์ที่ 

3 
สัปดาห์ที่ 

4 
สัปดาห์ที่ 

5 
สัปดาห์ที่ 

6 
สัปดาห์ที่ 

7 
สัปดาห์ที่ 

8 
สัปดาห์ที่ 

9 
สัปดาห์ที่ 10 

     Ward ที่ 1 Ward ที่ 2 

        

26
-2

7 
พย

63
 

3 
ธค

 6
3 

4 
ธค

 6
3 

17
 ธ

ค 
63

 

18
 ธ

ค 
63

 

24
 ธ

ค 
63

 

25
 ธ

ค 
63

 

7 
มค

 6
4 

8 
มค

 6
4 

14
 ม

ค 
64

 

15
 ม

ค 
64

* 

21
 ม

ค 
64

 

22
มค

 6
4 

28
 ม

ค 
64

 

29
มค

 6
4 

4 
กพ

 6
4 

5 
กพ

 6
4 

11
กพ

 6
4 

12
 ก

พ 
64

 

18
กพ

 6
4*

 

19
กพ

 6
4*

 

4 1 620112955001 นายชยพัทธ ์ เทวรัตน์       

หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 4  
อ.ยงยุทธ บรรจง/ นศ. 6 คน 

หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 5  
อ. วีระชยั เตชะนิรัติศัย/ นศ. 6 คน 

  

2 620112955002 นางสาวจิราพร  ปทุมทอง         

3 620112955026 นางสาวอัญชล ี ดงจันทร์         

4 620112955027 นางสาวอารยีา  สระนาม         

5 620112955011 นางสาวเพ็ญนภา  สุปะภา         

6 620112955005 นางสาวตะวันนภา โททิพยวงค์         

 
หมายเหตุ * วันที่ 15 ม.ค. 64 เวลา 13.00 - 15.00 น. ประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานทีห่อผู้ป่วยที่ 1 เวลา 15.00 - 16.30 น. รับการปฐมนิเทศหอผู้ป่วยที่ 2   
               วันที่ 18 ก.พ. 64 เวลา 15.00 -16.30 น. ประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วยที่ 2   
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ภาคผนวก ข 
 

เครื่องมือในการฝึกปฏิบัติการพยาบาล 
    FUNDA 1 : รายงานกรณีศึกษา (Case study) 
    FUNDA 2 : รายงานการวางแผนการพยาบาล (Nursing care plan) 

 FUNDA 3 : แบบการให้สุขศึกษาเบื้องต้น (Health education)  
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คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

รายงานกรณีศึกษา (Case study) 
รหัสวิชา  9552205 ชื่อรายวิชา ปฏิบัติการพยาบาลเบื้องต้น ปีการศึกษา 2563 

                                                                         
ชื่อ – สกุลนักศึกษา ....................................................รหสันักศึกษา................................ชั้นปีที่.......................... 
สถานที่ฝึกปฏิบัติ................................................................................. ล าดับที่หอผู้ป่วย..................................... 
วันที่ศึกษา.......................................................อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ.............................................................. 
 
การประเมินสภาพผู้ป่วย 
แหล่งข้อมูล (ผู้ป่วย,  ญาติ ,แฟ้มประวัติหรือ อื่น ๆ………………………………………..…….…………..…………………....) 
1. ข้อมูลส่วนบุคคล 
     ผู้ป่วยเพศ …………………เลขที่เตียง............... อาย ุ……..… ปี เชื้อชาติ ………… สัญชาติ …………. ศาสนา ……………   
 ระดับการศึกษา ……………….………………… สถานภาพ …………..…… อาชีพ ……….………………… รายได้ …………….. 
 ที่อยู่ปัจจุบัน …………………………………………………………..……………………………………..………………………….…………... 
 ภูมิล าเนาเดิมจังหวัด ….……….………………..… วันที่รับไว้ในโรงพยาบาล …………………………………………..……………. 
     การวินิจฉัยโรคแรกรับ (First Diagnosis) ………………………………..……………………………………………..………………….
 ความหมายโรค..………………..……………………………………………………………………………………………………………………. 
 การวินิจฉัยโรคในปัจจุบัน ....................................................................................................................................... 
 ความหมายโรค……..……………………………………………………………………………………..………………………………….……… 
 การผ่าตัด ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……….. 
 ความหมายการผ่าตัด……………………………………………………………………………………………………..……………..………… 
 วันที่ผ่าตัด …………………………………………………………………………………………….……………………………………..…………  
     วันที่นักศึกษารับไว้ในความดูแล............................................................................................................................... 
  
2. ประวัติการเจ็บป่วย 
อาการส าคัญ (Chief Complaint/ CC.) 
.......................................................................................................................................................................... ............. 
.......................................................................................................................................................................... ............. 
ประวัติการเจ็บป่วยในปัจจุบัน (Present Illness/PI.) 
.......................................................................................................................................................................... ............. 
.......................................................................................................................................................................... ............. 
......................................................................................................................................................................... .............. 
.......................................................................................................................................................................... ............. 
ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต (Past History / PH.) 
.......................................................................................................................................................................... ............. 
.......................................................................................................................................................................... ............. 
....................................................................................................................................................................................... 

FUNDA 1 
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ประวัติการเจ็บป่วยในครอบครัว (Family History / FH.) 
....................................................................................................................................................................... ................ 
.......................................................................................................................................................................... ............. 
.......................................................................................................................................................................... ............. 
....................................................................................................................................................................................... 
ที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม 
.......................................................................................................................................................................... ............. 
.......................................................................................................................................................................... ............. 
.......................................................................................................................................................................... ............. 
.......................................................................................................................................................................... ............. 
3. แบบแผนสุขภาพของกอร์ดอน 
สัญญาณชีพแรกรับ    อุณหภูมิ................oC   ชีพจร...............ครั้ง / นาที  จังหวะ.................. ความแรง.................. 
อัตราการหายใจ..............ครั้ง/นาที  จังหวะ...............รูปแบบการหายใจ..............ความดนัโลหิต................มม.ปรอท 
น้ าหนัก.......................กก   สว่นสูง...............................ซม. , BMI = .................การแปลผล....................................... 
 

การซักประวัติ การสังเกต / การตรวจร่างกาย 
แบบแผนที่ 1 การรับรู้ สุขภาพและการดูแลสุขภาพ 
  1.1  สุขภาพโดยทั่วไปในปัจจุบันตามการรับรู้ของ
ผู้รับบริการและ / หรือญาติ 
.............................................................................................  
.............................................................................................  
.................................................................... ......................... 
……………………………………………………………………………....... 
  1.2  ประวัติการตรวจร่างกาย / การได้รับภูมิคุ้มกัน 
.............................................................................................  
.............................................................................................  
.............................................................................................  
1.3  การดูแลความสะอาดร่างกายในอดีตและ / หรือ
ปัจจุบัน (การอาบน้ า , แปรงฟัน) 
คุณดูแลตนเองให้สุขภาพดีอย่างไร................................. 
........................................................................................  
เมื่อเจ็บป่วยคุณดูแลสุขภาพตนเองอย่างไร..................... 
........................................................................................ ..... 
1.4 พฤติกรรมเสี่ยง 
สูบบุหรี่........................................................................... ...... 
ดื่มเหล้า............................................................................... 
ยาที่รับประทานเป็นประจ า.................................................. 
........................................................................................ ..... 

แบบแผนที่ 1 
1.1 ลักษณะสุขภาพโดยทั่วไป (รูปร่าง ความสะอาดของการ
ร่างกาย เครื่องร่างกาย  ความพิการ ฯลฯ) 
.................................................................................................  
.................................................................................................  
.................................................................................................  
……………………………………………………………………………........... 
1.2 ความร่วมมือในการรักษาพยาบาล 
............................................................................................... .. 
.................................................................................................  
.................................................................................................  
1.3 ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดของ
สิ่งแวดล้อมของผู้รับบริการและ/ หรือบ้าน 
.................................................................................................  
.................................................................................................  
.................................................................................................  
……………………………………………………………………………........... 
.................................................................................................  
................................................................................................. 
.................................................................................................  
……………………………………………………………………………........... 
 



32 
 

การซักประวัติ การสังเกต / การตรวจร่างกาย 
พฤติกรรมอ่ืนๆ .................................................................... 
………………………………………………………………………………….
1.5 ประวัติการแพ้สารต่าง ๆ อาการและการแก้ไข 
........................................................................................ ..... 
............................................................................................. 
*1.6 ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพในครั้งนี้
และแผนการรักษาพยาบาล 
.......................................................................................... ... 
............................................................................................. 
1.7 การดูแลตนเองเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพ 
.......................................................................................... ... 
.......................................................................................... ... 
1.8 การป้องกันอุบัติเหตุและการดูแลสุขาภิบาล  
สิ่งแวดล้อมของครอบครัว / ชุมชน 
...................................................................................... ....... 
........................................................................................ ..... 

............................................................................. .................... 

............................................................................ ..................... 
 
............................................................................. .................... 
........................................................... ...................................... 
 
 
............................................................................. .................... 
............................................................................ ..................... 
 
................................................................................................. 
....................................................................................... .......... 
 
 
............................................................................ ..................... 
............................................................................. .................... 

สรุปข้อมูลที่เป็นปัญหาของแบบแผนที่ 1 
.............................................................................................
............................................................................................ 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………... 
 

สรุปข้อมูลท่ีเป็นปัญหาของแบบแผนที่ 1 
.................................................................................................
................................................................................................. 
…………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………….…………. 
 

แบบแผนที่ 2 อาหารและการเผาผลาญสารอาหาร 
2.1 ชนิดและปริมาณอาหารที่รับประทานเป็นประจ า 
....................................................................................... ......
.............................................................................................  
............................................................................ .................  
2.2  อาหารแสลง / อาหารที่ไม่รับประทาน 
........................................................................................... .. 
.......................................................................................... ... 
2.3 เวลาอาหารปกติ 
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................  
2.4 อาหารเสริม/ อาหารบ ารุง/ อาหารระหว่างมื้อ
......................................................................................... ....

แบบแผนที่ 2 
2.1 พฤติกรรมการรับประทานอาหาร 
     ทางปาก............................................................................. 
…………………………………………………………………………………….. 
     ทางอ่ืน ๆ (เช่น N-G tube, TPN)...................................... 
.............................................................................. ................... 
     สารน้ าที่ได้รับใน 24 ชม. (IV, ชนิด, rate) 
........................................................................................ .........
................................................................... .............................. 
2.2 การตรวจร่างกาย 
1) น้ าหนัก......................กก.  ส่วนสูง................ซม. 
อุณหภูมิร่างกาย............................................................... 
2) ผิวหนัง,(ความยืดหยุ่น,ความชื้น อาการบวม,บาดแผล  ผื่น 
ฯลฯ)……………………………………………………………………………… 
............................................................................................ ..... 
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การซักประวัติ การสังเกต / การตรวจร่างกาย 
.............................................................................................
............................................................................................ 
2.5  อาหารแสลง / อาหารที่ไม่รับประทาน  
.................................................................................. ........... 
.................................................................................. ........... 
.............................................................................................
................................................................................... .......... 
2.7  อาการท้องอืด  ท้องเฟ้อ  เบื่ออาหาร  คลื่นไส้ 
อาเจียน และ ปัญหาในการเคี้ยว กลืน และการแก้ไข 
.............................................................................................
................................................................................... .......... 
2.8  ความรู้เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการที่เก่ียวข้องกับ
การเจ็บป่วยในครั้งนี้ 
..........................................................................................…
………………………………………………………………………………… 
........................................................................................ ..... 
2.9  ชนิดและปริมาณน้ าดื่มปกติ 
.............................................................................................
........................................................................................ ..... 
2.10  ชนิด และปริมาณน้ าดื่มขณะป่วย 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
2.11 ประวัติการติดเชื้อ/ แผลเรื้อรัง 
............................................................................. ............. 
..................................................................... ........................ 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

............................................................................................ ..... 
3) ผม.................................................................................. ..... 
4) เล็บ................................................................................. ..... 
5) ตา................................................................... ..................... 
6) ช่องปาก คอ ฟัน ทอนซิล ................................................... 
………………………………………..…………………………………………… 
7) ลักษณะท้อง................................................................... ..... 
ท้องอืด.................................................................................... 
ตับ,ม้าม......................................................................... .......... 
…………………………………………………………………………………….. 
8) ลักษณะท้อง........................................................................ 
ท้องอืด..................................................................................... 
ตับ,ม้าม......................................................................... .......... 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
ก้อนในท้อง.................................................................... ........... 
............................................................................................ ..... 
เสียงล าไส้................................................................................. 
............................................................................................ ..... 
9) ต่อมน้ าเหลือง................................................................. ..... 
................................................................................................. 
10) ไทรอยด์ ........................................................................... 
............................................................................................ ..... 
**11) ขม่อม 
....................................................................... .......................... 
............................................................................................ ..... 
     2.3  การตรวจทางห้องปฏิบัติการ / การตรวจพิเศษ 
...................................................................................... .......... 
……………………………………………………………………………….……. 

สรุปข้อมูลที่เป็นปัญหาของแบบแผนที่ 2 
.............................................................................................
............................................................................................ 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………... 
 

สรุปข้อมูลที่เป็นปัญหาของแบบแผนที่ 2 
.................................................................................................
................................................................................................. 
…………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………….…………. 
................................................................................................. 
…………………………………………………………………..………………… 
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การซักประวัติ การสังเกต / การตรวจร่างกาย 
แบบแผนที่ 3  การขับถ่าย 
 3.1  ปัสสาวะ 
    1) ปกติปัสสาวะกลางวัน..........ครั้ง  กลางคืน..........ครั้ง 
อาการผิดปกติและการแก้ไข
.............................................................................................
............................................................................................. 
   2) ขณะป่วยปัสสาวะกลางวัน......ครั้ง กลางคืน........ครั้ง 
อาการผิดปกติและการแก้ไข
.............................................................................................
............................................................................................. 
3.2  อุจจาระ 
  1) ปกติอุจจาระวันละ.................................................ครั้ง 
อาการผิดปกติและการแก้ไข................................................. 
.......................................................................................... 
…….…………………………………………………………………………… 
2) ขณะป่วย  อุจจาระวันละ.........................................ครั้ง 
อาการผิดปกติและการแก้ไข................................................. 
…………………………………………………………………………………. 
........................................................................................... ..
.............................................................................................  
3.3  การฝึกการขับถ่าย 
.......................................................................................... ... 
………………………………………………………………………………… 
 3.4  สารที่ขับออกจากร่างกาย เช่น เหงื่อ 
.................................................................................... .. 
........................................................................................  
........................................................................................  
.............................................................................. .......... 
........................................................................................  

แบบแผนที่ 3 
3.1 การสังเกต 

     จ านวนปัสสาวะใน 24 ชม. ............................................... 
     ลักษณะปัสสาวะ................................................................ 
     จ านวนและลักษณะอุจจาระ.............................................. 
     จ านวนและลักษณะอาเจียน.............................................. 
     จ านวนและลักษณะของสารเหลวที่ออกทางท่อระบาย 
(ระบุชนิดของท่อระบาย)....................................................... 
............................................................................................... 
............................................................................................... 
      มีเหงื่อออกมากหรือไม่.................................................... 
     3.2  การตรวจร่างกาย 
     การตรวจบริเวณท้อง (ประเมิน bladder full และ   
impacted feces) 
............................................................................................... 
............................................................................ ................... 
..................................................................... .......................... 
........................................................................ ....................... 
      Colostomy .................................................................. 
…………………………………………………………………………………… 

ริดสีดวงทวาร ……………………………………………………….. 
.......................................................................................... ....... 
3.3  การตรวจทางห้องปฏิบัติการ / การตรวจพิเศษ (เช่น 
UA, Unine C/S, Stool Exam, Stool C/s, BUN, Cr., etc.) 
............................................................................................... 
............................................................................................... 
............................................................................................... 
................................................................................................ 

สรุปข้อมูลที่เป็นปัญหาของแบบแผนที่ 3 
.............................................................................................
............................................................................................ 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………... 
 

สรุปข้อมูลที่เป็นปัญหาของแบบแผนที่ 3 
.................................................................................................
................................................................................................. 
…………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………….…………. 
................................................................................................. 
…………………………………………………………………..………………… 
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การซักประวัติ การสังเกต / การตรวจร่างกาย 
แบบแผนที่ 4  กิจกรรมและการออกก าลังกาย 
4.1  ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในกิจวัตร
ประจ าวัน (การอาบน้ า,แต่งตัว รับประทานอาหาร,  
การขับถ่าย, การเคลื่อนไหว) 
     ท าได้ด้วยตัวเอง............................................................. 
................................................................................ ............. 
.................................................................................. ........... 
     พ่ึงพาคนอ่ืน................................................... ................ 
................................................................................ ............ 
............................................................................... .............. 
     ท าไม่ได้.......................................................................... 
............................................................................. ................ 
........................................................................................ .....
............................................................................................. 
.............................................................................................  
4.2 กิจกรรมในงานบ้านและงานอาชีพ 
..................................................................... ........................ 
.............................................................................................  
.............................................................................................  
4.3 การออกก าลังกาย/ กีฬา (ชนิด,ความถี่,ระยะเวลา ใน
แต่ละครั้ง 
.......................................................................................... ... 
......................................................................................... .... 
.......................................................................................... ... 
............................................................................................ . 
4.4 งานอดิเรก,การใช้เวลาว่างและนันทนาการ 
............................................................................................. 
............................................................................................ . 
**4.5 การพัฒนาการของกล้ามเนื้อ 
................................................................ .............................
.............................................................................................  

แบบแผนที่ 4  
4.1 กล้ามเนื้อและข้อ 
    1) ความแข็งแรง................................................................. 
............................................................................................ ..... 
    2) อาการบวม  แข็งของข้อ................................................. 
................................................................................. ................ 
    3) การเคลื่อนไหวของข้อ.................................................... 
............................................................................................ ..... 
 **4) ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ 
........................................................................................ ......... 
กล้ามเนื้อมัดเล็ก.............................................................. ......... 
..................................................................... ............................ 
4.2 ระบบหายใจ 
  1) ลักษณะการหายใจ............................................................ 
.......................................................................................... ....... 
  2) เสียงปอด.......................................................................... 
  3) การใช้ออกซิเจน / เครื่องช่วยหายใจ 
......................................................................................... ........ 
.................................................................. ............................... 
............................................................................................ ..... 
4.3 ระบบหัวใจและหลอดเลือด 
  1) อัตราการเต้นของหัวใจ..........................ครั้ง / นาที 
       จังหวะ............................................................................. 
  2) เสียงหัวใจ.................................................................. ...... 
............................................................................................ ..... 
***3 )คลื่นไฟฟ้าหัวใจ.............................................................. 
............................................................................................ ..... 
***4) ชีพจรส่วนปลาย............................................................. 
............................................................................................ ..... 
4.4  การตรวจของห้องปฏิบัติการ/ การตรวจพิเศษ 
................................................................................ ................ 
................................................................................ ................. 

สรุปข้อมูลที่เป็นปัญหาของแบบแผนที่ 4 
.............................................................................................
............................................................................................ 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………... 

สรุปข้อมูลที่เป็นปัญหาของแบบแผนที่ 4 
.................................................................................................
................................................................................................. 
…………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………….…………. 
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แบบแผนที่ 5. การพักผ่อน  นอนหลับ 
5.1  การนอนหลับ 
  1) ปกตินอนหลับประมาณ ..................................ชม./วัน 
เวลานอน............................เวลาตื่น............................. ........ 
  การนอนกลางวัน........................................................... ..... 
 2) ขณะป่วยนอนหลับประมาณ .........................ชม. / วัน 
 นอนกลางวัน.................ชัว่โมง, กลางคืน..............ชั่วโมง 
  สิ่งรบกวนการนอน.......................................................... 
..........................................................................................  
5.2 การผ่อนคลาย (ขณะปกติ)  

การปฏิบัติเพ่ือให้ตนเองรู้สึกผ่อนคลาย 
.......................................................................................... ... 
......................................................................................... .... 
 

แบบแผนที่ 5  
5.1 การนอนหลับ 
  1)  ลักษณะทั่วไป  (อาการที่แสดงถึงการนอนหลับพักผ่อน
ไม่เพียงพอ เช่น อ่อนเพลีย หน้าตาอิดโรย ขอบตาคล้ า  
หาวนอนบ่อย หงุดหงิด ฯลฯ) 
......................................................................................... ........ 
......................................................................................... ........ 
............................................................................................ ..... 
  2) พฤติกรรมการนอนที่สังเกตพบ 
................................................................................................. 
........................................................................................... ...... 
......................................................................................... ........ 
5.2 การผ่อนคลาย (ขณะเจ็บป่วย) การปฏิบัติเพ่ือผ่อนคลาย 
............................................................................................ ..... 
.......................................................................................... ....... 

สรุปข้อมูลที่เป็นปัญหาของแบบแผนที่ 5 
.............................................................................................
............................................................................................ 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………... 

สรุปข้อมูลที่เป็นปัญหาของแบบแผนที่ 5 
.................................................................................................
................................................................................................. 
…………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………….…………. 

แบบแผนที่  6 สติปัญญาและการรับรู้ 
 6.1 การรับรู้ความรู้สึกทางประสาทสัมผัสและการ
ตอบสนอง (ถ้ามีความผิดปกติให้ระบุการแก้ไข) 
1) การมองเห็น.................................................................. ... 
2) การได้ยิน....................................................................... .. 
3) การรับรส...................................................................... ... 
4) การรับกลิ่น................................................................... ... 
5) อาการปวด/ชา............................................................... .. 
………………………………………………………………………………… 
................................................................ ............................. 
6)  การรับรู้  บุคคล เวลา สถานที่........................................ 
......................................................................................... .... 
………………………………………………………………………………… 
6.2 ความสามารถทางสติปัญญาและความรู้ ความจ า 
 1) การตัดสินใจ................................................................. .. 
 2) ความรู้ความจ า............................................................ .. 
**3) ผลการเรียน.................................................................. 

แบบแผนที่ 6 
6.1  การรับความรู้สึกทางประสาทสัมผัสและการตอบสนอง 
1) การตรวจตา / การมองเห็น................................................. 
2) การตรวจหู/ การได้ยิน........................................................ 
3) การตรวจการรับรส/ รับกลิ่น............................................... 
4) การแสดงออกถึงความเจ็บปวด / อาการชา........................ 
5) ระดับความรู้สึกตัว.............................................................. 
6)  ขนาดรูม่านตาและปฏิกิริยาตอบสนองต่อแสง
............................................................................................. .... 
7) ปฏิกิริยาสะท้อน (Reflexes)............................................... 
………………………………………………………………………………… 
8) Neuro Signs; E V M  ……………………………………………… 
6.2 ความสามารถทางสติปัญญาและความรู้  ความจ า 
การรับรู้/สถานที่/บุคคล .......................................................... 
.................................................................................................
................................................................................................. 
ลักษณะการโต้ตอบ / การใช้ภาษา........................................... 
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การซักประวัติ การสังเกต / การตรวจร่างกาย 
4) ความสามารถในการเรียนรู้.............................................. ................................................................................................. 

6.3  การตรวจทางห้องปฏิบัติการ / การตรวจพิเศษ 
(CSF).................................................................. .................... 
......................................................................... ...................... 
................................................................................ ................ 

สรุปข้อมูลที่เป็นปัญหาของแบบแผนที่ 6 
.............................................................................................
............................................................................................ 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………... 

สรุปข้อมูลที่เป็นปัญหาของแบบแผนที่ 6 
.................................................................................................
................................................................................................. 
…………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………….…………. 

แบบแผนที่  7  การรับรู้ตนเองและอัตมโนทัศน์ 
7.1 ความรู้สึกนึกคิดต่อรูปร่าง  หน้าตาและความสามารถ
ของตนเอง.................................................................. .......... 
......................................................................................... .... 
…………………………………………………………………………….…… 
7.2 สิ่งที่ท าให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 
........................................................................................ ..... 
……………………………………………………………………………… 
7.3 สิ่งที่ท าให้ความภาคภูมิใจลดลง / ปมด้อย 

.......................................................................................... ... 

......................................................................................... .... 

แบบแผนที่  7 
7.1 พฤติกรรมแสดงออกถึงความสนใจในรูปร่างหน้าตาและ
ความสามารถของตนเอง
................................................................................... .............. 
.............................................................................................. ... 
7.2 พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจ 
.................................................................................................
........................................................................................... ...... 
7.3 พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจลดลง/ปมด้อย 
............................................................................................. .... 
............................................................................................. .... 

สรุปข้อมูลที่เป็นปัญหาของแบบแผนที่ 7 
.............................................................................................
............................................................................................ 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………... 

สรุปข้อมูลที่เป็นปัญหาของแบบแผนที่ 7 
.................................................................................................
................................................................................................. 
…………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………….…………. 

แบบแผนที่  8  บทบาทและสัมพันธภาพ 
8.1 บทบาทและสัมพันธภาพในครอบครัว 
  1) จ านวนสมาชิดในครอบครัว.................................คน 
  2)หน้าที่ความรับผิดชอบต่อครอบครัว 
.......................................................................................... ... 
 3) สัมพันธภาพกับคนในครอบครัว 
........................................................................................ ..... 
 4) บุคคลที่มีอ านาจตัดสินใจ 
......................................................................................... .... 
.......................................................................................... ... 

แบบแผนที่  8 
8.1 การมาเยี่ยมของคนในครอบครัว  / เพื่อน /ผู้ร่วมงาน 
............................................................................................. .... 
........................................................................................... ...... 
.............................................................................................. ... 
........................................................................................... ...... 
.................................................................................. ............... 
…………………………………………………………………………………….. 
8.2 ปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัว / ผู้ร่วมงาน /เพื่อน 
........................................................................................... ...... 
.............................................................................................. ... 
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การซักประวัติ การสังเกต / การตรวจร่างกาย 
5)  การเปลี่ยนแปลงของบทบาทหน้าที่และสัมพันธภาพ
ขณะป่วย 
........................................................................................... .. 
.......................................................................................... ... 
8.2 บทบาทและสัมพันธภาพในหน้าที่การงาน/ ชุมชน  
 1) การเปลี่ยนแปลงอาชีพ/ งานขณะป่วย........................... 
.......................................................................................... ... 
.......................................................................................... ... 
2) การติดต่อและสัมพันธภาพกับเพ่ือน/ ผู้ร่วมงาน/ชุมชน 
........................................................................................... .. 
........................................................................................... .. 
** 8.3 พัฒนาการด้านสังคม…………………………………………. 
.......................................................................................... ... 
**8.4. พัฒนาการด้านภาษา………………………………………… 
........................................................................................ ..... 

.............................................................................................. ... 

................................................................................................. 

.............................................................................................. ... 
8.3 สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการสื่อสารและสัมพันธภาพ (เช่น ใส่
ท่อช่วยหายใจ  ถูกตัดกล่องเสียง)............................................. 
............................................................................................. .... 
…………………………………………………………………………………… 
8.4  การแสดงออกถึงความสนใจเอาใจใส่ของบิดา-มารดา 
ญาติผู้ดูแล 
................................................................................................. 
........................................................................................... ...... 
8.5  พฤติกรรมขณะเล่น / เข้ากลุ่ม / ได้รับการพยาบาล. 
................................................................................................. 
.......................................................................................... ....... 

สรุปข้อมูลที่เป็นปัญหาของแบบแผนที่ 8 
.............................................................................................
............................................................................................ 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………... 

สรุปข้อมูลที่เป็นปัญหาของแบบแผนที่ 8 
.................................................................................................
................................................................................................. 
…………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………….…………. 

แบบแผนที่ 9   เพศและการเจริญพันธ์ 
  9.1  การพัฒนาการตามเพศและการเจริญพันธ์ 
  1) เพศหญิง (ตั้งแต่วัยรุ่นขึ้นไป) 
    มีประจ าเดือนครั้งแรกอายุ.......................................ปี 
    ระยะห่างของการมีประจ าเดือน..............................วัน 
    จ านวนวันที่มีประจ าเดือน......................................วัน 
อาการผิดปกติขณะมีประจ าเดือน........................................ 
…………………………………………………………………………………. 
  อาการผิดปกติก่อนหมดมีประจ าเดือน............................... 
     ........................................................................ ............... 
2) เพศชายและเพศหญิง (ถามเฉพาะรายที่แต่งงานแล้ว) 
  จ านวนบุตร  ...............................................................คน 
  การคุมก าเนิด................................................................. 
9.2 เพศสัมพันธ์ 
1) ปัญหาเรื่องเพศสัมพันธ์ …………………………………….. 

.......................................................................................... 
2) การป้องกันโรคจากเพศสัมพันธ์ ………………………… 

แบบแผนที่ 9 
9.1 การพัฒนาการตามเพศและการเจริญพันธุ์ 
  1) พฤติกรรมการตามเพศ  ชาย / หญิง 
  การแต่งกาย ................................................................ .......... 
 ........................................................................................ ........ 
 ................................................................................................ 
  สีหน้า/ ท่าทาง /ค าพูด ......................................................... 
 ....................................................................................... ......... 
 ................................................................................................ 
 ...................................................................................... .......... 
............................................................................................ ..... 
  2) การตรวจร่างกาย 
  เต้านม...................................................................... ............ 
  อวัยวะเพศ...................................................................... ..... 
  3)  การตรวจครรภ์ / หลังคลอด 
 ................................................................................................ 
........................................................................................ ......... 
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การซักประวัติ การสังเกต / การตรวจร่างกาย 
......................................................................................... .. ....................................................................................... .......... 

....................................................................................... .......... 
สรุปข้อมูลที่เป็นปัญหาของแบบแผนที่ 9 
.............................................................................................
............................................................................................ 
………………………………………………………………………………… 

สรุปข้อมูลที่เป็นปัญหาของแบบแผนที่ 9 
.................................................................................................
................................................................................................. 
…………………………………………………………………..………………. 

แบบแผนที่10  การปรับตัวและความทนทานกับ
ความเครียด 
  10.1 อุปนิสัยและอารมณ์ 
      1) โดยทั่วไป................................................................ 
          ขณะป่วย............................................................. .. 
………………………………………………………………………………… 
10.2  สิ่งที่ท าให้ไม่สบายใจ / กังวล/กลัว ในปัจจุบัน 

...................................................................................... ....... 

...................................................................................... ....... 
10.3  การแก้ไขเม่ือไม่สบายใจ/กังวล/กลัวและผู้ให้ความ 

ช่วยเหลือ ………………………………………………………………….. 
........................................................................................... .. 
10.4  สิ่งที่ครอบครัวกังวลเกี่ยวกับความเจ็บป่วยและ
ผลกระทบต่อครอบครัว ……………………………………………… 
............................................................................................ . 

แบบแผนที่ 10  
10.1  พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเครียด (สีหน้า,ท่าทาง 
ค าพูด) ..................................................................... ............... 
......................................................................................... ........ 
………………………………………………………………………..…………… 
………………………………………………………………………….………… 
………………………………………………………………………..…………… 
10.2  พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการปรับตัวต่อความเครียด 

.......................................................................................... ....... 

.......................................................................................... ....... 

................................................................................................. 

......................................................................................... ........ 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
 
 

สรุปข้อมูลที่เป็นปัญหาของแบบแผนที่ 10 
.............................................................................................
............................................................................................ 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………... 

สรุปข้อมูลที่เป็นปัญหาของแบบแผนที่ 10 
.................................................................................................
................................................................................................. 
…………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………….…………. 

แบบแผนที่ 11  คุณค่าและความเชื่อ 
  11.1 คุณค่าและสิ่งยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจ 
1) สิ่งที่มีค่า  มีความส าคัญที่สุดในชีวิต …………………………. 
............................................................................................ . 
............................................................................................ . 
.................................................................... ......................... 
   2) การปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาตามปกติ / ความ
ต้องการขณะป่วย.............................................................. .. 
 ...................................................................................... ...... 
3) สิ่งยึดเหนี่ยวขณะเจ็บป่วย ……………………………………….. 

แบบแผนที่  11 
11.1 คุณค่าและสิ่งยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจ 
  1) สิ่งที่นับถือบูชา  เช่น  ห้อยพระ, ลูกประค า, เครื่องราง, 
รอยสัก …………………………………………………………………………. 
.......................................................................................... ....... 
.......................................................................................... ....... 
  2) การปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา / ความเชื่อ ..................... 
......................................................................................... ........ 
.......................................................................................... ....... 
  3) การกล่าวถึงศาสนา / ความเชื่อ ....................................... 
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การซักประวัติ การสังเกต / การตรวจร่างกาย 
 .................................................................................... ........ 
  ...................................................................................... .....  
11.2  ความเชื่อด้านสุขภาพ 
   ความเชื่อเกี่ยวกับสุขภาพและความเจ็บป่วย
...................................................................................... ....... 
...................................................................................... ....... 
………………………………………………………………………………… 

.............................................................................. ................... 

.......................................................................................... ....... 
…………………………………………………………………………………… 

สรุปข้อมูลที่เป็นปัญหาของแบบแผนที่ 11 
.............................................................................................
............................................................................................ 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………... 

สรุปข้อมูลที่เป็นปัญหาของแบบแผนที่ 11 
.................................................................................................
................................................................................................. 
…………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………….…………. 

หมายเหตุ  
* การเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพหมายถึง การเปลี่ยนแปลงสุขภาพตั้งแต่เบี่ยงเบนน้อยไปจนถึงป่วย 
**  เฉพาะผู้รับบริการวัยเด็ก 
*** เฉพาะผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคหัวใจและหลอดเลือด 

จากการประเมินภาวะสุขภาพตามแบบแผนการประเมินสุขภาพของกอร์ดอน สามารถสรุปข้อมูลที่เป็นปัญหาทาง
สุขภาพได้ดังนี้ .................................................................................................... ............................................ 
.................................................................................................................................. ....................................... 
........................................................................................... .............................................................................. 
............................................................................................................................. ............................................ 
.................................................................................................................................... ..................................... 
............................................................................................. ............................................................................ 
............................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................. ............................................ 
...................................................................................... ................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................. ............................................ 
4.  สรุปอาการและอาการแสดงตั้งแต่แรกรับไว้ในโรงพยาบาลจนถึงวันที่รับไว้ในความดูแล 
................................................................................................................................... ...................................... 
............................................................................................ ............................................................................. 
............................................................................................................................. ............................................ 
..................................................................................................................................... .................................... 
.............................................................................................. ........................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................ 
....................................................................................................................................... .................................. 
................................................................................................ ......................................................................... 
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5. ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการและการตรวจพิเศษต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยโรค 
วันที่ตรวจ 
 

ชนิดของการตรวจ ค่าปกติ
(หน่วย) 

ผลการตรวจ เหตุผลของความผิดปกติ 
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6. แผนการรักษา 
     6.1  แผนการรักษาของแพทย์ 
Problem list 
Progress note 

วันที่: 
เวลา 

Order For One Day วันที่: 
เวลา 

Order For Continuation 
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 6.2  การศึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดของยาที่ผู้ป่วยได้รับ 
รายการใช้ยาทั้งหมดที่ผู้ป่วยได้รับ  ระหว่างวันที่.......................................................Ward………………………........ 
 

ชื่อ ขนาด วิธีที่ให้ เวลา
ที่ให้ยา 

เหตุผลของการใช้
ยา/ การออกฤทธิ์ 

Side effect/  
Toxic effect 

การบริหารยาและการพยาบาล 
(ก่อน-หลังการบริหารยา) 
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7. พยาธิสรีรภาพ   :   เปรียบเทียบพยาธิสภาพตามทฤษฏีกับพยาธิสภาพที่เกิดกับผู้ป่วย 
 

พยาธิสภาพตามทฤษฏี พยาธิสภาพที่เกิดกับผู้ป่วย 
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8.  สรุปปัญหาทางการพยาบาล เรียงตามล าดับความส าคัญของปัญหา (ตั้งแต่วันที่ประเมินผู้ป่วยจนถึง
ปัจจุบัน) 
 

ว/ ด/ ป ล าดับที่ ข้อวินิจฉัยการพยาบาล ว/ ด/ ป ท่ีปัญหาหมด 
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9. การวางแผนการพยาบาล (Nursing care plan) 

ข้อวินิจฉัยการพยาบาล
และข้อมูลสนับสนุน 

วัตถุประสงค์การ
พยาบาล  

เกณฑ์การ
ประเมินผล 

กิจกรรมการพยาบาล เหตุผลการพยาบาล การประเมินผล 
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ข้อวินิจฉัยการพยาบาล
และข้อมูลสนับสนุน 

วัตถุประสงค์การ
พยาบาล  

เกณฑ์การ
ประเมินผล 

กิจกรรมการพยาบาล เหตุผลการพยาบาล การประเมินผล 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      



48 
 

 

สรุปกรณีศึกษาและข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
.......................................................................................................................................................................... ....
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................................................ ..............
..................................................................................................................... .........................................................
............................................................................................................................. .................................................
...................................................................................................................................................... ........................
........................................................................................................... ...................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................ ..................................
................................................................................................. .............................................................................
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................................................................. ............................................
....................................................................................... .......................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................. .................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................... ...........................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
11.  บรรณานุกรม 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
....................................................................... .......................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ................................
............................................................................................................................................. ................................. 
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คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
การวางแผนการพยาบาล (Nursing care plan) 

           รหัสวิชา  9552205 ชื่อรายวิชา ปฏิบัติการพยาบาลเบื้องต้น ปีการศึกษา 2563 
 
ชื่อ – สกุลนักศึกษา .................................................รหัสประจ าตัวนักศึกษา....................................ชั้นปีที่..................... 
สถานทีฝ่ึกปฏิบัติ..................................................วันที่ศึกษา......................... อาจารย์นิเทศ............................................ 
1. ข้อมูลส่วนบุคคล 
เตียงผู้ป่วย.................................................................... ..........................................อายุ....................................ปี   
การวินิจฉัยโรค........................................................................... ........................................................................... 
อธิบายความหมายของโรค ....................................................................................................... ............................ 
การผ่าตัดที่ได้รับ.......................................................................................วันที่ ........................................ ............ 
อธิบายความหมายของการผ่าตัด............................................................................................ .............................. 
วันที่รับไว้ในโรงพยาบาล..........................................วันที่นักศึกษารับไว้ในความดูแล........................................... 
  
2. ประวัติการเจ็บป่วย 
แหล่งที่มาของข้อมูล.......................................................................................................... ................................... 
อาการส าคัญ (Chief Complaint/ C.C).......................................................................................... ..................... 
............................................................................................................................. ...............................................
................................................................................................................................. ......................................... 
ประวัติการเจ็บป่วยในปัจจุบัน (Present Illness/P.I)................................................................... ....................... 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................ ..............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต (Past History / P.H.)....................................................................................... ....... 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
....................................................................... .......................................................................................................  

ประวัติการเจ็บป่วยในครอบครัว (Family History / F.H.)................................................................. ................ 
............................................................................................................................................... ...............................
.................................................................................................... ..........................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 

ประวัติการแพ้ยา..................................................................................................... .............................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 

FUNDA 2 
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3.  การประเมินผู้รับบริการ   
สัญญาณชีพแรกรับ    อุณหภูมิ......................oC   ชีพจร...............ครั้ง / นาที  จังหวะ...................................... 
อัตราการหายใจ........................ครั้ง/นาที  จังหวะ...........................ความดันโลหิต..............................มม.ปรอท 
ข้อมูลตามแบบแผนสุขภาพที่พบว่าเป็นปัญหา  
ระบุวันที่-เวลาที่ประเมิน วันที่..........................................  เวลา ………………….. 
 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การสังเกต/ตรวจร่างกาย 
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ/พิเศษ 

แบบแผนที่ 1 การรับรู้สุขภาพและการดูแลสุขภาพ 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 

 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

แบบแผนที่ 2 โภชนาการและการเผาผลาญ
สารอาหาร 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 

 
 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

แบบแผนที่ 3 การขับถ่าย 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 

 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

แบบแผนที่ 4 กิจวัตรประจ าวันและการ 
ออกก าลังกาย  
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………… 

 
 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

แบบแผนที่ 5 การนอนหลับพักผ่อน 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 

 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

แบบแผนที่ 6 สติปัญญาและการรับรู้  
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 

 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

แบบแผนที่ 7 การรบัรู้ตนเองและอัตมโนทัศน์ 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 

 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

แบบแผนที่ 8 บทบาทและสัมพันธภาพ  
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 

 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

แบบแผนที่ 9 เพศและการเจริญพันธุ์ 
…………………………………………………………………………. 

 
……………………………………………………………………… 
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ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การสังเกต/ตรวจร่างกาย 
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ/พิเศษ 

…………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………… 
แบบแผนที่ 10 การปรับตัวและความทนต่อ
ความเครียด 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 

 
 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

แบบแผนที่ 11 สิ่งที่มีค่าและความเชื่อ 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 

  
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

 
4. อาการและอาการแสดงระหว่างที่อยู่ในความดูแล 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................ ......................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................. ................................................................................................................  
 
5. การศึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดของยาทั้งหมดที่ผู้ป่วยได้รับยา      
รายการใช้ยาทั้งหมดที่ผู้ป่วยได้รับ  ระหว่างวันที่.......................................................................………................... 

ช่ือยา ขนาด วิถีทาง 
เวลา (Generic name) 

การออกฤทธ์ิ (Action) และ 
อาการข้างเคียง (Side effect) 

เหตุผลของการ
ให้ยา 

การพยาบาลก่อน-ขณะ-หลัง 
การบริหารยา 
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ช่ือยา ขนาด วิถีทาง 
เวลา (Generic name) 

การออกฤทธ์ิ (Action) และ 
อาการข้างเคียง (Side effect) 

เหตุผลของการ
ให้ยา 

การพยาบาลก่อน-ขณะ-หลัง 
การบริหารยา 
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6. การวางแผนการพยาบาล (Nursing process)  

ข้อวินิจฉัยการพยาบาล
และข้อมูลสนับสนุน 

วัตถุประสงค์การ
พยาบาล  

เกณฑ์การ
ประเมินผล 

กิจกรรมการพยาบาล เหตุผลการพยาบาล การประเมินผล 
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ข้อวินิจฉัยการพยาบาล
และข้อมูลสนับสนุน 

วัตถุประสงค์การ
พยาบาล  

เกณฑ์การ
ประเมินผล 

กิจกรรมการพยาบาล เหตุผลการพยาบาล การประเมินผล 
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ข้อวินิจฉัยการพยาบาล
และข้อมูลสนับสนุน 

วัตถุประสงค์การ
พยาบาล  

เกณฑ์การ
ประเมินผล 

กิจกรรมการพยาบาล เหตุผลการพยาบาล การประเมินผล 
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คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
                             แบบการให้สุขศึกษาเบื้องต้น (Health education) 

รหัสวิชา 9552205 ชื่อรายวิชา ปฏิบัติการพยาบาลเบื้องต้น ปีการศึกษา 2/ 2563 
 
 
แผนการสอน เรื่อง ............................................................................................................................. ................................................................................................................ 
หอผู้ป่วย............................................................................................................กลุ่มเป้าหมาย.................................................................................... จ านวน  ................. คน 
วัน เวลาที่สอน................................................................................................................................................................................................. ................................................... 
ผู้สอน ................................................................................... ชั้นปีที่ ................ รหสันักศึกษา........................................................................................................................... 
อาจารย์นิเทศ.......................................................................................................................................................................................................................................................  
วัตถุประสงค์ทั่วไป  
.......................................................................................................................................................................................................................................................... ................... 
........................................................................................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................... .................................................... 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. ............................................................................... 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................ 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................... ........ 
.............................................................................................................................................................................................................................................. .............................. 
.......................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

FUNDA 3 
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วัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม 

เนื้อหา กิจกรรมการสอน  
สื่อการสอน 

 
ระยะเวลา 

 
การประเมินผล กิจกรรมของผูส้อน กิจกรรมของผูเ้รียน 
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บรรณานุกรม 
............................................................................................................................................................................................................................................................................ 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................... ........................................ 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................. .......................... 
.............................................................................................................................................................................................................................................. ...............................

วัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม 

เนื้อหา กิจกรรมการสอน สื่อการสอน ระยะเวลา การประเมินผล 
กิจกรรมของผูส้อน กิจกรรมของผูเ้รียน 
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ภาคผนวก ค 

แบบประเมินการฝึกปฏิบัติรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเบื้องต้น 
FUNDA 4 : แบบประเมินการปฏิบัติการพยาบาล  
FUNDA 5 : แบบประเมินรายงานกรณีศึกษาเฉพาะราย (Case study) 
FUNDA 6 : แบบประเมินการน าเสนอกรณีศึกษา (Case conference) 
FUNDA 7 : แบบประเมินการวางแผนการพยาบาล (Nursing care plan) 
FUNDA 8 : แบบประเมินการให้สุขศึกษาเบื้องต้น (Health education) 
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คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
แบบประเมินการปฏิบัติการพยาบาล 

วิชา  9552205 ปฏิบัติการพยาบาลเบื้องต้น ปีการศึกษา 2/ 2563 
 
ช่ือ – สกุลนักศึกษา…………………………………...… ช้ันปีท่ี…... รหัสประจ าตัว..............…………..…………… 
สถานท่ีฝึกปฏิบตัิงาน………………………………………………….อาจารย์นเิทศ............................................... 
 

ค ำชี้แจงกำรให้คะแนน 
     5   คะแนน    หมายถึง  นักศึกษาท าได้ครบทั้งหมดตามพฤติกรรมที่ก าหนดในระดับดีเยี่ยมสามารถ 
    ใช้อ้างอิงเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับคนอื่น 
 4   คะแนน    หมายถึง นักศึกษาท าได้เกือบครบทุกพฤติกรรมที่ก าหนดโดยไม่ปรากฏประเด็นที่เป็น 

ต้องปรับแก้ไขใดๆ 
 3   คะแนน    หมายถึง นักศึกษาท าได้ดีตามพฤติกรรมที่คาดหวังได้โดยมาก แม้จะมีจุดอ่อนบ้างแต่ 
    สามารถปรับแก้ไขได้ 
 2   คะแนน    หมายถึง นักศึกษาท าได้พอใช้ต่ ากว่าพฤติกรรมที่คาดหวังในหลายประเด็นปรากฏ 
    จุดอ่อนที่ต้องได้รับการพัฒนา และต้องให้เวลาพัฒนาระยะหนึ่ง 

1 คะแนน    หมายถึง นักศึกษาไม่สามารถแสดงพฤติกรรมตามที่ประเมินได้จ าเป็นต้องได้รับ 

การพัฒนาอย่างยิ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNDA 4 
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รายการประเมินตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 4 3 2 1 หมายเหต:ุ ระบุเหตุผล
ในกรณีคะแนนต่ ากว่า 2 

1. คุณธรรม จริยธรรม TQF 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 (คะแนนเต็ม 40 คิดเป็น 10%)       
1.1 แต่งกายเรียบร้อยถูกต้อง มีวินัยปฏิบัตติามกฎระเบียบ        
1.2 ขึ้นฝึกปฏิบตัิงาน ตรงเวลา       
1.3 ส่งงานท่ีมอบหมายตรงเวลา       
1.4 ปฏิบัติการพยาบาลด้วยความ ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น       
1.5 ปฏิบัติการพยาบาลด้วยความตั้งใจ และรับผิดชอบในหน้าท่ีที่ตนได้รับมอบหมาย       
1.6 มีเจตคติที่ดตี่อวิชาชีพ แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อผูร้ับบริการ และผู้ร่วมงาน       
1.7 ปฏิบัติการพยาบาลด้วยความมีเหตผุลที่แสดงถึงการพิจารณาไตร่ตรอง และตัดสินใจ
เลือกวิธีการแกไ้ขปัญหาโดยใช้หลกัศีลธรรม 

      

1.8 ปฏิบัติการพยาบาลด้วยความเสียสละ และมีน้ าใจช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน อาจารย์ 
และเพื่อนร่วมวิชาชีพ  

      

2. ความรู้ TQF 2.2 (คะแนนเต็ม 30 คิดเป็น 3%)       
2.1  อธิบายเนื้อหาสาระของการพยาบาลเบื้องต้นได้ถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ ์       
2.2 อธิบายเนื้อหาสาระของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาได้ถูกต้อง       
2.3 สามารถเลือกใช้แบบแผนสุขภาพของกอร์ดอนได้ถูกต้อง เหมาะสม       
2.4 สามารถสรุปข้อมลูที่เป็นปัญหาตามแบบแผนสุขภาพของกอร์ดอนได้ถูกต้อง 
ครบถ้วน 

      

2.5 สามารถน าความรู้มาใช้ในการเขียนการวางแผนการพยาบาล (Nursing process) ดุ
ถูกต้อง 

      

2.6 สามารถบอกหรืออธิบายข้อควรระวังเพื่อลดโอกาสการเกดิอันตรายจากการปฏิบตัิ
ทักษะทางการพยาบาล 

      

3. ทักษะทางปัญญา TQF 3.1 3.2 (คะแนนเต็ม 30 คิดเป็น 5%)       
3.1 สามารถสบืค้น แยกแยะและรวบรวมข้อมูลที่เกีย่วข้อง เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆตาม
หลักการและเหตผุล 

      

3.2  มีความสามารถในการตดัสินใจได้เหมาะสมในการแก้ปญัหาเบือ้งต้นได้เหมาะสม       
3.3 วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพเบื้องต้นโดยใช้แบบแผนสุขภาพของกอร์ดอนได้ถูกต้อง       
3.4  สามารถล าดับความส าคญัของงานการพยาบาลเบื้องต้น  โดยพจิารณาความส าคัญ
และความเร่งด่วนได้เหมาะสม 

      

3.5 มีการเชื่อมโยงความรู้ทางการพยาบาลเบื้องต้น และศาสตร์ที่เกีย่วข้องในการ
ปฏิบัติการพยาบาลได้ถูกต้อง 

      

3.6 สามารถวางแผนแก้ปญัหาอยา่งสร้างสรรค์ สมเหตุสมผลโดยน ากระบวนการ
พยาบาล/ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์/ การวจิัยมาใช้ 

      

4.  ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ TQF 4.1 
(คะแนนเต็ม 25 คิดเป็น 3%) 

      

4.1 มีพฤติกรรมของการมีปฏิสมัพนัธ์และการสื่อสารกับผูร้ับบริการ เพื่อน บุคลากรในทีม
สุขภาพ และอาจารย์ผูส้อนที่เหมาะสม 

      

4.2 มีพฤติกรรมของการมสี่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมกลุม่ที่เหมาะสม       
4.3 สามารถปรับตัวกับสถานการณ์ที่เปลีย่นแปลงโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 

      

4.4  แสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของอาจารยผ์ู้สอนและผู้ร่วมงาน       
4.5  แสดงพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงความรับผิดชอบในการเรียนรู้และการพัฒนา       
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รายการประเมินตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 4 3 2 1 หมายเหต:ุ ระบุเหตุผล
ในกรณีคะแนนต่ ากว่า 2 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ TQF 
5.1 (คะแนนเต็ม 20 คิดเป็น 5%) 

      

5.1 สามารถเขียน อ่าน สื่อสารด้วยศัพท์ทางการแพทย์และการพยาบาลได้ถูกต้อง       
5.2 สามารถบันทึกทางการพยาบาลได้แก ่ ใบฟอร์มปรอท, การท า I/O, การบันทึกการ
ให้ยา และการประเมินผลการปฏบิัติการพยาบาล 

      

5.3 สามารถใช้มาตราช่ัง ตวง วัด  การค านวณยา  และสารน้ าได้ถูกต้อง       
5.4 สามารถสื่อสารได้อยา่งมีประสิทธิภาพทั้งการพูด  การฟังและการเขียน       
6. ทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ TQF 6.2 6.3 6.4 (คะแนนเต็ม 85 คิดเป็น 45%)       
6.1 การใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาล       
     6.1.1 น าแผนการพยาบาลที่ก าหนดไปปฏิบัติแกผู่้ป่วยได้ครบถ้วนแบบองค์รวม       
     6.1.2 ปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลตามแผนการพยาบาลได้ตามก าหนดเวลา และ
ทันท่วงทีตามสภาพความเจ็บป่วยของผู้ป่วย 

      

6.2 พฤติกรรมการปฏิบัติการพยาบาล       
    6.2.1 จัดเตรียมและเก็บอุปกรณ์ก่อน-หลังการปฏิบัติการพยาบาลไดค้รบถ้วน       
    6.2.2 ปฏิบัตหิัตถการทางการพยาบาลในภาพรวมได้ถูกต้องตามหลักการและขั้นตอน
ตามหลักการพยาบาลเบื้องต้น 

      

    6.2.3 ปฏิบัตหิัถการทางการพยาบาลในหัตถการที่จ าเป็นได้ถูกต้องตามหลักการและ
ขั้นตอน ประกอบด้วย 

      

             6.2.3.1 การท าแผลชนดิเปียก       
             6.2.3.2 การให้สารน้ าทางหลอดเลือดด า       
             6.2.3.3 การฉีดยาเข้าหลอดเลือดด า        
             6.2.3.4 การใส่สายสวนปัสสาวะชนิดค้างสายสวน       
             6.2.3.5 การดูดเสมหะทางท่อช่วยหายใจ       
             6.2.3.6 การใส่สายให้อาหารทางสายยางผ่านทางจมูกถึงกระเพาะอาหาร       
     6.2.4 ปฏิบัติการพยาบาลเบื้องต้นที่ส่งเสรมิสุขภาพ  ป้องกันปัญหาสุขภาพ  การ
ปฏิบัติตามแผนการรักษา  และฟืน้ฟูสภาพ  สอดคล้องและตอบสนองความต้องการของ
ผู้ป่วย 

      

    6.2.5 ปฏิบัติกจิกรรมการพยาบาลโดยใช้เทคนิคการกีดกั้นเชื้อ  และการป้องกันการ
แพร่กระจายเช้ือ 

      

    6.2.6 พฤติกรรมการปฏิบัติงานท่ีแสดงความสนใจ ตั้งใจดูแลผู้ปว่ยที่ได้รับมอบหมาย  
และใฝ่หาความรูม้าพัฒนาตนเองในการฝึกปฏิบัต ิ

      

    6.2.7  พฤติกรรมการปฏิบัติงานแบบเอื้ออาทรโดยค านึงถึงความเป็นมนุษย์ต่อผู้ป่วยท่ี
ได้รับมอบหมาย  ญาติและช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน 

      

    6.2.8 ปฏิบัติการพยาบาลด้วยความอดทน อดกลั้น และมีความเพียรพยายามในการ
ท างานร่วมกับผู้อื่น 

      

   6.2.9 ปฏิบัติให้ค าแนะน าสุขภาพต่อผู้ป่วย ญาต ิได้ถูกต้องตามหลักการพยาบาล
เบื้องต้น  

      

   6.2.10 ปฏิบัติการพยาบาลด้วยความคล่องแคล่ว ประหยดัเวลาและใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า  

      

   6.2.11 ปฏิบัติการพยาบาลโดยค านึงถึงความปลอดภยัของของผู้ป่วย       
รวมคะแนน (71 %)  
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นักศึกษาลงช่ือรับทราบ........................................................................................วันท่ี ........... เดือน....................พ.ศ.............. 
ลงช่ืออาจารย์/ผู้ประเมิน.......................................................................................วันท่ี ........... เดือน....................พ.ศ.............. 
สรุป ส่วนท่ีนักศึกษาต้องปรับแก้ไขให้ดีขึ้นตามข้อเสนอแนะของอาจารย์/ผู้ประเมิน (โปรดระบุ) 
           ครั้งท่ี 1........................................................................................................................................................................... 
           ครั้งท่ี 2........................................................................................................................................................................... 
 
ลงช่ือ ผู้รับผดิชอบรายวิชาทราบ...........................................................................วันท่ี ...........เดือน................พ.ศ.............. 
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คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

แบบประเมินรายงานกรณีศึกษาเฉพาะราย (Case study) 
วิชา  9552205 ปฏิบัติการพยาบาลเบื้องต้น ปีการศึกษา 2/ 2563 

ชื่อ – สกุลนักศึกษา…………………………………………………………...… ชั้นปีที…่…………... รหัสประจ าตัว..............…………..…………… 
สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน………………………………………………….………….อาจารย์นิเทศ........................................................................ 
ค าชี้แจง : การประเมินระดับความสามารถแตล่ะพฤติกรรม/ กิจกรรมมีค่าคะแนนในแตล่ะความสามารถดังนี ้
  5 = ดีมาก/ สมบรูณ์  หมายถึง   ปฏิบัติได้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณโ์ดยไม่ต้องให้ค าแนะน า 
  4 = ดี / ส่วนใหญ่ดี         หมายถึง    ปฏิบัติได้ถูกต้องโดยตอ้งให้ค าแนะน าบางส่วน 
  3 = พอใช้/ ปานกลาง       หมายถึง    ปฏิบัติได้ถูกต้องแต่ต้องได้รับค าแนะน าอย่างใกล้ชิด 
  2 = ต้องแก้ไข/ ปรับปรุง  หมายถึง    ปฏิบัติถูกต้องบางส่วนและต้องได้รับค าแนะใกล้ชิด 
  1 = ไมผ่่าน    หมายถึง    ปฏิบัติไม่ถูกต้องต้องได้รับค าแนะน าอย่างมาก 
 

รายการประเมินตามมาตรฐานผลการเรียนรู/้ คะแนน 5 4 3 2 1 ระบุเหตุผลในกรณี
คะแนนต่ ากว่า 2 

2. ด้านความรู้ (คะแนนเต็ม 25 คิดเป็น 2 คะแนน)       
     2.1 รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ประวัติการเจ็บป่วย ได้ครบถ้วน ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 

      

    2.2 ประเมินภาวะสุขภาพตามแบบแผนการประเมินสุขภาพของกอร์ดอน และ
สามารถสรปุข้อมูลที่เป็นปัญหาทางสุขภาพได ้

      

    2.3 ระบุผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการและการตรวจพิเศษตา่งๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
วินิจฉัยโรคพร้อมแปลผลการตรวจได้ถูกต้องชัดเจน 

      

    2.4 ระบุข้อมูลการรักษาของแพทย์ ขนาดและวิธีการใช้ยา ผลข้างเคียงของยา เหตุผล
ของการใช้ยา ตลอดจนการพยาบาลเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากยาที่ไดร้ับได้ถูกต้อง 

      

    2.5 ระบุข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลของกรณศีึกษาได้อย่างถูกตอ้งครอบคลุมทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ 

      

3. ด้านทักษะทางปัญญา (คะแนนเต็ม 30 คิดเป็น 3 คะแนน)       
3.1 เปรียบเทียบพยาธสิภาพตามทฤษฏีกับพยาธิสภาพที่เกดิกับผู้ปว่ยโดยการสรุป
ใจความส าคญัได้ถูกต้องและสอดคล้องกับกรณีศึกษา 

      

3.2 สรุปผลการจดัท ารายงานไดส้อดคล้องกับเนื้อหารายวิชา       
3.3 สรุปแนวคิดหลักของการพยาบาลเบื้องต้นได้ถูกต้อง เหมาะสม       
3.4 สรุปกระบวนการพยาบาลจากกรณีศึกษาได้ครบถ้วน คลอบคลมุเหมาะสม ถูกต้อง
ตามหลักการ  

      

3.5 สรุปการน าประโยชน์จากกรณีศึกษาได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค ์       
3.6 ให้ข้อเสนอแนะที่ได้จากการจดัท ารายงานได้เหมาะสม สร้างสรรค ์       

รวมคะแนน (5%)       
 
 
 
 
 
 

 

FUNDA 5 
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คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

แบบประเมินการน าเสนอกรณีศึกษา (Case conference)  
วิชา  9552205 ปฏิบัติการพยาบาลเบื้องต้น ปีการศึกษา 2/ 2563 

สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน…………………………………………………..............อาจารย์นิเทศ..................................................... 
ชื่อเร่ือง/ โรคที่น าเสนอ ............................................................................................................................................. 
หอผู้ป่วย .................................................................. วันที่น าเสนอ .......................................................................... 
สมาชกิกลุม่        1. .................................................................................................................................................. 
 2. .................................................................................................................................................. 
 3. .................................................................................................................................................. 
 4. .................................................................................................................................................. 
 5. .................................................................................................................................................. 
 6. .................................................................................................................................................. 
 7. .................................................................................................................................................. 
ค าชี้แจง : การประเมินระดับความสามารถแตล่ะพฤติกรรม/ กิจกรรมมีค่าคะแนนในแตล่ะความสามารถดังนี ้
  5 = ดีมาก/ สมบรูณ์  หมายถึง   ปฏิบัติได้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณโ์ดยไม่ต้องให้ค าแนะน า 
  4 = ดี / ส่วนใหญ่ดี         หมายถึง    ปฏิบัติได้ถูกต้องโดยตอ้งให้ค าแนะน าบางส่วน 
  3 = พอใช้/ ปานกลาง       หมายถึง    ปฏิบัติได้ถูกต้องแต่ต้องได้รับค าแนะน าอย่างใกล้ชิด 
  2 = ต้องแก้ไข/ ปรับปรุง  หมายถึง    ปฏิบัติถูกต้องบางส่วนและต้องได้รับค าแนะใกล้ชิด 
  1 = ไมผ่่าน    หมายถึง    ปฏิบัติไม่ถูกต้องต้องได้รับค าแนะน าอย่างมาก 
 

รายการประเมินตามมาตรฐานผลการเรียนรู้/ คะแนน 5 4 3 2 1 ระบคุวามไม่สมบูรณ์ของ
การน าเสนอ (< 2 คะแนน) 

3. ด้านทักษะทางปัญญา (คะแนนเต็ม 20 คิดเป็น  2 คะแนน) 
3.1 การน าเสนอแสดงถึงการวิเคราะห์ข้อมูล       
3.2 น าเสนอข้อมลูตรงประเด็น ครอบคลุม ชัดเจน       
3.3 ตอบค าถาม / แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได ้       
3.4 แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตผุลและตรงประเด็น        
4. ด้านความสัมพันธฺระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (คะแนนเต็ม 15 
คิดเป็น 2 คะแนน) 

      

4.1 สามารถแสดงความคดิเห็นของตนเองอย่างเป็นเหตผุลที่เป็นประโยชน์ต่อ
กลุ่มได้  

      

4.2  สามารถรับฟังความคดิเห็นของเพื่อนในกลุ่มได ้       
4.3 สามารถแสดงบทบาทหัวหน้าทีม และทีมในการท างานเป็นกลุ่มได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

      

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ (คะแนนเต็ม 20 คิดเป็น  2 คะแนน) 
5.1 ควบคุมเวลาในการน าเสนอไดอ้ย่างเหมาะสม       
5.2 ใช้เทคโนโลยีในการสบืค้นข้อมูลมาน าเสนอ       
5.3 ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการน าเสนออย่างสร้างสรรค์       
5.4 มีทักษะในการใช้ภาษาและทา่ทาง ในการน าเสนออย่างเหมาะสม       

รวมคะแนน   (6% )  
 
ลงช่ือ ..........................................................................ผู้ประเมิน                     วันท่ี...........เดือน..................พ.ศ.................... 

FUNDA 6 
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คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

แบบประเมินการวางแผนการพยาบาล (Nursing care plan)  
วิชา  9552205 ปฏิบัติการพยาบาลเบื้องต้น ปีการศึกษา 2/ 2563 

ช่ือ – สกุลนักศึกษา…………………………………...… ช้ันปีท่ี…... รหัสประจ าตัว..............…………..…………… 
สถานท่ีฝึกปฏิบตัิงาน………………………………………………….อาจารย์นเิทศ..................................................... 

ค าชี้แจง : การประเมินระดับความสามารถแตล่ะพฤติกรรม/กิจกรรมมีค่าคะแนนในแต่ละความสามารถดังนี้ 
  5 = ดีมาก/ สมบรูณ์  หมายถึง    ปฏิบัติได้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์โดยไมต่้องให้ค าแนะน า 
  4 = ดี / ส่วนใหญ่ดี         หมายถึง    ปฏิบัติได้ถูกต้องโดยตอ้งให้ค าแนะน าบางส่วน 
  3 = พอใช้/ ปานกลาง       หมายถึง    ปฏิบัติได้ถูกต้องแต่ต้องได้รับค าแนะน าอย่างใกล้ชิด 
  2 =  ต้องแก้ไข/ ปรับปรุง  หมายถึง     ปฏิบัติถูกต้องบางส่วนและต้องได้รับค าแนะใกล้ชิด 
  1 = ไมผ่่าน    หมายถึง     ปฏิบัติไม่ถูกต้องต้องได้รับค าแนะน าอย่างมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNDA 7 
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รายการประเมินตามมาตรฐานผลการเรียนรู้/ คะแนน 5 4 3 2 1 ระบุเหตุผล 

(< 2 คะแนน) 
2. ด้านความรู้  (คะแนนเต็ม 55 คะแนน คิดเป็น 8 คะแนน) 
การประเมินสภาพผู้ป่วย       
    2.1 รวบรวมและประเมินข้อมลูทั่วไปเกี่ยวกับผู้รับบริการได้ครอบคลุม ตรง
ประเด็นทั้งด้านกาย จิต สังคมและจิตวิญญาณ 

      

    2.2 รวบรวมข้อมูลไดส้อดคล้องกับปัญหาและความต้องการของผู้ป่วย       
การวินิจฉัยปัญหาทางการพยาบาล       
    2.3 ระบุข้อวนิิจฉัยทางการพยาบาลได้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของ
ผู้ป่วยอย่างเป็นองค์รวม 

      

    2.4 ก าหนดข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลและจัดล าดับความส าคัญได้ถูกต้อง
เหมาะสม 

      

    2.5 ระบุข้อมูลสนับสนุน เหมาะสม สอดคล้องกับข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล       
การวางแผนการพยาบาล       
    2.6 ก าหนดวัตถุประสงค์ได้ถูกต้องสอดคล้องกับปัญหาทางการพยาบาล       
    2.7 ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการพยาบาลได้ถูกต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค ์       
    2.8 ระบุและจัดล าดับกิจกรรมการพยาบาลได้สอดคล้องกับปัญหาทางการ
พยาบาลอย่างเป็นองค์รวม 

      

การประเมินผลการพยาบาล       
   2.9 ติดตามผลการปฏิบัติการพยาบาลตามระยะเวลาที่เหมาะสม       
   2.10 ปรับเปลี่ยนแผน/ กิจกรรมการพยาบาลตามผลการประเมิน       
   2.11 ประเมินผลการพยาบาลได้ตามวตัถุประสงค์และเกณฑ์ที่ก าหนด       
3. ทักษะทางปัญญา  (คะแนนเต็ม 25 คะแนน คิดเป็น 5 คะแนน) 
    3.1 วิเคราะห์ข้อมลูการวินิจฉยัปัญหาทางการพยาบาลที่ได้จากการรวบรวมโดยใช้
องค์ความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

      

    3.2 วิเคราะห์และให้เหตุผลของกิจกรรมการพยาบาลได้ถูกต้องโดยใช้องค์ความรู้
ในศาสตร์ทีเ่กี่ยวข้อง 

      

     3.3 รวบรวมและวเิคราะห์ผลการตรวจทางห้องปฏิบตัิการ การตรวจพิเศษ การ
รักษาได้ถูกต้อง ครอบคลุม 

      

     3.4 ปรับปรุงแผนการพยาบาลตามข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม ถูกต้อง       
     3.5 ติดตามปญัหาและวิเคราะห์การวางแผนการพยาบาลได้ครอบคลุม ต่อเนื่อง       

รวมคะแนน   (13 %)  
 
 

ลงช่ือ ..........................................................................ผู้ถูกประเมิน  
                                                              ลงช่ือ........................................................................อาจารย์นเิทศ 
              วันท่ี...........เดือน..................พ.ศ..................... 
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คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

แบบประเมินการให้สุขศึกษาเบื้องต้น (Health education)  
วิชา  9552205 ปฏิบัติการพยาบาลเบื้องต้น ปีการศึกษา 2/ 2563 

ช่ือ – สกุลนักศึกษา…………………………………...… ช้ันปีท่ี…... รหัสประจ าตัว..............…………..…………… 
สถานท่ีฝึกปฏิบตัิงาน………………………………………………….อาจารย์นเิทศ..................................................... 

ค าชี้แจง : การประเมินระดับความสามารถแตล่ะพฤติกรรม/กิจกรรมมีค่าคะแนนในแต่ละความสามารถดังนี้ 
  5 = ดีมาก/ สมบรูณ์  หมายถึง    ปฏิบัติได้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์โดยไมต่้องให้ค าแนะน า 
  4 = ดี / ส่วนใหญ่ดี         หมายถึง    ปฏิบัติได้ถูกต้องโดยตอ้งให้ค าแนะน าบางส่วน 
  3 = พอใช้/ ปานกลาง       หมายถึง    ปฏิบัติได้ถูกต้องแต่ต้องได้รับค าแนะน าอย่างใกล้ชิด 
  2 =  ต้องแก้ไข/ ปรับปรุง  หมายถึง     ปฏิบัติถูกต้องบางส่วนและต้องได้รับค าแนะใกล้ชิด 
  1 = ไมผ่่าน    หมายถึง     ปฏิบัติไม่ถูกต้องต้องได้รับค าแนะน าอย่างมาก 
 

 
รายการประเมินตามมาตรฐานผลการเรียนรู้/ คะแนน 

 ระบุเหตุผล 
(< 2 คะแนน) 

5 4 3 2 1 

1. ด้ำนควำมรู้  (คะแนนเต็มคิดเป็นร้อยละ 2)       
1.1 ด้ำนแผนกำรสอนสุขศกึษำ (คะแนนเต็ม 25 คะแนน คิดเป็นร้อยละ  1.5 ) 

1.1.1 เลือกเรื่องที่ส าคัญตรงกับปญัหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย       
1.1.2 ก าหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมได้อย่างถูกต้อง       
1.1.3 เตรียมเนื้อเรื่องตรงตามวัตถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรมและถูกต้องตามหลักวิชาการ       
1.1.4 ก าหนดกิจกรรมการสอนไดส้อดคล้องกับเนื้อเรื่องและสื่อการสอน       
1.1.5 ระบุเกณฑ์การประเมินไดส้อดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม       
1.2 ด้ำนกำรน ำเสนอ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.5 ) 
1.2.1 สอนได้ถูกต้องและครบถ้วนตามหัวข้อในแผนการสอน       

1.2.2 สรุปเนื้อหาการสอนได้ครบถ้วน ถูกต้อง       
5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ (คะแนนเต็ม  15 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 3) 

5.1 แนะน าตัวสร้างสัมพันธภาพและน าเข้าสู่การสอนได้น่าสนใจ       
5.2 กระตุ้นกลุ่มเป้าหมายให้มสี่วนร่วมในกิจกรรมเป็นระยะๆ       

5.3 ใช้ภาษา ชัดเจน ถูกต้องและสามารถถ่ายทอดให้กลุ่มเปา้หมายเข้าใจได้ง่าย       
รวมคะแนน (ร้อยละ  5  )  

 
 
 

ลงช่ือ ..........................................................................ผู้ถูกประเมิน  
                                                              ลงช่ือ........................................................................อาจารย์นเิทศ 
              วันท่ี...........เดือน..................พ.ศ..................... 

 
 
 

FUNDA 8 
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ภาคผนวก ง 
 

- ประเมินผลการฝึกปฏิบัติการพยาบาลเบ้ืองต้นของนักศึกษา 
- ใบมอบหมายงาน และมอบหมายกรณีศึกษา (Case assignment) 
- ใบเซ็นชื่อปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาล
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ประเมินผลการฝึกปฏิบัติการพยาบาลเบื้องต้นของนักศึกษากลุ่มที่ ...........................หอผู้ป่วย............................................................โรงพยาบาล บุรีรัมย์ 

วัน เดือน ป ี รายชื่อนักศึกษา ผลการฝึกปฏิบัติงาน/ ทักษะที่ยังไม่มีประสบการณ์ในหอผู้ป่วย 
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ปัญหา อุปสรรคด้านการจัดการเรียนการสอน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

             อาจารยผ์ู้นิเทศ........................................................................................... 

             อาจารยผ์ู้รับผิดชอบวิชา.............................................................................. 

             วัน/ เดือน/ ปี .............................................................................................



72 

 

    
 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
ใบมอบหมายงาน และมอบหมายกรณีศึกษา (Case assignment) รายวิชา 9552205 ปฏิบัติการพยาบาลเบื้องต้น ปีการศึกษา 2/2563      

กลุ่มที่.............................. หอผู้ป่วย...............................................................อาจารยน์ิเทศ............................................................. 
 

ช่ือ-สกุล นักศึกษา หมาย 
เลขเตยีง 

ช่ือ-สกุล ผู้ป่วย การวินิจฉัย/ การผ่าตัด เวลา
พัก 

วัน เดือน ป ี
.......... ……… ……… …….. ………. …….. ………. ……… ……… 

              
              
              
              
              
              
              

ลายเซ็นอาจารย์นเิทศ           
              
              
              
              
              
              
              

ลายเซ็นอาจารย์นเิทศ           
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คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
ใบเซ็นชื่อปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 รายวิชา 9552205 ปฏิบัติการพยาบาลเบื้องต้น ปีการศึกษา 2/2563      
กลุ่มที่............... หอผู้ป่วยท่ี 1  .......................................................... หอผูป้ว่ยที่ 2 .......................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หอ

ชื่อ-สกุล นักศึกษา………………………………… 
ชื่อเล่น........... เบอร์โทรศัพท์...................... 
 

ชื่อ-สกุล นักศึกษา………………………………… 
ชื่อเล่น........... เบอร์โทรศัพท์...................... 
 

ชื่อ-สกุล นักศึกษา………………………………… 
ชื่อเล่น........... เบอร์โทรศัพท์...................... 
 

ชื่อ-สกุล นักศึกษา………………………………… 
ชื่อเล่น........... เบอร์โทรศัพท์...................... 
 

ชื่อ-สกุล นักศึกษา………………………………… 
ชื่อเล่น........... เบอร์โทรศัพท์...................... 
 

ชื่อ-สกุล นักศึกษา………………………………… 
ชื่อเล่น........... เบอร์โทรศัพท์...................... 
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ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ นักศึกษา 3 ธ.ค. 63 4 พ.ย. 63 17 ธ.ค.. 63 18 ธ.ค. 63 24 ธ.ค. 63 25 ธ.ค. 63 7 ม.ค. 64 
เริ่มงาน เลิกงาน เริ่มงาน เลิกงาน เริ่มงาน เลิกงาน เริ่มงาน เลิกงาน เริ่มงาน เลิกงาน เริ่มงาน เลิกงาน เริ่มงาน เลิกงาน 

1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                

ลายเซนอาจารย์นิเทศ               
ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ นักศึกษา 8 ม.ค. 64 14 ม.ค. 64 15 ม.ค. 64 …………….. …………….. …………….. …………….. 

เริ่มงาน เลิกงาน เริ่มงาน เลิกงาน เริ่มงาน เลิกงาน เริ่มงาน เลิกงาน เริ่มงาน เลิกงาน เริ่มงาน เลิกงาน เริ่มงาน เลิกงาน 

1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                

ลายเซนอาจารย์นิเทศ               

หอผู้ป่วยที่ 1 …………………………………………….. 

หอผู้ป่วยที่ 1…………………………………………….………. 
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ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ นักศึกษา 21 ม.ค. 64 22 ม.ค. 64 28 ม.ค. 64 29 ม.ค. 64 4 ก.พ. 64 5 ก.พ. 64 11 ก.พ. 64 

เริ่มงาน เลิกงาน เริ่มงาน เลิกงาน เริ่มงาน เลิกงาน เริ่มงาน เลิกงาน เริ่มงาน เลิกงาน เริ่มงาน เลิกงาน เริ่มงาน เลิกงาน 

1                
2                
3                
4                
5                
6                

ลายเซนอาจารย์นิเทศ               
ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ นักศึกษา 18 ก.พ. 64 19 ก.พ. 64 ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ………………………. 

เริ่มงาน เลิกงาน เริ่มงาน เลิกงาน เริ่มงาน เลิกงาน เริ่มงาน เลิกงาน เริ่มงาน เลิกงาน เริ่มงาน เลิกงาน เริ่มงาน เลิกงาน 

1                
2                
3                
4                
5                
6                

ลายเซนอาจารย์นิเทศ               

หอผู้ป่วยที่ 1…………………………………………….………. 

หอผู้ป่วยที่ 2…………………………………………….………. 
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