
 
แบบประเมินผลการปฏิบัติพยาบาล    

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
 
ชื่อ-สกุลนิสิต……………………………………………………รหัสนิสิต……………………………………………......ชั้นปี่……………. 
รายวิชาปฏิบัติการพยาบาล……..……...……………………………………..ภาคเรียนที…่………ปีการศึกษา…………………. 
ฝึกปฏิบัติระหว่างวันที่…………………………….........................อาจารย์ผู้สอน………………………………………………….. 
สถานที่ฝึกปฏิบัติ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ค าช้ีแจง    1. ใส่เครื่องหมาย / ในช่องค่าคะแนน    ดีมาก = 4 ด ี= 3 พอใช้ = 2  ปรับปรุง = 1   
              2. แนวทางการประเมนิผลปฏิบัติพยาบาลพิจารณาตามเกณฑ์ซึ่งก าหนดในคูม่ือแนวทางการใช้แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติพยาบาลของนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

 
รายการที่ประเมิน 

ค่าคะแนน  
บันทึกพฤติกรรม 4 3 2 1 

1. การประเมินสภาพ 16 คะแนน      
  1.1 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ครอบคลุม เหมาะสม     
  1.2 ครอบคลุมแหล่งข้อมูล     

  1.3 ครอบคลุมด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และ จิตวิญญาณ      
  1.4 ข้อมูลถกูต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน     

2.การวินิจฉัยทางการพยาบาล  16 คะแนน      
  2.1 ระบุข้อวินิจฉยัทางการพยาบาลได้ถูกต้อง      
  2.2 ข้อมูลสนับสนุนสอดคล้องกับขอ้วนิิจฉัยทางการพยาบาล     
  2.3 ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลครอบคลุมปัญหาและความต้องการของผู้ใช้บริการ     
  2.4 จัดล าดับความส าคัญของข้อวินิจฉยัทางการพยาบาลอย่างเหมาะสม     
3.การวางแผนการพยาบาล 16 คะแนน      

  3.1 เป้าหมายทางการพยาบาลสอดคล้องกับข้อวินจิฉัยทางการพยาบาล     
  3.2 เกณฑ์การประเมินผลครอบคลุมเป้าหมายทางการพยาบาล     

  3.3 เกณฑ์การประเมินผลถูกต้องตามหลักวิชาการ เหมาะสมกบัผู้ใช้บริการและบริบท     
  3.4 กิจกรรมการพยาบาลและเหตุผลตามหลักวิชาการสอดคล้องกับข้อวินิจฉยัทางการ
พยาบาลและเป้าหมาย 

    

4.การปฏบิัติพยาบาล  64 คะแนน     
  4.1 ทบทวนและปรับแผนการพยาบาลตามความเหมาะสม      
  4.2 ปฏิบัตพิยาบาลตามแผนและสอดคล้องกับบริบท     
  4.3 ปฏิบัตพิยาบาลโดยยึดหลกัมาตรฐานการป้องกันการติดเช้ือ      
  4.4 รักษาความสะอาดและเป็นระเบยีบของสิ่งแวดล้อมของผู้ใช้บริการตามความเหมาะสม     
  4.5 ทักษะปฏิบัตพิยาบาลถกูต้อง นุ่มนวล       
  4.6 ใช้เวลาในการปฏิบัติพยาบาลเหมาะสม     
  4.7 ใช้วัสดุ เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ตามความจ าเป็นและสอดคล้องกับบริบท     
  4.8 มีสัมพันธภาพกับผู้ใช้บริการ ทีมสหวิชาชีพและผู้เกี่ยวข้อง     
  4.9 ให้ข้อมูล ค าแนะน าเพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้ใช้บริการและครอบครัว     



 
รายการที่ประเมิน 

ค่าคะแนน  
บันทึกพฤติกรรม 4 3 2 1 

  4.10 เปิดโอกาสให้ครอบครัวหรือผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ใช้บริการอย่างมีเหตุผล     

  4.11 ปฏิบัติพยาบาลโดยค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลและความหลากหลายวัฒนธรรม
ของผู้ใช้บริการ  เคารพสิทธิผูป้่วยและผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง 

     

  4.12 ปฏิบัติพยาบาลด้วยความเอือ้อาทร เมตตากรุณาและเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นคน     

  4.13 มีความไวต่อประเด็นจริยธรรมในการปฏิบัตพิยาบาล      
  4.14 ค านึงถึงความเส่ียงต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติพยาบาล     
  4.15รายงานทันที่เมื่อปฏบิัติพยาบาลผิดพลาด     
  4.16เขียนบันทึกการพยาบาลและรายงานได้สมบูรณ์ ตรงความเป็นจริง ใช้ภาษาเขียน
ถูกต้อง ชัดเจน กะทัดรัด 

    

5.การประเมินผลการพยาบาล  16 คะแนน      
  5.1 ประเมินผลตามเกณฑ์ได้ครบถ้วน ถูกต้องและต่อเนื่อง     
  5.2 น าข้อมูลจากการประเมินผลมาวิเคราะห์ได้อย่างถูกหลักวิชาการ     

  5.3 ใชผ้ลการประเมินในการวางแผน ปฏิบัติพยาบาลในครั้งต่อไป     
  5.4 ใช้ผลการประเมินในการพัฒนาและปรับปรุงตนเอง     
6.คุณลักษณะเชิงวชิาชีพ  28 คะแนน      
  6.1 มีความรับผิดชอบ  และตรงต่อเวลา*     
  6.2 ปฏิบัติงานดว้ยความซ่ือสัตย์ สจุริต มีสัมมาคารวะ*     
  6.3 เสียสละและอุทิศตนในการปฏิบัตพิยาบาล  มจีิตอาสา     
  6.4 อดทนและควบคุมอารมณ์ได้เหมาะสมกับกาลเทศะ     
  6.5 มีความเชื่อมั่นในตนเองและกลา้แสดงออกอยา่งมีเหตุผล มีภาวะผู้น า      
  6.6 แต่งกายสะอาดและถกูต้องตามระเบียบ และปฏบิัติตามกฎระเบียบของสถาบัน     
  6.7 ศึกษาค้นควา้เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  นา่เช่ือถือ*     

ความถี่ของคะแนน     
คะแนนที่ได้(ค่าคะแนน*ความถี่คะแนน)     

คะแนนรวม (เต็ม 156 คะแนน)  คิดเป็นร้อยละ 
* นิสิตต้องได้รับผลการประเมินค่าคะแนนเท่ากับ 3 ขึ้นไปจึงถือวา่ผ่านการประเมินรายวิชา 

 
ความคิดเห็น…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………………
…………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ลายมือช่ือผู้ประเมิน……………………………………………………………...วันท่ี………….เดือน…………………..พ.ศ………… 
 
รับทราบผลการประเมินการปฏิบตัิพยาบาล 
 
ลายมือช่ือนิสติ…………………………………………………………………วันท่ี………….เดือน…………………..พ.ศ……………..รับรองจากท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ ในการประชุมครัง้ที่ 1/2562 วันท่ี 22 มกราคม 2562 

 
 



คู่มือแบบประเมินผลการปฏิบัติพยาบาล 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

 
องค์ประกอบของแบบประเมินผล 

แบบประเมินผลการปฏิบัติพยาบาลนี้ มีองค์ประกอบของการประเมิน 6 ด้าน ดังนี้  
1. การประเมินสภาพ 
2. การวินิจฉัยทางการพยาบาล 
3. การวางแผนการพยาบาล 
4. การปฏิบัติพยาบาล 
5. การประเมินผลการพยาบาล 
6. คุณลักษณะเชิงวิชาชีพ 

ทั้งนี้ น้ าหนักการประเมินตามองค์ประกอบทั้ง 6 ด้านในสัดส่วน 1 : 1 : 1 : 4 : 1 : 2  และเพ่ือให้
สามารถประเมินได้อย่างมีความเที่ยงและมีประสิทธิภาพ  จึงได้ก าหนดตัวชี้วัดตามการประเมินดังรายละเอียด  
ดังนี้  
 

หัวข้อ รายการประเมิน ตัวชี้วัดตามการประเมิน 
1. การประเมิน
สภาพ 

1.1 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู 
ครอบคลมุ เหมาะสม 

- ข้อมูลได้จากวิธีการเก็บข้อมลูทีห่ลากหลายวิธี ได้แก่ จาก
สังเกต การซักประวตัิ การตรวจรา่งกาย รวบรวมจากผลการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการและ/หรอืการตรวจเพื่อการวินิจฉัย 

1.2 ครอบคลุมแหล่งข้อมูล - ข้อมูลได้จากหลากหลายแหล่งขอ้มูล ดังเช่น จากตัว
ผู้ใช้บริการ ครอบครัว ผูดู้แล และผู้เกี่ยวข้องอื่น เช่น แพทย์ 
พยาบาล เจ้าหน้าท่ีทีมสุขภาพอื่น  เพื่อนของผู้ใช้บริการ หรือ 
จากแฟ้มประวตัิ  เวชระเบยีน เปน็ต้น 

1.3 ครอบคลุมด้านร่างกาย จิตใจ 
สังคม และ จติวิญญาณ 

- ข้อมูลครอบคลมุปัญหาและความต้องการของผู้ใช้บริการทั้ง
ด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และ ปญัญา (จิตวญิญาณ) 

1.4 ข้อมูลถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน 
และเป็นปจัจุบัน 

- มีหลักฐานว่าเกิดขึ้นจริง มีจริง จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
- ระบุข้อมูลชัดเจน ครบถ้วน 
- เป็นข้อมูลที่รวบรวมมาจนถึงครัง้ล่าสุด หรือมีการเปลีย่น 
แปลงครั้งล่าสุด 

2.การวินิจฉัย 
ทางการ 
พยาบาล 

2.1 ระบุข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลได้
ถูกต้อง 

- เป็นข้อวินิจฉัยที่สามารถแก้ไข หรือบ าบัดด้วยวิธีการ
ปฏิบัติการพยาบาล ตรงกับภาวะสุขภาพของผู้ใช้บริการ 

2.2 ข้อมูลสนับสนุนสอดคล้องกับข้อ
วินิจฉัยทางการพยาบาล 

- มีข้อมูลที่สนับสนุนปัญหาและความต้องการของผู้ใช้บริการ
ที่หลากหลายวิธีการและแหล่งข้อมูล เช่น อาการและอาการ
แสดง ผลการตรวจรา่งกาย ผลทางห้องปฏิบัติการ ทั้งการซัก
ประวัติ แฟ้มประวัติ เวชระเบียน เป็นต้น 



หัวข้อ รายการประเมิน ตัวชี้วัดตามการประเมิน 
2.3 ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลครอบ 
คลุมปญัหาและความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 

- ครอบคลุมปญัหาและความต้องการของผู้ใช้บริการที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบัน หรืออาจเกิด/มโีอกาสเกิดขึ้น  
 

 2.4 จัดล าดับความส าคญัของข้อ
วินิจฉัยทางการพยาบาล 

- เรียงล าดับความส าคัญของปัญหาและความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ เช่น ปัญหาที่คุกคามชวีิต ปัญหาที่รบกวนการ
ท างานของร่างกาย ปัญหาที่ก่อให้เกิดความไมสุ่ขสบาย เป็น
ต้น หรือ อาจเป็นปัญหาที่อาจเกิดจากพฤติกรรมเสีย่ง 

3.การวางแผน
การพยาบาล  

3.1 เป้าหมายทางการพยาบาล
สอดคล้องกับข้อวินิจฉัยทางการ 
พยาบาล 

- มีเป้าหมายทางการพยาบาลชัดเจน เป็นความคาดหวังท่ีให้
ภาวะสุขภาพเปลี่ยนแปลงจากการแก้ปัญหา หรือตอบสนอง  
ความต้องการของผู้ใช้บริการ 
- อาจเป็นเป้าหมายระยะสั้นและ/หรือระยะยาว 

3.2 เกณฑ์การประเมินผลครอบคลุม
เป้าหมายทางการพยาบาล 

- ระบุตัวช้ีวัด หรือผลลัพธ์ทางการพยาบาลทุกเป้าหมาย 
- ตัวช้ีวัด หรือผลลัพธ์ทางการพยาบาลมีความเฉพาะเจาะจง
ใน 
แต่ละเป้าหมาย  อาจมีเกณฑ์มากกว่าหนึ่งข้อ 
- ก าหนดผลลัพธ์เชิงผลลัพธ์และ/หรือเชิงกระบวนการ 

3.3 เกณฑ์การประเมินผลถูกต้องตาม
หลักวิชาการและเหมาะสมกับ
ผู้ใช้บริการและบริบท 

- ก าหนดเกณฑ์ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
- มีอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
- มีความเป็นไปได้ทีส่ามารถวัดหรอืประเมินผู้ใช้บริการ 
- มีความเป็นไปได้ทีส่ามารถวัดหรอืประเมินในสถานการณ์
เป็นจริง 

3.4 กิจกรรมการพยาบาลและเหตุผล
ตามหลักวิชาการสอดคล้องกับข้อ
วินิจฉัยทางการพยาบาลและเป้าหมาย 

- ระบุกิจกรรมที่การสามารถแก้ปัญหาหรือตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บริการและบรรลุเป้าหมายในแต่ละข้อ
วินิจฉัยทางการพยาบาล 
- ระบุกิจกรรมและเหตุผลได้ถูกต้องทางหลักวิชาการ 
- มีอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
- กิจกรรมการพยาบาลมีความเหมาะสมกับผู้ใช้บริการ (เช่น 
วัย เพศ ภาวะสุขภาพ  วัฒนธรรม สังคม) 
- กิจกรรมการพยาบาลที่ก าหนดขึ้นสามารถน ามาปฏิบัติได้ใน
สถานการณ์จริง 
- เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการ  และ/หรือผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน
การก าหนดกิจกรรมการพยาบาล 

4.การปฏิบัติ 
การพยาบาล 

4.1ทบทวนและปรับแผนการพยาบาล
ตามความเหมาะสม 

- มีการเก็บรวบรวมข้อมลูผู้ใช้บริการอีกครั้งก่อนการปฏบิัติ
จริง 
- น าข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงมาปรับแผนการพยาบาล 
- มีเหตุผลในการปรับหรือเปลี่ยนแปลงแผนการพยาบาล 
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4.2 ปฏิบัติพยาบาลตามแผนและ
สอดคล้องกับบริบท 

- ปฏิบัติการพยาบาลได้ครบถ้วน ถูกต้องเหมาะสมกับ
ผู้ใช้บริการ 
- ปฏิบัติพยาบาลเหมาะสมกับสถานการณ์จริง เหมาะสมกับ
เครื่องมือ เครื่องใช้ 

 4.3 ปฏิบัติพยาบาลโดยยึดหลัก
มาตรฐานการป้องกันการตดิเช้ือ 

- ล้างมือก่อนและหลังให้การพยาบาลทุกครั้ง 
- ใช้เครื่องมือเครื่องใช้ที่เหมาะสมกับภาวะสุขภาพของ
ผู้ใช้บริการเพื่อป้องกันการตดิเช้ือและแพร่กระจายเช้ือโรค 
- แยกเครื่องมือเครื่องใช้ ท าความสะอาดเพื่อการท าลายเช้ือ
หรือป้องกันการติดเชื้อได้ถูกต้อง 
-จัดล าดับก่อนหลังในการตดัสินใจเลือกปฏิบตัิกิจกรรมและ/
หรือผู้ใช้บริการเพื่อป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อ
โรค 

 4.4 รักษาความสะอาดและเป็น
ระเบียบของสิ่งแวดล้อมของผู้ใช้บริการ
ตามความเหมาะสม 
 

- จัดสภาพแวดล้อมของผู้ใช้บริการสะอาดและเรยีบร้อย  จัด
อุปกรณ์ให้สะดวกต่อการใช้งาน 
- สิ่งแวดล้อมปลอดภัยจากการเกดิอุบัติเหตุ   พลัดตกหกล้ม 

 4.5 ทักษะปฏิบัติพยาบาลถูกต้อง  
นุ่มนวล 

- ปฏิบัติการพยาบาลตามถูกต้องตามขั้นตอน ตามหลัก
วิชาการ 
- ปฏิบัติการพยาบาลด้วยความนุ่มนวล 

4.6 ใช้เวลาในการปฏิบัติพยาบาล
เหมาะสม 

- ใช้เวลาเหมาะสมตามภาวะสุขภาพของผู้ใช้บริการและ
ปริมาณงานท่ีไดร้ับมอบหมายได้ส าเร็จอย่างมีคณุภาพ 

4.7 ใช้วัสดุ เวชภัณฑ์ อุปกรณต์าม
ความจ าเป็นและสอดคล้องกับบรบิท 

- เลือกใช้วัสดุ เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ในการปฏิบัติการพยาบาลได้
เหมาะสมกับภาวะสุขภาพของผู้ใช้บริการและสถานการณ์จริง 
- ใช้วัสดุ เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ อย่างประหยดั ดัดแปลงวัสดุ 
อุปกรณ์มาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลได้ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 

4.8 มีสัมพันธภาพกับผู้ใช้บริการ 
ทีมสหวิชาชีพและผู้เกี่ยวข้อง 

- เริ่มต้นและสิ้นสุดสัมพันธภาพตามความเหมาะสม 
- สนใจและตั้งใจในการรับฟัง  มีความกระตือรือร้นในการ
ช่วยเหลือ 
- ช่วยเหลือในการท ากิจกรรมการพยาบาลของทีมสหวิชาชีพ
ด้วยความเต็มใจโดยไม่ต้องร้องขอ 
- ยิ้มแย้ม อ่อนโยน เป็นกันเอง แสดงสีหน้าและใช้ค าพูด
เหมาะสม 
- รับฟังข้อคิดเห็นและค าแนะน า 

4.9 ให้ข้อมูล ค าแนะน าเพื่อเสริมสร้าง
ความรอบรูด้้านสุขภาพแก่ผู้ใช้บรกิาร
และครอบครัว 

- อธิบายหรือแนะน าข้อมูลทีส่นับสนุนหรือส่งเสริมภาวะ
สุขภาพแก่ผู้ใช้บริการและผูเ้กี่ยวขอ้ง เช่น ญาติ ครอบครัว 
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หรือชุมชน เป็นต้น ดังเช่น ข้อมูลการปฏิบัตติัว แผนการ
รักษา โรค วิธีการดูแลหรือช่วยเหลือผู้ใช้บริการ เป็นต้น 
- เป็นข้อมูลที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

4.10 เปิดโอกาสให้ครอบครัวหรือผู้
เกี่ยว ข้องมีส่วนร่วมในการดูแล
ผู้ใช้บริการอย่างมเีหตผุล 

- ชักจูง หรือส่งเสริมให้ครอบครัวหรือผู้เกีย่วข้องมีส่วนร่วมใน
การช่วยเหลือ หรือดูแลผู้ใช้บริการตามความเหมาะสม ด้วย
ความเตม็ใจ  โดยไม่เป็นการแสดงถึงการผลักภาระการดูแล
แก่ครอบครัวหรือผู้เกี่ยวข้อง 

 4.11ปฏิบัติพยาบาลโดยค านึงถึงความ
เป็นปัจเจกบุคคลและความหลาก 
หลายทางวัฒนธรรมของผู้ใช้บริการ 
เคารพสิทธิผู้ป่วยและผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 

- ปฏิบัติการพยาบาลโดยมีความเข้าใจและยอมรับความ
แตกต่างของผู้ใช้บริการแตล่ะคน พื้นฐานท่ีมาจากค่านิยม 
ความเชื่อ แบบแผนชีวิตที่แตกตา่งกัน 
- มีความเท่าเทียมในการปฏิบตัิพยาบาล ไม่เลือก เพศ อายุ
ศาสนา และภาวะโรค 
- บอก หรืออธิบายให้ผู้ใช้บริการและ/หรือผูเ้กี่ยวข้องก่อนให้
การพยาบาล 
- ปฏิบัติการพยาบาลโดยค านึงถึงสิทธิของผู้ใช้บริการและ/
หรือผู้เกีย่วข้อง ( เช่น สิทธิผู้ป่วย 10 ประการ ไมเ่ปิดเผย
ร่างกายเกินความจ าเป็น ไม่เปดิเผยข้อมูล) 

4.12 ปฏิบัติการพยาบาลด้วยความเอื้อ
อาทร  เอื้ออาทร เมตตากรุณา และ
เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นคน 

- ปฏิบัติการพยาบาลด้วยจิตวิญญาณของความเป็นพยาบาล 
มีความเอื้ออาทรที่จะช่วยเหลือผู้ใช้บริการอย่างจริงใจ เคารพ
ในศักดิ์ศรีของทุกคน 

4.13 มีความไวต่อประเด็นจริยธรรมใน
การปฏิบัติการพยาบาล 

- มีความตื่นไวต่อประเด็นจริยธรรมที่เกิดหรือเสี่ยงต่อการเกดิ
ประเด็นปัญหา เช่น ประเด็นการบอกความจริง การให้ข้อมลู 
- รายงานต่ออาจารยผ์ูส้อนเพื่อหาแนวทางปฏิบัติพยาบาล
ร่วมกันในการแก้ปัญหาหรือป้องกนั 

4.14 ค านึงถึงความเสี่ยงต่อความปลอด 
ภัยในการปฏิบตัิพยาบาล 

- จัดสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย 
- ประเมินภาวะสุขภาพอย่างสม่ าเสมอ มีความตื่นไวต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น 
- มีความละเอียดรอบครอบในการปฏิบัติพยาบาล 

4.15 รายงานทันที่เมื่อปฏิบัติพยาบาล
ผิดพลาด 

- รีบรายงานทันที่เมื่อปฏิบตัิการพยาบาลผิดพลาด หรือเมื่อมี
ความไม่แน่ใจว่าอาจเกิดความผดิพลาด 

4.16 เขียนบันทึกการพยาบาลและ
รายงานได้สมบรูณ์ ตรงความเป็นจริง
ทุกครั้ง ใช้ภาษาเขียนถูกต้อง ชัดเจน 
กะทัดรัด 

- เขียนบันทึกการพยาบาลและ/หรือรายงานการปฏิบัติ
พยาบาลทุกครั้ง 
- เขียนบันทึกการพยาบาลและ/หรือรายงานได้ถูกต้อง 
ครอบคลมุประเด็นส าคัญ 
- สื่อภาษา ทั้งการพูดและเขียนไดอ้ย่างชัดเจน เข้าใจง่าย 
ตรงประเด็น 
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5.การประเมิน 
ผลการพยาบาล 

5.1 ประเมินผลตามเกณฑไ์ด้ครบถ้วน 
ถูกต้องและต่อเนื่อง 

- ประเมินผลได้ถูกต้องและครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
ทั้งเชิงผลลัพธ์และเชิงกระบวนการ 
- ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ประเมนิทุกครั้งหลังปฏิบัติ
พยาบาลจนบรรลุเป้าหมาย 

5.2 น าข้อมูลจากการประเมินผลมา
วิเคราะหไ์ด้อยา่งถูกหลักวิชาการ 
 

- เปรียบเทียบและแปลข้อมูลจากผลการประเมินผู้ใช้บริการ
กับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ถูกหลักวิชาการ 

 5.3 ใช้ผลการประเมินในการวางแผน 
ปฏิบัติพยาบาลในครั้งต่อไป 

- น าข้อมูลจากการประเมินผลมาวเิคราะห์ และปรับปรุงหรือ 
เพิ่มเตมิแผนการพยาบาล 

5.4 ใช้ผลการประเมินในการพัฒนา
และปรับปรุงตนเอง 

- น าข้อมูลจากการประเมินผลมาวเิคราะห์ เพื่อเป็นข้อมูลใน
การพัฒนาการปฏบิัติพยาบาลของตนเองต่อไป 

6.คุณลักษณะ
เชิงวิชาชีพ 

6.1 มีความรับผดิชอบและตรงต่อเวลา - ปฏิบัติพยาบาลตามทีไ่ดร้ับมอบหมายได้ส าเร็จ ถูกต้อง 
ครบถ้วน 
- เอาใจใส่ต่อการปฏิบตัิพยาบาลกบัผู้ใช้บริการตามที่ได้รับ
มอบหมาย ไม่ละเลย ไมต่้องตักเตอืน 
- ไม่ท างานอ่ืนขณะปฏบิัติพยาบาล เช่น เล่น facebook เล่น
เกม เป็นต้น 
- ปฏิบัติพยาบาลตามทีไ่ดร้ับมอบหมายได้ส าเร็จตรงเวลา 

 6.2 ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจรติ 
มีสัมมาคารวะ 

- ปฏิบัติพยาบาลถูกต้องตามขั้นตอนทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
- บันทึกและรายงานตรงตามความเป็นจริง 
- แสดงถึงความเคารพผู้ใช้บริการและผูเ้กี่ยวข้องทั้งค าพูด
และการกระท าท่ีสมควรตามวัฒนธรรม 
- แสดงถึงความยกย่องสถาบันการศึกษาและสถาบันวิชาชีพ 

 6.3 เสียสละและอุทิศตนในการปฏิบัติ 
การพยาบาล  มจีิตอาสา 

- ปฏิบัติพยาบาลด้วยความขยัน อาสางาน สู้งาน 
- ยินดีปฏิบัติงานนอกเหนืองานท่ีได้รับมอบหมายเมื่อมีความ
จ าเป็น 

 6.4 อดทนและควบคุมอารมณไ์ด ้
เหมาะสมกับกาลเทศะ 

- แสดงพฤติกรรมและค าพูดอย่างเหมาะสม 
- ไม่แสดงอารมณด์ีใจ เสยีใจ โกรธ ตื่นเต้นมากเกินไป 
- มีความสม่ าเสมอ เสมอต้นเสมอปลาย ไม่ท าตามอารมณ์ 

6.5 มีความเช่ือมั่นในตนเองและกล้า
แสดงออกอย่างมีเหตผุล  มีภาวะผู้น า 

- ปฏิบัติพยาบาลด้วยความมั่นใจ 
- แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ถูกต้องและเหมาะสมกับ
สถานการณ ์
- มีการแสดงออกของการเป็นผู้น า เช่น วิธีการตัดสินใจ 
วิธีการจัดการ  การเป็นผู้น ากลุ่ม เป็นต้น 

6.6 แต่งกายสะอาดและถูกต้องตาม
ระเบียบ และปฏิบัติตามกฎระเบยีบ
ของสถาบัน 

- แต่งกายถูกต้องตามประกาศของคณะพยาบาลศาสตร ์
- ปฏิบัติตามกฎระเบียบของคณะ มหาวิทยาลยั และสถานท่ี
ฝึกปฏิบัติงานท่ีเกีย่วข้อง 
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6.7 ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย  น่าเชื่อถือ 

- สนใจศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
- ค้นคว้าศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ทีห่ลากหลาย และน่าเชื่อถือ  
เช่น ต ารา บทความ จากห้องสมุด อินทราเน็ต ท้ังจาก
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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