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มหาวทิยาลัยอบุลราชธานี 

หลักสูตร การประเมินผลการเรียนรู้รายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 
หน่วยที่ 1 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 

UNIT 1 วิทยากร: ผศ.ดร.ไพศาล สุวรรณนอ้ย          Email: paisan.suwannoi@gmail.com      089-8401448 
 

วัตถุประสงค์การอบรม 

1. สรุปหลักการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒอุิดมศึกษาได้ 
2. สามารถสร้างข้อสอบเพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้ได้ 
3. สามารถสร้างแบบประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้โดยใช้หลักการของ Rubric Scoring ได้ 
4. สามารถวางแผนการก าหนดสัดส่วนคะแนนเพ่ือการตัดสินผลการเรียนรู้ของรายวิชาได้ 
 

กิจกรรมการอบรม 
    กิจกรรมที่ 1.1 หลักการประเมินผลการเรยีนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒอุิดมศึกษา 
    กิจกรรมที่ 1.2 การสร้างข้อสอบเพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้  
    กิจกรรมที่ 1.3 การสร้างแบบประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมและทักษะปฏิบัติ 
    กิจกรรมที่ 1.4 การสร้างแบบประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติทางการพยาบาล 
    กิจกรรมที่ 1.5 การก าหนดสัดส่วนคะแนนเพ่ือการตัดสินผลการเรียนรู้ของรายวิชา 
 

 

กิจกรรมที ่1.1 หลักการประเมินผลการเรยีนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 

การออกแบบการจดัการเรยีนรู้และการประเมินผลการเรยีนรู้ของรายวิชาในหลักสูตรจะต้องก าหนดให้
ครอบคลุมตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (มคอ.) ทีแ่ต่ละหลักสูตรหลักสูตรก าหนดไว้ ตัวอย่างเช่นมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ทีก่ าหนดมาตรฐานผลการเรยีนรู้ไว้ 6 ด้านดังต่อไปนี้ 

 

มาตรฐานผลการเรียนรู้สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

1.ทักษะคุณธรรมและจริยธรรม 

1.1 มีความรู้ความเข้าใจในหลักศาสนา หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก 

สิทธิผู้บรโิภค สิทธิผู้ป่วย ตลอดจนสิทธิผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ที่มีความส าคัญต่อการปฏิบัติการ

พยาบาล 

1.2 สามารถแยกแยะความถูกต้อง ความดีและความชั่วได้  

1.3 เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  
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1.4 มีความรับผดิชอบต่อการกระท าของตนเอง  

1.5 มีระเบียบวินัยและซื่อสัตย์  

1.6 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและมีความสามารถจดัการกับปญัหาจรยิธรรม   

1.7 เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้อื่นท้ังในการด ารงตนและการปฏบิัติงาน  

1.8 ส่งเสริมใหผู้้ป่วย/ผู้ใช้บริการได้รับรู้และเข้าใจสิทธิของตนเองเพือ่ปกป้องสิทธิของตนเองที่จะถูกละเมิด 

2. ทักษะความรู ้

2.1 มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานชีวิตและพื้นฐานทางวิทยาศาสตรส์ุขภาพท่ี

ครอบคลมุทั้งวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ กฎหมายและการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

2.2 มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ทางวิชาชีพการพยาบาล ระบบสุขภาพและปัจจยัที่มีผล

ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและต่อระบบสุขภาพ  

2.3 มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของกระบวนการพยาบาลและการน าไปใช้ 

2.4 มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของกระบวนการแสวงหาความรู้ การจดัการความรู้กระบวนการวิจัย 

กระบวนการบริหารและการจัดการองค์กร 

2.5 มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญเกีย่วกับเทคโนโลยสีารสนเทศทางการพยาบาลและระบบจ าแนก

ข้อมูลทางการพยาบาล 

2.6 มีความรู้และความเข้าใจในวฒันธรรม สถานการณ์ที่เปลีย่นแปลงของประเทศ และสังคมโลกท่ีมผีลกระทบ

ต่อภาวะสุขภาพและประชาชน 

3.ทักษะทางปัญญา 

3.1 ตระหนักรู้ในศักยภาพและสิ่งที่เป็นจุดอ่อนของตนเพื่อพัฒนาตนเองให้มีความสามารถเพิม่มากข้ึน สามารถ

น าไปสู่การปฏิบตัิการพยาบาล การสอน การแสวงหาความรู้ที่มีประสิทธิภาพ และการเป็นผู้น าท่ีเข้มแข็ง 

3.2 สามารถสบืค้นและวิเคราะห์ขอ้มูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 

3.3 สามารถน าข้อมลูและหลักฐานไปใช้ในการอ้างอิงและแก้ไขปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ 

3.4 สามารถคิดวเิคราะห์อย่างเปน็ระบบโดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและที่เกี่ยวข้องรวมทั้งใช้ประสบการณเ์ป็น

ฐาน 

3.5 สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทางวิจัยและนวัตกรรมที่เหมาะสมในการแก้ไขปญัหา  

3.6 สามารถพัฒนาวิธีการแกไ้ขปญัหาที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางสุขภาพท่ี

เปลี่ยนไป 

4.ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 มีความสามรถในการปรับตัวเชิงวิชาชีพและปฏิสัมพันธ์อย่างสรา้งสรรค์กับผู้ใช้บริการ ผู้ร่วมงาน และ

ผู้บังคับบัญชา  

4.2 สามารถท างานเป็นทีมในบทบาทผู้น าและสมาชิกทีมในทีมการพยาบาล ทีมสุขภาพและทีมในชุมชนของ

ระบบบริการสาธารณสุขทุกระดับและในบริบทหรือสถานการณ์ที่แตกต่างกัน 

4.3 สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีดีในองค์กรในสถานการณท์ี่

หลากหลายและสถานการณ์เฉพาะหน้า 
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4.4 มีความรับผดิชอบต่อหน้าท่ี ตอ่สังคมและรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพองค์กรและสังคมอย่าง

ต่อเนื่อง 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักตรรกะ คณิตศาสตร์และสถติิ ในการพยาบาลอย่างเหมาะสม  

5.2 สามารถแปลงข้อมูลเป็นข่าวสารที่มีคณุภาพรวมทั้งสามารถอ่านวิเคราะห์และถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารแก่ผู้อื่น

ได้อย่างเข้าใจ  

5.3 สามารถสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนและการน าเสนอ 

รวมทั้งสามารถอ่านวารสารและต าราภาษาอังกฤษอย่างเข้าใจ  

5.4 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานที่จ าเป็น  

5.5 สามารถเลือกและใช้รูปแบบการน าเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารได้

อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ ์

6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

6.1 สามารถปฏิบตัิทักษะการพยาบาลอย่างเป็นองค์รวมโดยประยุกต์ใช้ศาสตร์และศิลป์ทางการพยาบาลรวมทั้ง

ใช้กระบวนการพยาบาล หลักฐานเชิงประจักษ์และการสื่อสารเชิงบ าบัดในการพยาบาลบุคคล ครอบครัว

และชุมชน 

6.2 สามารถปฏิบตัิการการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรกัษาพยาบาล การบ าบัดและการบรรเทา

อาการ และการฟื้นฟูสุขภาพแก่ผู้ใช้บริการทุกภาวะสุขภาพและทุกช่วงวัย รวมทั้งการผดุงครรภ์ในทุกระดับ

ของสถานบริการสุขภาพตามพระราชบัญญตัิวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

6.3 สามารถปฏิบตัิการพยาบาลดว้ยความเมตตากรุณาและเอื้ออาทรโดยยึดมั่นในคณุธรรมจริยธรรม กฎหมาย

และสิทธิของผู้ป่วย 

6.4 สามารถปฏิบตัิการพยาบาลโดนค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลและความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

6.5 แสดงภาวะผู้น าในการปฏิบตัิงาน สามารถบริหารทีมการพยาบาล ทีมสหสาขาวิชาชีพและการท างานใน

ชุมชนในหน่วยบริการสุขภาพชุมชน 

 

 

การจัดการเรียนรู้ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จึงต้องออกแบบการเรียนรู้และการประเมินผล
การเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลให้ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ ทั้ง 6 ด้านดังกล่าวด้วย หลักการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่ส าคัญคือต้องสร้างเครื่องมือหรือแบบประเมินที่สามารถวัดได้ตรงกับสิ่งที่
ต้องการประเมิน เรียกว่าแบบประเมินมีความตรงในการวัด (Validity) นั่นคือวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ หรือสิ่งที่ต้องการพัฒนาผู้เรียนโดยผ่านการท ากิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม ซึ่งสามารถสรุปหลักการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
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  การสร้างแบบประเมินเพ่ือวัดผลการเรยีนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ดา้นความรู้นั้นจะเปน็การสร้าง
ข้อสอบในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือวัดและประเมินมาตรฐานการเรียนรู้ด้านความรู้ สว่นมาตรฐานการเรียนรู้อีก 5 ด้าน 
ได้แก่ 1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2. ด้านทักษะทางปัญญา 3. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความ
รับผิดชอบ 4. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี และ 5. ด้านทักษะปฏิบัติวิชาชีพ จะ
แตกต่างจากเครื่องมือวัดด้านความรู้ เนื่องจากทั้ง 5 ด้านนีเ้ป็นคุณลักษณะ ความสามารถและทักษะของบุคคลที่
แสดงออกผ่านพฤติกรรม การก าหนดวตัถุประสงค์การเรียนรู้จงึต้องให้ตรงกับนิยามตวับ่งชี้ของแต่ละองค์ประกอบ
ย่อยของแต่ละมาตรฐานผลการเรียนรู้ และการวดัจะต้องใช้วธิีการก าหนดกิจกรรมและภาระงานให้ผู้เรียนปฏิบัต ิ
แล้วประเมินโดยการสงัเกตพฤติกรรมระหว่างการปฏิบัติในกิจกรรมการเรียนรู ้( Learning Process) และ/หรือ
คุณภาพของผลงานที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการเรยีนรู้ (Learning Product) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินจึงเป็นแบบ
สังเกตพฤติกรรมและแบบประเมินผลงานที่ใช้การก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน (Rubric Scoring) วิธีการสรา้งแบบ
ประเมินทั้งสองลักษณะโดยสรปุมีดังนี้ 

 วิธีการสรา้งแบบประเมินพฤตกิรรมการปฏิบัติกิจกรรมการเรยีนรู้ (Learning Process) มีขั้นตอนดังนี ้
1. ก าหนดวตัถุประสงค์การเรียนรู้หรือการปฏิบัติ 
2. ก าหนดขั้นตอนกิจกรรมการเรียนรู้หรือการปฏิบัต ิ
3. ก าหนดตวับ่งชี้ผลการเรียนรูห้รือการปฏิบัติ 
4. ก าหนดรายการประเมินของแต่ละตัวบ่งชี ้
5. ก าหนดค าอธิบายเกณฑ์การให้คะแนน 

  
วิธีการสรา้งแบบประเมินผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้ (Learning Product)  มีข้ันตอนที่ส าคญัดังนี้ 

 1. ก าหนดและนิยามองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อยของผลงาน/ชิน้งานที่จะประเมิน 
 2. เขียนรายการประเมินแต่ละองค์ประกอบย่อย 

นิยามองค์ประกอบหลัก 
(Main Component Definition) 

 

นิยามองค์ประกอบย่อย 
(Sub Component Definition) 

 

นิยามตัวบ่งชี้ 
(Indicator Definition) 

 

สร้างข้อสอบ/แบบ
ประเมินผลโดยใช้หลักการ 

Rubric Scoring 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
(Learning Objectives) 

 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
(Learning Process) 
ผลงานการเรียนรู้ 

(Learning Products) 
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 3. ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามระดับคุณภาพของแต่ละรายการประเมิน 
4. จดัพิมพ์เป็นแบบประเมินเพ่ือตรวจสอบความตรงของรายการประเมินและความเหมาะสมของการก าหนด

คะแนนในละระดับคุณภาพ 
5. ปรับปรุงและจัดท าแบบประเมินฉบับสมบูรณ ์
 
วิธีการสรา้งแบบประเมินคุณลกัษณะ (Attribute) มีข้ันตอนที่ส าคัญดังนี้ 

 1. ก าหนดและนิยามองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย พฤติกรรมบ่งชี้ของคุณลักษณะที่จะประเมิน 
 2. เขียนรายการประเมินแต่ละพฤติกรรมบ่งชี ้
 3. ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามระดับคุณภาพของแต่ละรายการประเมิน 

4. จดัพิมพ์เป็นแบบประเมินเพ่ือตรวจสอบความตรงของรายการประเมินและความเหมาะสมของการก าหนด
คะแนนในละระดับคุณภาพ 

5. ปรับปรุงและจัดท าแบบประเมินฉบับสมบูรณ ์
 

หลักการและวิธีการในการด าเนินการ 
 หลักการและวิธีการที่ส าคัญในการด าเนินการในแต่ละขั้นตอนดังนี้ 

1. ก ำหนดและนิยำมองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อย 
 การก าหนดและนิยามทั้งองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อย ต้องอาศัยการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับการประเมิน ซึ่งสามารถประมวลจากหลากหลายแนวคิดหรือจากที่เป็นการปฏิบัติที่ยอมรับว่าเป็น
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน นยิามขององค์ประกอบหลักจะน าไปสู่การก าหนดองค์ประกอบย่อยในการประเมิน และ
นิยามขององค์ประกอบย่อยจะน าไปสู่การก าหนดตัวบ่งชี้ของการประเมิน 

2. ก ำหนดตัวบ่งชี้และนิยำมตวับ่งชี้ขององค์ประกอบย่อย 
 การก าหนดตวับ่งชี้ของการประเมินจะอาศัยนิยามขององค์ประกอบย่อยว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง และการ
นิยามตัวบ่งชี้ต้องอาศัยแนวคิดทฤษฎีหรือแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน การก าหนดตวับ่งชีจ้ะน าไปสู่การก าหนด
รายการประเมินและจากนิยามของตัวบ่งชี้จะน าไปสู่การก าหนดค าอธิบายเกณฑ์การให้คะแนนในการประเมินแต่ละ
รายการประเมิน 

3. ก ำหนดรำยกำรประเมินของแต่ละตัวบ่งชี ้
 การก าหนดรายการประเมินในแบบประเมินนั้นจะอาศัยการก าหนดตัวบง่ชี้ของแต่ละองค์ประกอบย่อยใน
การประเมินวา่มีอะไรบ้าง บางตัวบ่งชี้สามารถใช้เพียง 1 รายการประเมิน บางตวับ่งชี้อาจต้องใช้รายการประเมิน
มากกว่า 1 รายการขึ้นอยู่กับนิยามของตัวบ่งชีว้่ากล่าวถึงอะไรมีเพียงประเด็นเดียวหรือมีหลายประเด็น 

4. ก ำหนดค ำอธิบำยเกณฑ์กำรให้คะแนนของแต่ละรำยกำรประเมิน 
ค าอธิบายเกณฑ์การให้คะแนนจะอาศัยหลักการของ Rubric Scoring คือก าหนดเป็นมาตรประมาณค่า 

(Rating Scale) โดยจะมีจ านวนระดับการประเมิน 1-4  หรือ 1-5 ระดับ ขึ้นอยู่กับรายการประเมินนั้นสามารถ
พิจารณาได้ละเอียดมากน้อยเพียงใด โดยอาศัยนิยามของตัวบ่งชี้ในการก าหนดระดับการประเมินที่ได้คะแนนสูงสุด 
และปรับค าอธิบายเกณฑ์การให้คะแนนที่มีระดับคุณภาพลดลงไปแต่ละระดับคุณภาพ เป็นระดับการประเมินที่ได้
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คะแนนน้อยลงตามล าดับ ค าอธิบายเกณฑ์การให้คะแนนในการประเมินความสามารถ (ability) หรือ ทักษะ 
(Skills) ของบุคคล สามารถพิจารณาได้ 2 ลักษณะดังนี้ 

1. การพิจารณาท่ีระดับคุณภาพของความสามารถหรือทักษะของตัวบุคคล (Persons’ ability 
quality or Persons’ skills quality) 

2. การพิจารณาท่ีคุณภาพของผลงานหรือชิ้นงานที่ในการประเมิน (Learning product quality) 
1. กำรพิจำรณำที่ระดับคุณภำพของควำมสำมำรถหรือทักษะของตัวบุคคล (Persons’ ability quality 

or Persons’ skills quality) 
  เป็นการประเมินพฤติกรรมที่แสดงออกของบุคคลที่สะท้อนถึงระดับคุณภาพในการกระท าสิ่ง

ใดสิ่งหนึ่งที่ยากต่อการพิจารณาในรายละเอียด จึงใช้ความถี่ของพฤติกรรมและระดับความสามารถ
ในการกระท าด้วยตนเองในการอธิบายคุณภาพของพฤติกรรม ซึ่งนิยมใช้เป็นเกณฑ์การประเมินแบบ
องค์รวม (Holistic rubric scoring) 

 ตัวอย่างที่ 1 
4 หมายถึง ปฏิบัติได้ถูกต้อง เป็นระบบ และสามารถอธิบายให้เหตุผลสิ่งที่

ตนเองปฏิบัติได้  
3 หมายถึง ปฏิบัติได้ถูกต้อง เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังไม่สามารถอธิบายให้เหตุผล

สิ่งที่ตนเองปฏิบัติได้  
2 หมายถึง ปฏิบัติได้ถูกต้อง เมื่อได้รับค าแนะน าเพ่ิมเติมจากผู้สอน   
1 หมายถึง ปฏิบัติได้ถูกต้อง เมื่อมีตัวอย่างให้ศึกษาเพิ่มเติมหรือต้องได้รับการ

สอนซ่อมเสริม  
 ตัวอย่างที่ 2 

4 หมายถึง    ปฏิบัติด้วยตนเอง และชักชวนผู้อ่ืน หรือเป็นแบบอย่างให้กับผู้อ่ืน  
3 หมายถึง    ปฏิบัติด้วยตนเอง และชักชวนผู้อ่ืน  
2 หมายถึง    ปฏิบัติด้วยตนเอง  
1 หมายถึง    ปฏิบัติเมื่อได้รับค าแนะน า 

 
 ทั้งสองตัวอย่างนี้จะใช้เป็นเกณฑ์การให้คะแนนในทุกรายการประเมินในแบบประเมินที่สร้างขึ้น จะใช้
ลักษณะใดข้ึนอยู่กับธรรมชาติของสิ่งที่วัดและประเมินว่าเหมาะสมที่จะใช้แบบใด 
 
2. กำรพิจำรณำที่คุณภำพของผลงำนหรือชิ้นงำนที่ใช้ในกำรประเมิน (Learning product quality) 

 เป็นการประเมินพฤติกรรมที่แสดงออกของบุคคลที่สะท้อนถึงระดับคุณภาพในการกระท าสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งที่สามารถพิจารณาในรายละเอียดจากคุณภาพของผลงานหรือชิ้นงานที่บุคคลสร้างข้ึน จึง
ใช้ระดับคุณภาพของผลงานในมิติต่าง ๆ เป็นเกณฑ์ในการอธิบายระดับคุณภาพของบุคคล ซี่งนิยม
ใช้เป็นเกณฑ์การประเมินแบบพิจารณารายละเอียด (Analytic rubric scoring) 
 
 



การประเมนิผลการเรยีนรูร้ายวชิาตามมาตรฐานคณุวุฒอิดุมศกึษา 

หน่วยที ่1 การวัดและประเมนิผลการเรยีนรูต้ามมาตรฐานคณุวฒุอิดุมศกึษา                                                  Page | 7  

 
ตัวอย่าง Analytic rubric scoring 

 

 

รายการประเมิน 
ค่าคะแนนการประเมิน 

4 3 2 1 

ส่วนที่ 1 การปฏิบัติการพยาบาล 

1.การประเมินปัญหา 

1. ซักประวัติและ
รวบรวมข้อมลูบุคคล/
ครอบครัว/ชุมชนได้
เหมาะสมและ
ครอบคลมุ            

รวบรวมข้อมลูบุคคล/ 
ครอบครัว/ชุมชนโดยการ 
สัมภาษณ์ร่วมกับการ
สังเกตได้อย่างถูกต้อง 
รวมถึงสรุป ใจความ
ส าคัญของข้อมูลได้
ถูกต้องครบถ้วนเป็นส่วน
ใหญ่ 

รวบรวมข้อมลูบุคคล/ 
ครอบครัว/ชุมชนโดย
การ สัมภาษณร์่วมกับ
การสังเกตได้อยา่ง
ถูกต้อง รวมถึงสรุป 
ใจความส าคญัของข้อมูล
ได้ถูกต้องปานกลาง 

รวบรวมข้อมลูบุคคล/ 
ครอบครัว/ชุมชนโดย
การ สัมภาษณร์่วมกับ
การสังเกตได้อยา่ง
ถูกต้อง รวมถึงสรุป 
ใจความส าคญัของข้อมูล
ได้ค่อนข้างน้อย 

รวบรวมข้อมลูบุคคล/ 
ครอบครัว/ชุมชนโดย
การ สัมภาษณร์่วมกับ
การสังเกตได้อยา่ง
ถูกต้อง รวมถึงสรุป 
ใจความส าคญัของ
ข้อมูลได้น้อย 

2. ตรวจร่างกาย
ผู้ใช้บริการได้ถูกต้อง
ตามขั้นตอน             

ตรวจร่างกายทุกระบบได้
ถูกต้องตามเทคนิคและ
ขั้นตอน ได้แก่การดู การ
คล า การเคาะ การฟัง 
และสามารถอธิบายการ 
แปลผลการตรวจร่างกาย
ที่ได้อย่างครบถ้วนและ
ถูกต้องเป็นส่วนใหญ ่

ตรวจร่างกายทุกระบบ
ได้ถูกต้องตามเทคนิค
และขั้นตอน ได้แก่การดู 
การคล า การเคาะ การ
ฟัง และสามารถอธิบาย
การ แปลผลการตรวจ
ร่างกายที่ได้อยา่ง
ครบถ้วนและถูกต้อง
ปานกลาง 

ตรวจร่างกายทุกระบบ
ได้ถูกต้องตามเทคนิค
และขั้นตอน ได้แก่การดู 
การคล า การเคาะ การ
ฟัง และสามารถอธิบาย
การ แปลผลการตรวจ
ร่างกายที่ได้ค่อนข้าง
น้อย 

ตรวจร่างกายทุกระบบ
ได้ถูกต้องตามเทคนิค
และขั้นตอน ได้แก่การ
ดู การคล า การเคาะ 
การฟัง และสามารถ
อธิบายการ แปลผล
การตรวจร่างกายที่ได้
น้อย 

3. รวบรวมผลการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการและ
การตรวจพเิศษต่างๆ          

เก็บสิ่งส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ และ/
หรือเตรียม ผู้ใช้บริการ
หรือช่วยแพทย์ใน การ
ตรวจพิเศษตา่งๆ ได้
ถูกต้อง ตามเทคนิคและ
ขั้นตอน และ แปลผลการ
ตรวจต่างๆ ได้ ถูกต้อง 
และครอบคลุมเป็นส่วน 
ใหญ่ 

เก็บสิ่งส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ และ/
หรือเตรียม ผู้ใช้บริการ
หรือช่วยแพทย์ใน การ
ตรวจพิเศษตา่งๆ ได้
ถูกต้อง ตามเทคนิคและ
ขั้นตอน และ แปลผล
การตรวจต่างๆ ได้ 
ถูกต้อง และครอบคลุม
ปานกลาง 

เก็บสิ่งส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ และ/
หรือเตรียม ผู้ใช้บริการ
หรือช่วยแพทย์ใน การ
ตรวจพิเศษตา่งๆ ได้
ถูกต้อง ตามเทคนิคและ
ขั้นตอน และ แปลผล
การตรวจต่างๆ ได้ 
ถูกต้อง และครอบคลุม
ค่อนช้างน้อย 

เก็บสิ่งส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ และ/
หรือเตรียม ผู้ใช้บริการ
หรือช่วยแพทยใ์น การ
ตรวจพิเศษตา่งๆ ได้
ถูกต้อง ตามเทคนิค
และขั้นตอน และ แปล
ผลการตรวจต่างๆ ได้ 
ถูกต้อง และครอบคลุม
ได้น้อยมาก 
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กิจกรรมที่ 1.2 การสร้างข้อสอบเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้ 

  การสร้างข้อสอบที่ดีมีคุณภาพจะท าให้ผลการวัดมีความเชื่อถือได้ และเมื่อน าคะแนนผลการ
สอบไปประมวลผลเพ่ือตัดเกรดก็จะท าให้การประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชามีความเชื่อถือได้ ข้อสอบจึง
เป็นเครื่องมือวัดด้านความรู้ที่ส าคัญมาก การสร้างข้อสอบที่ดีต้องวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่
ก าหนดไว้ และเพ่ือให้ได้ข้อสอบที่ดีจึงเสนอแนะวิธีการสร้างข้อสอบโดยก าหนดคุณลักษณะเฉพาะข้อสอบ 
(Item Specification) ทั้งข้อสอบแบบเลือกตอบ (Multiple Choice) และ ข้อสอบแบบเขียนตอบ (Essay 
Test) เมื่อสร้างข้อสอบครบถ้วนตามจ านวนที่ก าหนดแล้ว ก็ต้องตรวจสอบคุณภาพข้อสอบก่อนใช้ เพื่อดูว่า
ข้อสอบมคีวามตรง (Item Validity) และมีลักษณะข้อสอบที่ดีหรือไม่ หลังจากน าข้อสอบไปใช้สอบผู้เรียนแล้ว
ก็ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพข้อสอบหลังใช้ ว่าข้อสอบแต่ละข้อนั้นมีค่าความยาก (p) และค่าอ านาจจ าแนก 
(r) เป็นอย่างไร เพ่ือตรวจสอบว่าข้อสอบข้อใดดีหรือไม่ดี รวมถึงการหาค่าความเชื่อถือได้ของแบบทดสอบ 
(Test Reliability: KR-20) เพ่ือเป็นข้อมูลที่สรุปได้ว่าคะแนนผลการสอบจากแบบทดสอบฉบับนั้นเชื่อถือได้
มากน้อยเพียงใด  
 การสร้างข้อสอบที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละบทหรือหน่วยการเรียนรู้ ที่ครูผู้สอนต้อง
ด าเนินการ (Teacher-made Test) มีข้ันตอนการสร้างตามล าดับดังนี้  

1. ก าหนดวัตถุประสงค์ของแต่ละหัวข้อเนื้อหาของรายวิชา (จาก Curriculum Mapping สู่รายวิชา) 
2. สร้างตารางการสร้างข้อสอบ (Test blueprint) 
3. ก าหนดรูปแบบข้อสอบ จ านวนข้อสอบ และก าหนดคะแนน 
4. ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของข้อสอบ (Item specification) 
5. ลงมือสร้างข้อสอบตาม Item specification ที่ก าหนดไว้ 
6. ตรวจทาน แก้ไขปรับปรุงพร้อมท าเฉลย 
7. ตรวจสอบคุณภาพข้อสอบก่อนใช้ (Item validity): วิพากย์ข้อสอบ  
8. ปรับปรุง รวบรวมข้อสอบเข้าเป็นฉบับ พร้อมทั้งเขียนค าชี้แจง เวลา คะแนนในแต่ละข้อและ
ออกแบบกระดาษค าตอบ 
9. ด าเนินการพิมพ์ และจัดเตรียมแบบทดสอบ 
10. ด าเนินการสอบและตรวจให้คะแนน 
11. วิเคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบหลังสอบทั้งรายข้อ และทั้งฉบับ 
12. น ามาแก้ไขปรับปรุง และเก็บไว้ในคลังข้อสอบ 

 
การก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
 การก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละบทหรือหน่วยการเรียนรู้ จะใช้เป็นกรอบในการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ หลังจากเขียนวัตถุประสงค์การเรียนรู้ด้านความรู้ตามวิธีการ
ที่ได้ศึกษามาแล้วในหน่วยที่ 1 จึงน าวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่จะสร้างข้อสอบมาด าเนินการจัดท าตาราง
วิเคราะห์การสร้างแบบทดสอบเพ่ือด าเนินการสร้างข้อสอบตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ต่อไป 
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การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะข้อสอบแบบเลือกตอบ (Multiple Choice Questions) 
 การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะข้อสอบเป็นเทคนิคหนึ่งที่ใช้ในการสร้างข้อสอบหลาย ๆ ข้อเพ่ือวัด
วัตถุประสงค์การเรียนรู้เดียวกัน วิธีการเป็นอย่างไรให้ท่านศึกษาจากแบบฟอร์มและตัวอย่างการสร้างข้อสอบ
โดย ต่อไปนี้  

1. แบบฟอร์ม MCQ Item Specification  
2. ตัวอย่างการสร้างข้อสอบตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ เลขท่ีข้อสอบข้อ 1  
3. ตัวอย่างการสร้างข้อสอบตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ เลขท่ีข้อสอบข้อ 2  

 
แบบการสร้างข้อสอบเลือกตอบ (MCQ Item specification)   เลขที่ข้อสอบ ...... 
วิชา  
หัวข้อเนื้อหา  

 
1. วัตถุประสงค์การเรียนรู้/วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
...................................................................................................................... ........................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
2. ประเด็นเนื้อหาวิชา/ความคิดรวบยอด/กระบวนการ ที่น ามาออกข้อสอบ 
............................................................................................................................. .................................................
......................................................................................................................................................................... ..... 
3. ลักษณะค าถาม 
.............................................................................................................. ................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
4. ลักษณะตัวถูก  
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  
5. ลักษณะตัวลวง  
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................... ..........................................................................................................  
6. ข้อสอบ   
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
7. ตัวถูก ...................... 
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แบบการสร้างข้อสอบเลือกตอบ (MCQ Item specification)   เลขที่ข้อสอบ 1 
วิชา 0402 011 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2 
หัวข้อเนื้อหา การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคของระบบหัวใจและหลอดเลือด 

 
1. วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
 ระบุสิ่งที่ต้องสังเกตในการตรวจร่างกายทั่วไปของผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดได้
ถูกต้อง 
 
2. ประเด็นเนื้อหาวิชา/ความคิดรวบยอด/กระบวนการ ที่น ามาออกข้อสอบ 

              การตรวจร่างกายทั่วไปของผู้ที่มีปัญหาโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดต้องตรวจและสังเกตให้
ครอบคลุมให้ได้ข้อมูลทั้ง 5 ด้านดังนี้ระดับความรู้สติ สังเกตท่าทาง ลักษณะการหายใจ สีผิว และเหงื่อ ซึ่งจะ
ท าให้มองเห็นภาพรวมปัญหา ความไม่สุขสบาย และความรุนแรงของสภาวะที่เกิดขึ้น 

 
3. ลักษณะค าถาม ถามให้ผู้ตอบระบุสิ่งที่ต้องสังเกตในการตรวจร่างกายทั่วไปของผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคระบบ

หัวใจและหลอดเลือด 
 
4. ลักษณะตัวถูก ระบุสิ่งที่ต้องสังเกตให้ครบทั้ง 5 ด้านคือ ระดับความรู้สติ สังเกตท่าทาง ลักษณะการหายใจ 

สีผิว และเหงื่อ 
 
5. ลักษณะตัวลวง ระบุสิ่งที่ต้องสังเกตไม่ครบ 5 ด้านโดยระบุการตรวจร่างกายท่ัวไปที่ไม่เกี่ยวข้องกับการ

ตรวจร่างกายทั่วไปของผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด 
 
6. ข้อสอบ การตรวจร่างกายผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบหัวใจและหลอดเลือดต้องสังเกตอะไรบ้าง 

ก. ระดับการรู้สติ สังเกตท่าทาง สีผิว การหายใจและเหงื่อ 
ข. ระดับการรู้สติ วัดอุณหภูมิ สังเกตท่าทาง สีผิวและเหงื่อ 
ค. ระดับการรู้สติ ชั่งน้ าหนัก วัดอุณหภูมิ สังเกตสีผิวและเหงื่อ 
ง. ระดับการรู้สติ ประวัติการเจ็บป่วย สังเกตท่าทาง การหายใจและเหงื่อ 
  

7. ตัวถูก ข้อ ก. 
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แบบการสร้างข้อสอบเลือกตอบ (MCQ Item specification)   เลขที่ข้อสอบ 2 
วิชา 0402 011 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2 
หัวข้อเนื้อหา การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคของระบบหัวใจและหลอดเลือด 

 
1. วัตถุประสงค์การเรียนรู้  

จากผลการตรวจผู้ป่วยที่ก าหนดให้สามารถบอกภาวะผิดปกติได้ถูกต้องตามหลักการสังเกต
หลอดเลือดด าที่คอ 

2. ประเด็นเนื้อหาวิชา/ความคิดรวบยอด/กระบวนการ ที่น ามาออกข้อสอบ 
           1. Apical impulse ในภาวะปกติการเต้นของชีพจรจะสัมพันธ์กับช่วงจังหวะหัวใจบีบตัวมี
ลักษณะเบา ไม่กระจาย มีรัศมีไม่เกิน 2 ซม. ในผู้ป่วยที่มี ventricle ซ้ายโตผิดปกติรัศมีจะกว้างและ
ต่ าลงด้านล่างหรือค่อนไปทางด้านข้างของทรวงอก  
          2. Retraction เป็นลกัษณะกระดูกซี่โครงด้านซ้ายถูกดึงรั้ง บริเวณช่องระหว่างซี่โครงที่ 5 ใน
แนว mid clavicular line มักเกิดจากโรคของเยื่อหัวใจ 
          3. Heaves เป็นลักษณะแรงกระเพ่ือมของผนังทรวงอกด้านหน้าหัวใจ heaves เกิดจาก 
ventricle มีขนาดใหญ่จนชิดผนังทรวงอก และส่งแรงดันกระทบฝ่ามือตามการบีบตัวของหัวใจ 
          4. Thrills เป็นคลื่นสะเทือนที่คล าได้ เกิดจากการไหลวนผิดปกติของเลือดถ้าใช้หูฟังจะได้ยิน
เป็นเสียง murmur มักพบในผู้ป่วยที่มีภาวะ severe mitral regurgitation หรือ ruptured 
ventricular septum 

3. ลักษณะค าถาม ก าหนดผลการตรวจโดยการสังเกตหลอดเลือดด าของผู้ป่วยที่มีภาวะผิดปกติภาวะใด
ภาวะหนึ่งให้ แล้วให้ผู้ตอบพิจารณาว่าเป็นภาวะผิดปกติภาวะใดจาก 4 ภาวะได้แก่ Apical impulse, 
Retraction, Heaves และ Thrills 

4. ลักษณะตัวถูก ระบุภาวะผิดปกติท่ีสอดคล้องกับลักษณะผลการตรวจความผิดปกติจากการสังเกตหลอด
เลือดด า 

5. ลักษณะตัวลวง ระบุภาวะผิดปกติท่ีไม่สอดคล้องกับลักษณะผลการตรวจความผิดปกติจากการสังเกต
หลอดเลือดด า 

6. ข้อสอบ จากผลการคล า venous pulsation ที่หลอดเลอืด Internal jugular vein ที่คอผู้ป่วยพบว่า
เป็นคลื่นแบบ Thrills เมื่อใช้หูฟังได้ยินเสียง murmur ได้ชัดเจนผู้ป่วยรายนี้น่าจะมีภาวะผิดปกติใน
ลักษณะใด 

ก. มี ventricle ซ้ายโตผิดปกติ 
ข. มีความผิดปกติจากโรคเยื่อหัวใจ 
ค. ม ีventricle ขนาดใหญ่จนชิดผนังทรวงอก 
ง. มี severe mitral regurgitation หรือ ruptured  ventricular septum 

     7. ตัวถูก ข้อ ง. 
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การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะข้อสอบแบบอัตนัย (Essay Questions) 
  

ข้อสอบแบบอัตนัยใช้ส าหรับประเมินความสามารถด้านการคิดขั้นสูง เช่นการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
การคิดอย่างมีเหตุมีผล (Critical Thinking) และการแก้ปัญหา (Problem Solving) โดยใช้การเขียนตอบ 
 ข้อสอบอัตนัยมีข้อดีดังนี้ 

1. ใช้ปัญหาเป็นหลัก 
2. ทดสอบความรู้ระดับแก้ปัญหา 
3. ทดสอบความสามารถในการหาข้อมูล การวิเคราะห์ ประเมินค่าและสังเคราะห์ 
4. สามารถวัดเจตคติได้ 
5. มีค าตอบก าหนดไว้ชัดเจน 
6. ตรวจให้คะแนนได้คงที่ 

 ข้อจ ากัดของข้อสอบอัตนัย 
1. มีโครงสร้างเป็นล าดับขั้นตอน 
2. ค าตอบที่ก าหนดไว้อาจไม่เจาะจง 
3. ครอบคลุมเนื้อหาได้น้อย 
4. ถ้าสร้างไม่ดีอาจวัดได้เพียงความจ าความเข้าใจ 
5. ความเชื่อถือได้ขึ้นอยู่กับจ านวนข้อสอบ 

 การสร้างข้อสอบอัตนัย 
1. ก าหนดเค้าโครงและวัตถุประสงค์ 
2. ตั้งโจทย์สั้น ๆ (scenario) โดยใช้ข้อมูลจากกรณีผู้ป่วยจริงที่พบบ่อย ๆ 
3. สร้างค าถามที่เป็นเรื่องราวต่อเนื่องตามแนวทางการปฏิบัติงานจริง 
4. ระดมค าตอบที่เป็นไปได้ 
5. ก าหนดวิธีการให้คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน (Rubric Scoring) 
6. ก าหนดเวลาในแต่ละค าถาม 
7. จัดเตรียมข้อสอบที่สมบูรณ์และค าเฉลย 
8. ทดลองใช้กับอาจารย์และอภิปรายร่วมกัน 

 
 
กิจกรรม  

1. ให้ท่านศึกษา รูปแบบ Essay Item Specification: EQ และตัวอย่างการสร้างโดยการก าหนด
คุณลักษณะเฉพาะข้อสอบอัตนัย  

2. ให้ท่านจับคู่กันเพ่ือหาข้อสรุป วิธีการของการสร้างข้อสอบโดยการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ
ข้อสอบแบบอัตนัยและการสร้างข้อสอบโดยการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะข้อสอบแบบเลือกตอบและแบบ
เขียนตอบแตกต่างกันอย่างไร 
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แบบการสร้างข้อสอบอัตนัย (Essay Item specification)   เลขที่ข้อสอบ ...... 
วิชา  
หัวข้อเนื้อหา  

 
1. วัตถุประสงค์การเรียนรู้/วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................. ............................................................................................................  
2. ประเด็นเนื้อหาวิชา/ความคิดรวบยอด/กระบวนการ ที่น ามาออกข้อสอบ 
............................................................................................................................. .................................................
.......................................................................................................................................................... ....................
........................................................................................................ ......................................................................
..................................................................................................................................... .........................................
.................................................................................................... .......................................................................... 
3. ลักษณะค าถาม 
.............................................................................. ................................................................................................
.......................................................................................................................................................... ....................
................................................................................................................................................... ........................... 
4. ลักษณะค าตอบ 
............................................................................................................................. .................................................
.......................................................................................................................................................................... ....
................................................................................................................................................... ........................... 
5. ค าถาม 
............................................................................................................................. .................................................
.......................................................................................................................................................................... ....
................................................................................................................................................... ........................... 
6. ค าตอบ 
............................................................................................................................. .................................................
.......................................................................................................................................................................... ....
................................................................................................................................................... ........................... 
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แบบการสร้างข้อสอบอัตนัย (Essay Item specification)   เลขที่ข้อสอบ 3 
วิชา 0402 011 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2 

หัวข้อเนื้อหา การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคของระบบหัวใจและหลอดเลือด 
 
1. วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
 จากข้อมูลผู้ป่วยที่ก าหนดให้สามารถวางแผนการส่งตรวจพิเศษเพ่ือรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นในการ
วินิจฉัยความผิดปกติของระบบหัวใจและหลอดเลือดได้อย่างเหมาะสม 
 
2. ประเด็นเนื้อหาวิชา/ความคิดรวบยอด/กระบวนการ ที่น ามาออกข้อสอบ 

           การตรวจร่างกายผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบหัวใจและหลอดเลือดเพ่ือประเมินสภาพทั่วไปนั้นควรประเมิน
อย่างมีขั้นตอนคือ การสังเกตลักษณะทั่วไป การดูหลอดเลือดด าที่คอ การตรวจคล าและฟังบริเวณหน้าหัวใจ 
การฟังเสียงปอด การวัดความดันเลือด การตรวจและคล าบริเวณหน้าท้อง การสังเกตสีผิวหนังและอวัยวะ
ส่วนปลาย การประเมินสมดุลของน้ า เมื่อพิจารณาข้อมูลจากผลการตรวจร่างกายแล้ว ถ้ามีข้อสงสัยในการ
วินิจฉัยภาวะผิดปกติ ในผู้ป่วยบางรายจ าเป็นต้องส่งตรวจพิเศษต่าง ๆ เพื่อให้มีข้อมูลเพียงพอต่อการวินิจฉัย
ปัญหาผู้ป่วยได้ชัดเจน การส่งตรวจพิเศษมีดังนี้  

1. การถ่ายภาพรังสีทรวงอก (CXR) ท าให้ทราบขนาดและรูปร่างของหัวใจ 
2. ภาพบันทึกคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ (echocardiography)  
3. การตรวจสวนหัวใจ (cardiac catherterization): สามารถวัดความดันในหัวใจห้องต่าง ๆ ความดัน

ในหลอดเลือด ปอด ค านวณค่า cardiac output และถ่ายภาพดูการอุดตันของหลอดเลือด 
4. การทดสอบสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกก าลังกาย (exercise stress test): โดยให้ผูป้่วยเดินบน

สะพานเลื่อน เพ่ือค้นหาสาเหตุของการเกิดอาการเจ็บหน้าอกจากการออกก าลังกาย 
5. การบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) 
6. การตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI): ช่วยให้ทราบลักษณะของการท างานของหัวใจและบริเวณท่ี

หัวใจขาดเลือด ห้ามท าในผู้ที่ใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ 
7. การถ่ายภาพรังสีหลอดเลือดแดง (arteriography) เป็นการใส่สายสวนเข้าหลอดเลือดแดงแล้วฉีดสี

เพ่ือดูการตีบแคบของหลอดเลือด  
 

3. ลักษณะค าถาม    
 ก าหนดข้อมูลผู้ป่วยโดยระบุอาการและอาการแสดง พร้อมผลการตรวจร่างกายบางส่วนซึ่งจ าเป็นต้อง
ส่งตรวจพิเศษเพ่ือให้ได้ข้อมูลเพ่ิมเติมที่จะวินิจฉัยได้ว่ามีความผิดปกติของระบบหัวใจและหลอดเลือดชนิดใด
ชนิดหนึ่ง 
 
4. ลักษณะค าตอบ 
 1. ระบุชนิดของความผิดปกติของระบบหัวใจและหลอดเลือดที่สอดคล้องกับข้อมูลผู้ป่วยที่ก าหนดให้ 
 2. ระบุรายการข้อมูลผู้ป่วยที่สนับสนุนการสันนิษฐานความผิดปกติของระบบหัวใจและหลอดเลือด 
ชนิดที่ระบุไว้ในค าตอบข้อ 1 
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 3. ระบุรายการส่งตรวจพิเศษที่จ าเป็นเพื่อให้ได้ข้อมูลเพียงพอที่จะวินิจฉัยความผิดปกติของระบบ
หัวใจและหลอดเลือดว่าเป็นชนิดที่ระบุไว้ในค าตอบข้อ 1 
 
5. ค าถาม    คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
ข้อมูลผู้ป่วย  
 ผู้ป่วยชายไทยอายุ 52 ปี มารับการตรวจเนื่องจากมีไข้ หนาวสั่น อ่อยเพลีย ปวดศรีษะ เบื่ออาหาร ปวด

ข้อ น้ าหนักลด ซีด จากการตรวจร่างกายพบว่ามีจุดเลือดออกบริเวณเยื่อบุตา เพดานในช่องปาก 
เลือดออกใต้เล็บ Osler’s nodes มีรอยแดงบริเวณฝ่ามือและเท้าแต่ไม่รู้สึกเจ็บ มี clubbing of fingers 
คล าชีพจรไม่ได้ ฟังเสียงหัวใจได้ยินเสียง murmur ชัดเจน และมีประวัติฉีดยาเสพติดเข้าเส้นเลือดมาก่อน 

จากข้อมูลผู้ป่วยรายนี้มีข้อสันนิษฐานว่าน่าจะมีความผิดปกติของหัวใจที่แสดงอาการของโรคใด  ข้อมูลใดบ้าง
ที่สนับสนุนการสันนิษฐานโรคนั้น เพ่ือให้ได้ข้อมูลประกอบการวินิจฉัยโรคที่ชัดเจนขึ้น ท่านคิดว่า
จ าเป็นต้องส่งตรวจพิเศษอะไรบ้าง เพราะเหตุใดจึงต้องส่งตรวจพิเศษดังกล่าว 

 
6. ค าตอบ 
 1. จากข้อมูลการตรวจร่างกาย ผู้ป่วยรายนี้น่าจะมีอาการอักเสบเยื่อบุด้านในหัวใจ (Endocarditis) (5 คะแนน) 
 2. ข้อมูลที่สนับสนุนการสันนิษฐานโรคได้แก่ (ข้อละ 2 คะแนน รวม 8 คะแนน) 
  2.1 มีประวัติฉีดยาเสพติดเข้าเส้นเลือด ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรค และจากอาการทั่วไปท่ีเป็น

ข้อบ่งชี้ของการอักเสบเนื่องจากการติดเชื้อคือ มีไข้ หนาวสั่น อ่อยเพลีย ปวดศีรษะ เบื่ออาหาร น้ าหนัก
ลด ซีด  

  2.2 มีอาการที่เกิดจากพยาธิสภาพในหลอดเลือด คือ มีจุดเลือดออกบริเวณเยื่อบุตา เพดานในช่องปาก 
เลือดออกใต้เล็บ Osler’s nodes มีรอยแดงบริเวณฝ่ามือและเท้าแต่ไม่รู้สึกเจ็บ มี clubbing of 
fingers และคล าชีพจรไม่ได้ 

  2.3 มีอาการทางปฏิกิริยาทางอิมมูน คือ ปวดข้อ 
  2.4 ผลการตรวจร่างกาย โดยฟังเสียงหัวใจได้ยินเสียง murmur ชัดเจน 
 3. ผู้ป่วยรายนี้จ าเป็นต้องส่งตรวจพิเศษ ดังนี้ (7 คะแนน) 
  3.1 การเพาะเชื้อจากเลือดเพ่ือหาชนิดของเชื้อที่เป็นสาเหตุของอาการอักเสบ และหาปฏิกิริยาภูมิแพ้ (4 คะแนน)  
  3.2 ส่งตรวจ EKG และ Echocardiography เพ่ือตรวจสอบความผิดปกติของการท างานของหัวใจ (3 คะแนน) 

------------------------------------------------- 
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กิจกรรม  
ให้ท่านจับคู่กันเพ่ือหาข้อสรุป วิธีการของการสร้างข้อสอบโดยการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะข้อสอบ

แบบเลือกตอบและแบบเขียนตอบแตกต่างกันอย่างไร 
.................................................................................................................................................... ..........................
......................................................................................................... ................................................................. ....
................................................................................................................................................... ...........................
............................................................................................................................................... ...............................
..............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... .........
................................................................................................................................................................. .............
..............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... .......
..............................................................................................................................................................................
........................................................... ...................................................................................................................
............................................................................................................................................................. .................
..............................................................................................................................................................................
................................................................. .............................................................................................................
.................................................................... ..........................................................................................................
........................................................................ ......................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...................................................................................... ........................................................................................ 
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กิจกรรมที่ 1.3 การสร้างแบบประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ด้านจรรยาบรรณ คุณธรรมและจริยธรรม 

 ให้ท่านศึกษาขั้นตอนการสร้างแบบประเมินต่อไปนี้ 

ชื่อแบบประเมิน: แบบประเมินพฤติกรรมด้านจรรยาบรรณ คุณธรรมและจริยธรรม 
องค์ประกอบหลัก: จรรยาบรรณ คุณธรรมและจริยธรรม 
นิยามองค์ประกอบหลัก: จรรยาบรรณในวิชาชีพ หมายถึง ประมวลมาตรฐานความประพฤติท่ีผู้ประกอบ

วิชาชีพจะต้องประพฤติปฏิบัติ เป็นแนวทางให้ผู้ประกอบวิชาชีพปฏิบัติอย่างถูกต้องเพ่ือผดุงเกียรติ
และสถานะของวิชาชีพ  ความสามารถจัดการกับปัญหาจริยธรรมในการด ารงชีพ หมายถึง ทักษะ
ของบุคคลในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ท้ังด้านการปฏิบัติงาน ด้านการด ารงชีวิตเพ่ือเลือกกระท า
ระหว่างสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง สิ่งที่ผิดศีลธรรม และจริยธรรม 

 
นิยามองค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ 
 

นิยามองค์ประกอบย่อย นิยามตัวบ่งช้ี รายการประเมิน 
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ หมายถึง ให้การ
พยาบาลบนฐานความรู้อย่าง
เต็มความสามารถ ดูแล
ผู้ใช้บริการด้วยความเมตตา
กรุณา มีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือน
ร่วมงานหรือผู้ใช้บริการ โดย
เคารพในศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ รักษาความลับ
ของผู้ใช้บริการ ดูแล
ผู้ใช้บริการด้วยความเสมอ
ภาค ยุติธรรม พิทักษ์สิทธิ
ของผู้ใช้บริการโดยให้ข้อมูล
ทุกครั้งที่ปฏิบัติการพยาบาล 
มีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
องค์กรวิชาชีพ มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองในการ
ท างานและการด ารงชีวิต 
 
  

1. ให้การพยาบาลบนฐานความรู้
อย่างเต็มความสามารถ       

1. ให้การพยาบาลบนฐานความรู้
อย่างเต็มความสามารถ       

2. ดูแลด้วยความเมตตากรุณา       2. ดูแลด้วยความเมตตากรุณา       
3. มีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน
หรือผู้ใช้บริการ โดยเคารพใน
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์            

3. มีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน
หรือผู้ใช้บริการ โดยเคารพใน
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์            

4. รักษาความลับของผู้ใช้บริการ             4. รักษาความลับของผู้ใช้บริการ             
5. ดูแลผู้ใช้บริการด้วยความ
เสมอภาค ยุติธรรม       

5. ดูแลผู้ใช้บริการด้วยความเสมอ
ภาค ยุติธรรม       

6. พิทักษ์สิทธิของผู้ใช้บริการโดย
ให้ข้อมูลทุกครั้งที่ปฏิบัติการ
พยาบาล            

6. พิทักษ์สิทธิของผู้ใช้บริการโดย
ให้ข้อมูลทุกครั้งที่ปฏิบัติการ
พยาบาล            

7. มีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
องค์กรวิชาชีพ            

7. มีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
องค์กรวิชาชีพ            

8. รบัผิดชอบต่อตนเองในการ
ท างานและการด ารงชีวิต    

8. รับผิดชอบต่อตนเองในการ
ท างานและการด ารงชีวิต    
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นิยามองค์ประกอบย่อย นิยามตัวบ่งช้ี รายการประเมิน 
ความสามารถจัดการกับ
ปัญหาจริยธรรม และการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
หมายถึง ปฏิบัติตามกฎหมาย
และข้อบังคับของสังคม 
แก้ปัญหาจริยธรรมโดยยึด
ประโยชน์ของผู้ใช้บริการ ใช้
เหตุผลในการแก้ปัญหาโดย
ยึดหลักความถูกต้อง อดทน 
อดกลั้น และมีความเพียร
พยายามในการท างานร่วมกับ
ผู้อื่น เสียสละเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวม ตัดสินใจในการ
แก้ไขปัญหาโดยการใช้หลัก
ศีลธรรม    
 

1. ปฏิบัติตามกฎหมายและ
ข้อบังคับของสังคม        

1. ปฏิบัติตามกฎหมายและ
ข้อบังคับของสังคม        

2. แก้ปัญหาจริยธรรมโดยยึด
ประโยชน์ของผู้ใช้บริการ       

2. แก้ปัญหาจริยธรรมโดยยึด
ประโยชน์ของผู้ใช้บริการ       

3. ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาโดย
ยึดหลักความถูกต้อง       

3. ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาโดย
ยึดหลักความถูกต้อง       

4. อดทน อดกลั้น และมีความ
เพียรพยายามในการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน    

4. อดทน อดกลั้น และมีความ
เพียรพยายามในการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน    

5. เสียสละเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวม       

5. เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม       

6. ตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา
โดยการใช้หลักศีลธรรม    

6. ตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาโดย
การใช้หลักศีลธรรม    
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แบบประเมินพฤติกรรมด้านจรรยาบรรณ คุณธรรมและจริยธรรม 
รหัสวิชา................................. ชื่อวิชา........................................................................... ................................ 
ชื่อผู้รับการประเมิน……………………………....................................…………...…...ชั้นป.ี...........เลขที่................. 

 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย √  ลงในช่องผลการประเมินโดยมีเกณฑ์ดังนี้  

4 หมายถึง    ปฏิบัติด้วยตนเอง และชักชวนผู้อ่ืน หรือเป็นแบบอย่างให้กับผู้อ่ืน  
3 หมายถึง    ปฏิบัติด้วยตนเอง และชักชวนผู้อ่ืน  
2 หมายถึง    ปฏิบัติด้วยตนเอง  
1 หมายถึง    ปฏิบัติเมื่อได้รับค าแนะน า 

 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ข้อคิดเห็น 
4 3 2 1 

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ             
1. ให้การพยาบาลบนฐานความรู้อย่างเต็มความสามารถ           
2. ดูแลด้วยความเมตตากรุณา           
3. มีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานหรือผู้ใช้บริการ โดยเคารพในศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์            

    

4. รักษาความลับของผู้ใช้บริการ                 
5. ดูแลผู้ใช้บริการด้วยความเสมอภาค ยุติธรรม           
6. พิทักษ์สิทธิของผู้ใช้บริการโดยให้ข้อมูลทุกครั้งที่ปฏิบัติการพยาบาล                
7. มีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กรวิชาชีพ                
8. รับผิดชอบต่อตนเองในการท างานและการด ารงชีวิต        
ความสามารถจัดการกับปัญหาจริยธรรม และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ            
1. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของสังคม            
2. แก้ปัญหาจริยธรรมโดยยึดประโยชน์ของผู้ใช้บริการ           
3. ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาโดยยึดหลักความถูกต้อง           
4. อดทน อดกลั้น และมีความเพียรพยายามในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน        
5. เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม           
6. ตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาโดยการใช้หลักศีลธรรม        

คะแนนรวม  คะแนน 
คะแนนเฉลี่ย  (คะแนนรวม/14) 

 
เกณฑ์การประเมินได้คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.40 ขึ้นไป  ถือว่าผ่านเกณฑ์         

☐ ผ่าน                    ☐ ไม่ผ่าน  
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ข้อเสนอแนะ
....……………………………………………………………………………………...........................................................................
.........……………………………………………………………………………....................................................................………
……………………………………………………………………………....................................................................................…
………………………………………………………………………....................................................................……………………
………………………………………………………………....................................................................................………………
……………………………………………………………....................................................................………………………………
……………………………………………………....................................................................................…………………………
…………………………………………………....................................................................…………………………………………
…………………………………………....................................................................................…………………………………… 

   

…...........…………………………….ผู้ประเมิน                       ………………......…………….ผู้รับการประเมิน 

(………………………..……………………....)             (………………………..……………………....) 

☐อาจารย์นิเทศก์     ☐อาจารย์พ่ีเลี้ยงในแหล่งฝึก    

วันที่….… เดือน………………….พ.ศ........... 
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ประเด็นค าถาม 
 
1. แบบประเมินพฤติกรรมด้านจรรยาบรรณ คุณธรรมและจริยธรรมฉบับนี้ประเมินองค์ประกอบใดบ้าง 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................ ......................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................. ................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
....................................................................................................................................................................... .......
............................................................................................................................ .................................................. 
 
 
2. ระดับคุณภาพของความสามารถในแต่ละองค์ประกอบที่ประเมิน ที่เรียกว่า ค าอธิบายเกณฑ์การให้คะแนน
ใช้เกณฑ์ลักษณะใด เหมาะสมกับการประเมินจรรยาบรรณ คุณธรรมและจริยธรรมหรือไม่ เพราะเหตุใด 
........................................................................................................................................................ ......................
............................................................................................................. .................................................................
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................................................................................................. ................................
................................................................................................... ...........................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................................................. .............
...................................................................................................................... ........................................................ 
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กิจกรรมที่ 1.4 การสร้างแบบประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติทางการพยาบาล 

ชื่อแบบประเมิน: แบบประเมินการปฏิบัติการพยาบาล 
องค์ประกอบหลัก:  การปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล และคุณลักษณะทางวิชาชีพ 
นิยามองค์ประกอบหลัก: 

การปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล หมายถึง การปฏิบัติการพยาบาลตามล าดับ
ขั้นตอนของการดูแลที่มีการวางแผนและปฏิบัติอย่างเป็นระบบ เพ่ือตอบสนองความต้องการ และแก้ไข
ปัญหาของผู้ใช้บริการ ประกอบด้วย การประเมินสภาพผู้ใช้บริการ การวินิจฉัยปัญหาทางการพยาบาล 
การวางแผนการพยาบาล การปฏิบัติการพยาบาล และการประเมินผลการพยาบาล ส าหรับผู้ใช้บริการ
รายบุคคล/ครอบครัว/ชุมชน  

คุณลักษณะทางวิชาชีพ หมายถึง สมรรถนะของบุคคลซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวทางการกระท า 
พฤติกรรม หรือการคิด ประกอบด้วย การมีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ มีความเอ้ืออาทร 
เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และเป็นแบบอย่างที่ดี 

 
นิยามองค์ประกอบย่อย นิยามตัวบ่งช้ี และรายการประเมิน 

นิยามองค์ประกอบย่อย นิยามตัวบ่งช้ี รายการประเมิน 
ส่วนที่ 1 การปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล 
1. การประเมินสภาพ
ผู้ใช้บริการ หมายถึง 
ความสามารถในการรวบรวม
และบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการ
ซักประวัติ การตรวจร่างกาย 
ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
และการตรวจพิเศษต่างๆ 
รวมถึงข้อมูลการรักษาและ
ประวัติการเจ็บป่วยของผู้ป่วย
พร้อมแหล่งสนับสนุนได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน 

1. ซักประวัติและรวบรวมข้อมูลบุคคล/
ครอบครัว/ชุมชนโดยการสัมภาษณ์ร่วมกับ
การสังเกตได้อย่างถูกต้อง รวมถึงสรุป
ใจความส าคัญของข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วนเป็นส่วนใหญ่ 

1. ซักประวัติและรวบรวม
ข้อมูลบุคคล/ครอบครัว/
ชุมชนได้เหมาะสมและ
ครอบคลุม 
 

2. ตรวจร่างกายผู้ใช้บริการทุกระบบได้
อย่างถูกต้องตามเทคนิคและขั้นตอนได้แก่ 
การดู การคล า การเคาะ การฟัง และ
สามารถอธิบายการแปลผลการตรวจ
ร่างกายที่ได้อย่างครบถ้วนและถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่ 

2. ตรวจร่างกาย
ผู้ใช้บริการได้ถูกต้องตาม
ขั้นตอน 
 

3. เก็บสิ่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ และ/
หรือเตรียมผู้ใช้บริการ หรือช่วยแพทย์ใน
การตรวจพิเศษต่างๆ ได้ถูกต้องตามเทคนิค
และข้ันตอนและแปลผลการตรวจต่าง ๆ ได้
ถูกต้อง และครอบคลุมเป็นส่วนใหญ่ 

3. รวบรวมผลการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ และ
การตรวจพิเศษต่างๆ 
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4. รวบรวมข้อมูลการรักษา ประวัติการ
เจ็บป่วยและแหล่งสนับสนุนของบุคคล/
ครอบครัว/ชุมชมโดยการสืบค้นจากชาร์ต
ผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง รวมสรุปใจความ
ส าคัญของข้อมูลได้ถูกต้องครบถ้วนเป็น
ส่วนใหญ่ 

4. รวบรวมข้อมูลการ
รักษาจากชาร์ตผู้ป่วย 
 

5. บันทึกข้อมูลการซักประวัติ ตรวจ
ร่างกาย ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
และการตรวจพิเศษต่างๆ ข้อมูลการรักษา 
ประวัติการเจ็บป่วยพร้อมแหล่งสนับสนุนได้
อย่างถูกต้องครบถ้วนเป็นส่วนใหญ่ 

5. บันทึกข้อมูลอย่าง
ถูกต้องเป็นระเบียบ 

2. การวินิจฉัยปัญหาทางการ
พยาบาล หมายถึง 
ความสามารถในการวิเคราะห์
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือระบุ
ปัญหาทางการพยาบาลของ
ผู้ป่วย 

1. วิเคราะห์ข้อมูลและบอกข้อวินิจฉัย
ทางการพยาบาลพร้อมข้อมูลสนับสนุน
ปัญหาของผู้ใช้บริการได้ถูกต้องและ 
ครบถ้วนเป็นส่วนใหญ่ 

1. วิเคราะห์ข้อมูลและ
บอกข้อวินิจฉัยทางการ
พยาบาลพร้อมข้อมูล
สนับสนุนปัญหาของ
ผู้ใช้บริการได้             

3. การวางแผนการพยาบาล  
หมายถึง ความสามารถในการ
ก าหนดแผนการให้การพยาบาล
ผู้ป่วยตามล าดับขั้นที่ถูกต้อง ซึ่ง
ได้แก่ การจัดล าดับความส าคัญ
ของข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล 
การก าหนดกิจกรรมการ
พยาบาล การก าหนด
วัตถุประสงค์และเกณฑ์การ
ประเมินผลกิจกรรมการ
พยาบาลได้สอดคล้องกับปัญหา
ของผู้ใช้บริการ หลักการและ
ทฤษฎี 
 
 

1. จัดล าดับความส าคัญของข้อ วินิจฉัย
ทางการพยาบาลถูกต้อง เป็นส่วนใหญ่ 

 

1. จัดล าดับความส าคัญ
ของข้อวินิจฉัยทางการ
พยาบาลได้           

2. บอกแผนการพยาบาล กิจกรรมการ
พยาบาลและเหตุผลการพยาบาลได้
สอดคล้องกับปัญหา ของผู้ใช้บริการและ
ถูกต้องตาม หลักการและทฤษฎีเป็นส่วน
ใหญ ่

2. วางแผนการพยาบาลที่
สอดคล้องกับปัญหาของ
ผู้ใช้บริการได้ 

3. ก าหนดวัตถุประสงค์และเกณฑ์การ
ประเมิน ระบุวัตถุประสงค์ทางการพยาบาล 
เกณฑ์การประเมินผลได้สอดคล้องกับ
ปัญหาของผู้ใช้บริการและถูกต้องตาม
หลักการและทฤษฎีเป็นส่วนใหญ่ 

3. ก าหนดวัตถุประสงค์
และเกณฑ์การประเมิน 
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4. ระบุและจัดล าดับกิจกรรมการพยาบาล 
ได้สอดคล้องเหมาะสมกับผู้ใช้บริการ ระบุ
กิจกรรมการพยาบาลได้ตามล าดับและ
ถูกต้องตามหลักการและทฤษฎีเป็นส่วน
ใหญ ่

4. ระบุและจัดล าดับ
กิจกรรมการพยาบาลได้
สอดคล้องเหมาะสมกับ
ผู้ใช้บริการ        

4. การปฏิบัติการพยาบาล 
หมายถึง ความสามารถในการ
ปฏิบัติการพยาบาลตาม
แผนการพยาบาลและ
ประสานงานกับทีมสุขภาพ
เพ่ือให้บรรลุตามแผนที่วางไว้ 
สามารถปฏิบัติการพยาบาลได้
ถูกต้องตามมาตรฐานและ
ค านึงถึงความเป็นมนุษย์ พร้อม
ทั้งมีการบันทึกการปฏิบัติการ
พยาบาลได้อย่างถูกต้อง 
 

1. ปฏิบัติการพยาบาลตามแผนการ
พยาบาลได้เหมาะสม ครบถ้วนเป็นส่วน
ใหญ ่

1. ปฏิบัติการพยาบาลตาม
แผนการพยาบาลได้ 
 

2. ประสานงานอย่างมี ประสิทธิภาพกับทีม
สุขภาพทุกระดับเพ่ือให้กิจกรรมพยาบาล
บรรลุตามแผนที่วางไว้ได้เป็น ส่วนใหญ่ 

2. ปฏิบัติการพยาบาล
ร่วมกับทีมสุขภาพได้ 
 

3. ปฏิบัติการพยาบาลได้ถูกต้องตาม
มาตรฐาน        

3.1 ปฏิบัติงานโดยเชื่อมโยงและ เลือกใช้
ความรู้ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องและหลักฐานเชิง 
ประจักษ์ได้เหมาะสมเป็นส่วน ใหญ่ 

3. ปฏิบัติการพยาบาลได้
ถูกต้องตามมาตรฐาน        
3.1 ปฏิบัติการพยาบาลได้
อย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 

3.2 ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตาม ขั้นตอนและ
เทคนิคตามแนวทางการปฏิบัติได้ครบถ้วน 
 

3.2 ปฏิบัติการพยาบาลได้
ถูกต้องตามขั้นตอนและ
เทคนิค 

3.3 ปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่ว 
ประหยัดเวลา แรงงานและ เครื่องใช้เป็น
ส่วนใหญ่ 
 

3.3 ปฏิบัติการพยาบาล
ด้วยความคล่องแคล่ว 
ประหยัดเวลา แรงงาน
และเครื่องใช้ 

3.4 ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงความ ปลอดภัย
ของผู้ใช้บริการเป็นส่วนใหญ่ 

 

3.4 ปฏิบัติการพยาบาล
โดยค านึงถึงความ
ปลอดภัยของผู้ใช้บริการ 

3.5 ปฏิบัติงานด้วยความมั่นใจ และ 
ตัดสินใจได้เหมาะสมโดย ต้องการการ
ช่วยเหลือจากผู้อื่น เป็นบางครั้ง 

3.5 ปฏิบัติการพยาบาล
ด้วยความมั่นใจและมีการ
ตัดสินใจที่เหมาะสมกับ
บริบท         

4. ปฏิบัติกิจกรรมพยาบาลโดยค านึงถึง
ความเป็นมนุษย์         
4.1 ปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาล อย่าง
นุ่มนวล อ่อนโยน และเต็มใจเป็นส่วนใหญ่ 

4. ปฏิบัติกิจกรรม
พยาบาลโดยค านึงถึงความ
เป็นมนุษย์         
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 4.1 ปฏิบัติการพยาบาล

อย่างนุ่มนวล อ่อนโยน
และเต็มใจ                

4.2 ปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการด้วยวาจา สุภาพ
นุ่มนวล ค านึงถึงความต้องการและการมี
ส่วนร่วมของ ผู้ใช้บริการ รวมทั้งปฏิบัติต่อ 
ผู้ใช้บริการอย่างเท่าเทียมกันเป็นส่วนใหญ่ 

4.2 ปฏิบัติการพยาบาล
อย่างให้เกียรติและมีความ
เท่าเทียม                
 

4.3 ปฏิบัติการพยาบาลโดยค านึงถึง ความ
เป็นส่วนตัว ไม่เปิดเผยเนื้อตัวของ
ผู้ใช้บริการรวมทั้ง ค านึงถึงความแตกต่าง
ทางความ เชื่อและวัฒนธรรมของ 
ผู้ใช้บริการเป็นส่วนใหญ่ 

4.3 ปฏิบัติการพยาบาล
โดยค านึงถึงศักดิ์ศรีและ
บริบททางสังคมวัฒนธรรม
ของผู้ใช้บริการ 

5. บันทึกการปฏิบัติการพยาบาล 
5.1 บันทึกการปฏิบัติการพยาบาลตาม
สภาพจริง และถูกต้องตามหลักการและ
ทฤษฎีเป็นส่วนใหญ่ 
 

5. บันทึกการปฏิบัติการ
พยาบาล 
5.1 บันทึกการปฏิบัติการ
พยาบาลตามสภาพจริง 

5.2 บันทึกทางการพยาบาลถูกต้องตาม
รูปแบบและค านึงถึงหลักฐานทางกฎหมาย   
บันทึกทางการพยาบาลถูกต้องตามรูปแบบ
ของแหล่งฝึกและค านึงถึงการเป็นหลักฐาน
ทางกฎหมายได้เหมาะสมเป็นส่วนใหญ่                                               

5.2 บันทึกทางการ
พยาบาลถูกต้องตาม
รูปแบบและค านึงถึง
หลักฐานทางกฎหมาย                                                   

5. การประเมินผลการพยาบาล 
หมายถึง ความสามารถในการ
ประเมินผลการพยาบาลได้ตาม
แผนที่ก าหนดไว้และใช้ผลการ
ประเมินในการปรับปรุง
กิจกรรมการพยาบาลได้อย่าง
เหมาะสม 
 

1. ประเมินผลการพยาบาลตาม 
วัตถุประสงค์ และเกณฑ์การ ประเมินผลที่
วางไว้ได้ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นส่วนใหญ่ 
 

1. ประเมินผลการ
พยาบาลตามวัตถุประสงค์ 
และเกณฑ์การประเมินผล
ที่วางไว้  

2. ปรับปรุงกิจกรรมการพยาบาล อย่าง
ต่อเนื่องเหมาะสมกับปัญหาและความ
ต้องการของ ผู้ใช้บริการเป็นส่วนใหญ่ 

2. ปรับปรุงกิจกรรมการ
พยาบาลอย่างต่อเนื่อง
เหมาะสมกับปัญหาและ
ความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ                  

ส่วนที่ 2 คุณลักษณะทางวิชาชีพ 
1. มีวินัย หมายถึง ความตรง
ต่อเวลาในการปฏิบัติงานและ
การปฏิบัติตามกฏระเบียบ 
 

1. ขึ้นปฏิบัติงานก่อนเวลาและส่งงานตาม
ก าหนดเวลาเป็นส่วนใหญ่ 

1. ความตรงต่อเวลา       

 

2. ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็น
ส่วนใหญ่ 

2. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ          
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2. มีความรับผิดชอบ หมายถึง  
ความตั้งใจ และเอาใจใส่ในการ
ดูแลผู้ใช้บริการ 

1. ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ เอาใจใส่ใน
การดูแลผู้ใช้บริการเป็นส่วนใหญ่ 

1. ตั้งใจและเอาใจใส่ในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมาย          

3. มีความซื่อสัตย์ หมายถึง 
การปฏิบัติตนเป็นที่ไว้วางใจ 
น่าเชื่อถือ ปฏิบัติงานโดย
ค านึงถึงสิทธิผู้รับบริการและ
รายงานเมื่อเกิดข้อผิดพลาดใน
การปฏิบัติงาน 
 

1. ปฏิบัติตัวเป็นผู้ที่สามารถไว้วางใจและ
เชื่อถือได้ทั้งต่อ ผู้ใช้บริการและเพ่ือน
ร่วมงานเป็นส่วนใหญ่ 

1. ปฏิบัติตัวเป็นผู้ที่
สามารถไว้วางใจและ
เชื่อถือได้ 

2. ปฏิบัติงานโดยไม่เปิดเผยข้อมูล หรือ
ความลับของผู้ใช้บริการ เป็นส่วนใหญ่ 

2. ปฏิบัติงานโดยค านึงถึง
สิทธิผู้รับบริการ            

3. เมื่อปฏิบัติงานผิดพลาดหรือไม่ 
เหมาะสมจะรายงานและแก้ไข ข้อผิดพลาด
เป็นส่วนใหญ่ 

3. รายงานเมื่อเกิดความ
ผิดพลาด          

 

4. มีน้ าใจเอ้ืออาทร เคารพ
คุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ 
หมายถึง ให้การพยาบาลโดย
ค านึงถึงผู้ใช้บริการเป็นส าคัญ 
 

1. มีน้ าใจช่วยเหลือผู้ใช้บริการและ 
ผู้ร่วมงานทุกระดับเพื่อให้งานส าเร็จตาม
แผนเป็นส่วนใหญ่ 

1. ให้การพยาบาลโดย
ค านึงถึงผู้ใช้บริการเป็น
ส าคัญ          

5. เป็นแบบอย่างที่ดี หมายถึง 
เป็นผู้ที่มีความตระหนักในการ
ปฏิบัติงานและมีการประเมิน
การปฏิบัติงานของตนเอง
ตลอดเวลา 
 

1. เห็นคุณค่าและความส าคัญในการ
ปฏิบัติการพยาบาล และมีความภาคภูมิใจ
ในการ ปฏิบัติการพยาบาลเป็นส่วน ใหญ่ 

1. มีความตระหนักในการ
ปฏิบัติงาน              

 

2. รับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน มีการประเมิน
ตนเองในการปฏิบัติงาน และปรับปรุง
ตนเองอย่าง สม่ าเสมอเป็นส่วนใหญ่ 

2. มีการประเมินตนเอง 
และปรับปรุงตนเอง
ตลอดเวลา          
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แบบประเมินการปฏิบัติการพยาบาล 

ชื่อนักศึกษา                                                     รหสันักศึกษา 

สถานที่ฝึกปฏิบัติ 
วิชา                                                               วนัที่                                 

 

ค าชี้แจง ให้ท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องผลการประเมิน โดยพิจารณาผลการปฏิบัติตามเกณฑ์การให้คะแนน
ทีก่ าหนดในแต่ละรายการประเมิน 

 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ข้อเสนอแนะ 
4 3 2 1 

ส่วนที่ 1  การปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล  
1.การประเมินสภาพผู้ใช้บริการ  
1.1 ซักประวัติและรวบรวมข้อมูลบุคคล/
ครอบครัว/ชุมชนได้เหมาะสมและ
ครอบคลุม 

    

1.2 ตรวจร่างกายผู้ใช้บริการได้ถูกต้องตาม
ขั้นตอน 

    

1.3 รวบรวมผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ และการตรวจพิเศษต่างๆ 

    

1.4 รวบรวมข้อมูลการรักษาจากชาร์ต
ผู้ป่วย 

    

1.5 บันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบ     
2. การวินิจฉัยการพยาบาล 
2.1 วิเคราะห์ข้อมูลและบอกข้อวินิจฉัย
ทางการพยาบาลพร้อมข้อมูลสนับสนุน
ปัญหาของผู้ใช้บริการได้             

    

2.2 จัดล าดับความส าคัญของข้อวินิจฉัย
ทางการพยาบาลได้    

    

3. การวางแผนการพยาบาล 
3.1 วางแผนการพยาบาลที่สอดคล้องกับ
ปัญหาของผู้ใช้บริการได้    

    

3.2 ก าหนดวัตถุประสงค์และเกณฑ์การ
ประเมิน 

    

3.3 ระบุและจัดล าดับกิจกรรมการพยาบาล
ได้สอดคล้องและเหมาะสมกับผู้ใช้บริการ   
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รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ข้อเสนอแนะ 
4 3 2 1 

4. การปฏิบัติการพยาบาล 
4.1 ปฏิบัติการพยาบาลตามแผนการ
พยาบาลได้ 

    

4.2 ปฏิบัติการพยาบาลร่วมกับทีมสุขภาพ
ได้ 

    

4.3 ปฏิบัติการพยาบาลได้ถูกต้องตามมาตรฐาน        
4.3.1 ปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ    

    

4.3.2 ปฏิบัติการพยาบาลได้ถูกต้องตาม
ขั้นตอนและเทคนิค     

    

4.3.3 ปฏิบัติการพยาบาลด้วยความ
คล่องแคล่ว ประหยัดเวลา แรงงานและ
เครื่องใช้      

    

4.3.4 ปฏิบัติการพยาบาลโดยค านึงถึงความ
ปลอดภัยของผู้ใช้บริการ 

    

4.3.5 ปฏิบัติการพยาบาลด้วยความมั่นใจ
และมีการตัดสินใจที่เหมาะสมกับบริบท         

    

5.ปฏิบัติกิจกรรมพยาบาลโดยค านึงถึงความเป็นมนุษย์ 
5.1 ปฏิบัติการพยาบาลอย่างนุ่มนวล 
อ่อนโยนและเต็มใจ                

    

5.2 ปฏิบัติการพยาบาลอย่างให้เกียรติและ
มีความเท่าเทียม                

    

5.3 ปฏิบัติการพยาบาลโดยค านึงถึงศักดิ์ศรี
และบริบททางสังคมวัฒนธรรมของ
ผู้ใช้บริการ 

    

6. บันทึกการปฏิบัติการพยาบาล 
6.1 บันทึกการปฏิบัติการพยาบาลตาม
สภาพจริง 

    

6.2 บันทึกทางการพยาบาลถูกต้องตาม
รูปแบบและค านึงถึงหลักฐานทางกฎหมาย                                                   

    

7. การประเมินผล     
7.1 ประเมินผลการพยาบาลตาม
วัตถุประสงค์ และเกณฑ์การประเมินผลที่
วางไว้          
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รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ข้อเสนอแนะ 
4 3 2 1 

7.2 ปรับปรุงกิจกรรมการพยาบาลอย่าง
ต่อเนื่องเหมาะสมกับปัญหาและความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ    

    

ส่วนที่ 2 คุณลักษณะทางวิชาชีพ  
1. มีวินัย 
1.1 ความตรงต่อเวลา           

1.2 ปฏิบัติตามกฎระเบียบ              

2. ความรับผิดชอบ 
2.1 ตั้งใจและเอาใจใส่ในการปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมาย          

    

3. มีความซื่อสัตย์            
3.1 ปฏิบัติตัวเป็นผู้ที่สามารถไว้วางใจและ
เชื่อถือได้ 

    

3.2 ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงสิทธิผู้รับบริการ                 

3.3 รายงานเมื่อเกิดความผิดพลาด              

4. มีน้ าใจเอ้ืออาทร เคารพคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
4.1 ให้การพยาบาลโดยค านึงถึงผู้ใช้บริการ
เป็นส าคัญ          

    

5. เป็นแบบอย่างที่ดี 
5.1 มีความตระหนักในการปฏิบัติงาน                  

5.2 มีการประเมินตนเอง และปรับปรุง
ตนเองตลอดเวลา          

    

รวม     

รวมทั้งหมด  

 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................................................................ .. 
 
     ลงชื่อ..................................................................ผู้ประเมิน 

            (................................................................) 
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เกณฑ์การให้คะแนน (Rubric Score) 

รายการประเมิน 
ค่าคะแนนการประเมิน 

4 3 2 1 

ส่วนที่ 1 การปฏิบัติการพยาบาล 

1.การประเมินสภาพผู้ใช้บริการ (3) 

1. ซักประวัติและรวบรวม
ข้อมูลบุคคล/ครอบครัว/
ชุมชนได้เหมาะสมและ
ครอบคลุม            

รวบรวมข้อมูลบุคคล/ 
ครอบครัว/ชุมชนโดยการ 
สัมภาษณ์ร่วมกับการสังเกตได้
อย่างถูกต้อง รวมถึงสรุป 
ใจความส าคัญของข้อมูลได้
ถูกต้องครบถ้วนเป็นส่วนใหญ่ 

รวบรวมข้อมูลบุคคล/ 
ครอบครัว/ชุมชนโดยการ 
สัมภาษณ์ร่วมกับการสังเกตได้
อย่างถูกต้อง รวมถึงสรุป 
ใจความส าคัญของข้อมูลได้
ถูกต้องปานกลาง 

รวบรวมข้อมูลบุคคล/ 
ครอบครัว/ชุมชนโดยการ 
สัมภาษณ์ร่วมกับการ
สังเกตได้อย่างถูกต้อง 
รวมถึงสรุป ใจความส าคัญ
ของข้อมูลได้ค่อนข้างน้อย 

รวบรวมข้อมูลบุคคล/ 
ครอบครัว/ชุมชนโดยการ 
สัมภาษณ์ร่วมกับการสังเกตได้
อย่างถูกต้อง รวมถึงสรุป 
ใจความส าคัญของข้อมูลได้
น้อย 

2. ตรวจร่างกาย
ผู้ใช้บริการได้ถูกต้องตาม
ขั้นตอน             

ตรวจร่างกายทุกระบบได้ถูกต้อง
ตามเทคนิคและขั้นตอน ได้แก่
การดู การคล า การเคาะ การฟัง 
และสามารถอธิบายการ แปลผล
การตรวจร่างกายที่ได้อย่าง
ครบถ้วนและถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ ่

ตรวจร่างกายทุกระบบได้
ถูกต้องตามเทคนิคและขั้นตอน 
ได้แก่การดู การคล า การเคาะ 
การฟัง และสามารถอธิบายการ 
แปลผลการตรวจร่างกายที่ได้
อย่างครบถ้วนและถูกต้องปาน
กลาง 

ตรวจร่างกายทุกระบบได้
ถูกต้องตามเทคนิคและ
ขั้นตอน ได้แก่การดู การ
คล า การเคาะ การฟัง และ
สามารถอธิบายการ แปล
ผลการตรวจร่างกายที่ได้
ค่อนข้างน้อย 

ตรวจร่างกายทุกระบบได้
ถูกต้องตามเทคนิคและ
ขั้นตอน ได้แก่การดู การคล า 
การเคาะ การฟัง และสามารถ
อธิบายการ แปลผลการตรวจ
ร่างกายที่ได้น้อย 
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รายการประเมิน 
ค่าคะแนนการประเมิน 

4 3 2 1 

3. รวบรวมผลการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการและ
การตรวจพิเศษต่างๆ          

เก็บสิ่งส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ และ/หรือเตรียม 
ผู้ใช้บริการหรือช่วยแพทย์ใน 
การตรวจพิเศษต่างๆ ได้ถูกต้อง 
ตามเทคนิคและขั้นตอน และ 
แปลผลการตรวจต่างๆ ได้ 
ถูกต้อง และครอบคลุมเป็นส่วน 
ใหญ ่

 

เก็บสิ่งส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ และ/หรือ
เตรียม ผู้ใช้บริการหรือช่วย
แพทย์ใน การตรวจพิเศษต่างๆ 
ได้ถูกต้อง ตามเทคนิคและ
ขั้นตอน และ แปลผลการตรวจ
ต่างๆ ได้ ถูกต้อง และ
ครอบคลุมปานกลาง 

เก็บสิ่งส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ และ/หรือ
เตรียม ผู้ใช้บริการหรือช่วย
แพทย์ใน การตรวจพิเศษ
ต่างๆ ได้ถูกต้อง ตาม
เทคนิคและขั้นตอน และ 
แปลผลการตรวจต่างๆ ได้ 
ถูกต้อง และครอบคลุม
ค่อนช้างน้อย 

เก็บสิ่งส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ และ/หรือ
เตรียม ผู้ใช้บริการหรือช่วย
แพทย์ใน การตรวจพิเศษ
ต่างๆ ได้ถูกต้อง ตามเทคนิค
และข้ันตอน และ แปลผลการ
ตรวจต่างๆ ได้ ถูกต้อง และ
ครอบคลุมได้น้อยมาก 

4. รวบรวมข้อมูลการ
รักษาจากชาร์ตผู้ป่วย 

รวมรวมข้อมูลการรักษา ประวัติ
การเจ็บป่วย และแหล่ง
สนับสนุนของบุคคล/ครอบครัว/
ชุมชน โดยการสืบค้นจากชาร์ต
ผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง รวมถึง
สรุปใจความส าคัญของข้อมูลได้
ถูกต้องครบถ้วนเป็นส่วนใหญ่ 

รวมรวมข้อมูลการรักษา ประวัติ
การเจ็บป่วย และแหล่ง
สนับสนุนของบุคคล/
ครอบครัว/ชุมชน โดยการ
สืบค้นจากชาร์ตผู้ป่วยได้อย่าง
ถูกต้อง รวมถึงสรุปใจความ
ส าคัญของข้อมูลได้ถูกต้องปาน
กลาง 

รวมรวมข้อมูลการรักษา 
ประวัติการเจ็บป่วย และ
แหล่งสนับสนุนของบุคคล/
ครอบครัว/ชุมชน โดยการ
สืบค้นจากชาร์ตผู้ป่วยได้
อย่างถูกต้อง รวมถึงสรุป
ใจความส าคัญของข้อมูลได้
ถูกต้องได้ค่อนข้างน้อย 

 

รวมรวมข้อมูลการรักษา 
ประวัติการเจ็บป่วย และ
แหล่งสนับสนุนของบุคคล/
ครอบครัว/ชุมชน โดยการ
สืบค้นจากชาร์ตผู้ป่วยได้อย่าง
ถูกต้อง รวมถึงสรุปใจความ
ส าคัญของข้อมูลได้ถูกต้องได้
น้อย 
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5.บันทึกข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ 

บันทึกข้อมูลการซักประวัติ 
ตรวจร่างกาย ผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการและการตรวจ
พิเศษต่างๆ ข้อมูลการรักษา 
ประวัติการเจ็บป่วยพร้อมแหล่ง
สนับสนุนได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วนเป็นส่วนใหญ่ 

บันทึกข้อมูลการซักประวัติ 
ตรวจร่างกาย ผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการและการตรวจ
พิเศษต่างๆ ข้อมูลการรักษา 
ประวัติการเจ็บป่วยพร้อมแหล่ง
สนับสนุนได้อย่างถูกต้องปาน
กลาง 

บันทึกข้อมูลการซักประวัติ 
ตรวจร่างกาย ผลการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการและ
การตรวจพิเศษต่างๆ 
ข้อมูลการรักษา ประวัติ
การเจ็บป่วยพร้อมแหล่ง
สนับสนุนได้อย่างถูกต้อง
ค่อนข้างน้อย 

บันทึกข้อมูลการซักประวัติ 
ตรวจร่างกาย ผลการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการและการ
ตรวจพิเศษต่างๆ ข้อมูลการ
รักษา ประวัติการเจ็บป่วย
พร้อมแหล่งสนับสนุนได้น้อย 

2. การวินิจฉัยการพยาบาล (2)  

1. วิเคราะห์ข้อมูลและ
บอกข้อวินิจฉัยทางการ
พยาบาลพร้อมข้อมูล
สนับสนุนปัญหาของ
ผู้ใช้บริการได้             

วิเคราะห์ข้อมูลและบอกข้อ
วินิจฉัยทางการพยาบาลพร้อม
ข้อมูลสนับสนุนปัญหาของ
ผู้ใช้บริการได้ถูกต้องและ 
ครบถ้วนเป็นส่วนใหญ่ 

วิเคราะห์ข้อมูลและบอกข้อ
วินิจฉัยทางการพยาบาลพร้อม
ข้อมูลสนับสนุนปัญหาของ
ผู้ใช้บริการได้ถูกต้องและ 
ครบถ้วนปานกลาง 

วิเคราะห์ข้อมูลและบอก
ข้อวินิจฉัยทางการ
พยาบาลพร้อมข้อมูล
สนับสนุนปัญหาของ
ผู้ใช้บริการได้ถูกต้องและ 
ครบถ้วนค่อนข้างน้อย 

วิเคราะห์ข้อมูลและบอกข้อ
วินิจฉัยทางการพยาบาลพร้อม
ข้อมูลสนับสนุนปัญหาของ
ผู้ใช้บริการได้น้อย 

2. จัดล าดับความส าคัญ
ของข้อวินิจฉัยทางการ
พยาบาลได้         

จัดล าดับความส าคัญของข้อ
วินิจฉัยทางการพยาบาลถูกต้อง 
เป็นส่วนใหญ่ 

จัดล าดับความส าคัญของข้อ 
วินิจฉัยทางการพยาบาลถูกต้อง
ปานกลาง 

จัดล าดับความส าคัญของ
ข้อ วินิจฉัยทางการ
พยาบาลถูกต้อง เป็นส่วน
น้อย 

จัดล าดับความส าคัญของข้อ 
วินิจฉัยทางการพยาบาล
ถูกต้องน้อยมาก 
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3.ก าหนดวัตถุประสงค์
และเกณฑ์การประเมินผล 

ระบุวัตถุประสงค์ทางการ
พยาบาล เกณฑ์การประเมินผล
ได้สอดคล้องกับปัญหาของผ็ใช้
บริการและถูกต้องตามหลักการ
และทฤษฎีเป็นส่วนใหญ่ 

ระบุวัตถุประสงค์ทางการ
พยาบาล เกณฑ์การประเมินผล
ได้สอดคล้องกับปัญหาของ
ผู้ใช้บริการและถูกต้องตาม
หลักการและทฤษฎีเป็นปาน
กลาง 

ระบุวัตถุประสงค์ทางการ
พยาบาล เกณฑ์การ
ประเมินผลได้สอดคล้อง
กับปัญหาของผู้ใช้บริการ
และถูกต้องตามหลักการ
และทฤษฎีได้ค่อนข้างน้อย 

ระบุวัตถุประสงค์ทางการ
พยาบาล เกณฑ์การ
ประเมินผลได้สอดคล้องกับ
ปัญหาของผู้ใช้บริการและ
ถูกต้องตามหลักการและ
ทฤษฎีได้น้อย 

4.ระบุและจัดล าดับ
กิจกรรมการพยาบาลได้
สอดคล้องและเหมาะสม 

ระบุและจัดล าดับกิจกรรมการ
พยาบาลได้สอดคล้องเหมาะสม 
ตามล าดับและถูกต้องตาม
หลักการและทฤษฎีเป็นส่วน
ใหญ ่

ระบุและจัดล าดับกิจกรรมการ
พยาบาลได้สอดคล้องเหมาะสม 
ตามล าดับและถูกต้องตาม
หลักการและทฤษฎีปานกลาง 

ระบุและจัดล าดับกิจกรรม
การพยาบาลได้สอดคล้อง
เหมาะสม ตามล าดับและ
ถูกต้องตามหลักการและ
ทฤษฎีได้ค่อนข้างน้อย 

ระบุและจัดล าดับกิจกรรมการ
พยาบาลได้สอดคล้อง
เหมาะสม ตามล าดับและ
ถูกต้องตามหลักการและ
ทฤษฎีได้น้อย 

3. การวางแผนการพยาบาล (1)             

1. วางแผนการพยาบาลที่
สอดคล้องกับปัญหาของ
ผู้ใช้บริการได้          

บอกแผนการพยาบาลโดยระบุ 
วัตถุประสงค์ทางการพยาบาล 
เกณฑ์การประเมินผล กิจกรรม
การพยาบาลและเหตุผลการ 
พยาบาลได้สอดคล้องกับปัญหา 
ของผู้ใช้บริการและถูกต้องตาม 

บอกแผนการพยาบาลโดยระบุ 
วัตถุประสงค์ทางการพยาบาล 
เกณฑ์การประเมินผล กิจกรรม
การพยาบาลและเหตุผลการ 
พยาบาลได้สอดคล้องกับปัญหา 
ของผู้ใช้บริการและถูกต้องตาม 
หลักการและทฤษฎีปานกลาง 

บอกแผนการพยาบาลโดย
ระบุ วัตถุประสงค์ทางการ
พยาบาล เกณฑ์การ
ประเมินผล กิจกรรมการ
พยาบาลและเหตุผลการ 
พยาบาลได้สอดคล้องกับ
ปัญหา ของผู้ใช้บริการและ

บอกแผนการพยาบาลโดย
ระบุ วัตถุประสงค์ทางการ
พยาบาล เกณฑ์การ
ประเมินผล กิจกรรมการ
พยาบาลและเหตุผลการ 
พยาบาลได้สอดคล้องกับ
ปัญหา ของผู้ใช้บริการและ
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หลักการและทฤษฎีเป็นส่วน
ใหญ ่

ถูกต้องตาม หลักการและ
ทฤษฎีเป็นส่วนน้อย 

ถูกต้องตาม หลักการและ
ทฤษฎีได้น้อย 

4. การปฏิบัติการพยาบาล (10)  

1. ปฏิบัติการพยาบาล
ตามแผนการพยาบาลได้  

ปฏิบัติการพยาบาลตามแผนการ
พยาบาลได้เหมาะสม ครบถ้วน
เป็นส่วนใหญ่ 

ปฏิบัติการพยาบาลตาม
แผนการพยาบาลได้เหมาะสม 
ครบถ้วนปานกลาง 

ปฏิบัติการพยาบาลตาม
แผนการพยาบาลได้
เหมาะสม ครบถ้วนเป็น
บางครั้ง 

ปฏิบัติการพยาบาลตาม
แผนการพยาบาลได้เหมาะสม 
ครบถ้วนน้อยมาก 

2. ปฏิบัติการพยาบาล
ร่วมกับทีมสุขภาพได้  

ประสานงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพกับทีมสุขภาพทุก
ระดับเพ่ือให้กิจกรรมพยาบาล
บรรลุตามแผนที่วางไว้ได้เป็น 
ส่วนใหญ่ 

 

ประสานงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพกับทีมสุขภาพทุก
ระดับเพ่ือให้กิจกรรมพยาบาล
บรรลุตามแผนที่วางไว้ได้ปาน
กลาง 

ประสานงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพกับทีม
สุขภาพทุกระดับเพ่ือให้
กิจกรรมพยาบาลบรรลุ
ตามแผนที่วางไว้ได้
ค่อนข้างน้อย 

ประสานงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพกับทีมสุขภาพ
ทุกระดับเพื่อให้กิจกรรม
พยาบาลบรรลุตามแผนที่วาง
ไว้ได้น้อย 

3. ปฏิบัติการพยาบาลได้ถูกต้องตามมาตรฐาน        

3.1 ปฏิบัติการพยาบาลได้
อย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ                

ปฏิบัติงานโดยเชื่อมโยงและ 
เลือกใช้ความรู้ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง
และหลักฐานเชิง ประจักษ์ได้
เหมาะสมเป็นส่วน ใหญ่ 

ปฏิบัติงานโดยเชื่อมโยงและ 
เลือกใช้ความรู้ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องและหลักฐานเชิง 
ประจักษ์ได้เหมาะสมปานกลาง 

ปฏิบัติงานโดยเชื่อมโยง
และ เลือกใช้ความรู้ทฤษฎี
ที่เก่ียวข้องและหลักฐาน

ปฏิบัติงานโดยเชื่อมโยงและ 
เลือกใช้ความรู้ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องและหลักฐานเชิง 
ประจักษ์ได้เหมาะสมน้อย 
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เชิง ประจักษ์ได้เหมาะสม
เป็นส่วนน้อย 

3.2 ปฏิบัติการพยาบาลได้
ถูกต้องตามขั้นตอนและ
เทคนิค                

ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตาม 
ขั้นตอนและเทคนิคตามแนว
ทางการปฏิบัติได้ครบถ้วน 

ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตาม 
ขั้นตอนและเทคนิคตามแนว
ทางการปฏิบัติได้ปานกลาง 

ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตาม 
ขั้นตอนและเทคนิคตาม
แนวทางการปฏิบัติได้เป็น
ส่วนน้อย 

ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตาม 
ขั้นตอนและเทคนิคตามแนว
ทางการปฏิบัติได้น้อย 

3.3 ปฏิบัติการพยาบาล
ด้วยความคล่องแคล่ว 
ประหยัดเวลา แรงงาน
และเครื่องใช้                

ปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่ว 
ประหยัดเวลา แรงงานและ 
เครื่องใช้เป็นส่วนใหญ่ 

 

ปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่ว 
ประหยัดเวลา แรงงานและ 
เครื่องใช้ปานกลาง 

ปฏิบัติงานได้อย่าง
คล่องแคล่ว ประหยัดเวลา 
แรงงานและ เครื่องใช้เป็น
บางครั้ง 

ปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่ว 
ประหยัดเวลา แรงงานและ 
เครื่องใช้น้อยมาก 

3.4 ปฏิบัติการพยาบาล
โดยค านึงถึงความ
ปลอดภัยของผู้ใช้บริการ                

ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงความ 
ปลอดภัยของผู้ใช้บริการเป็น
ส่วนใหญ่ 

ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงความ 
ปลอดภัยของผู้ใช้บริการปาน
กลาง 

ปฏิบัติงานโดยค านึงถึง
ความ ปลอดภัยของ
ผู้ใช้บริการเป็นบางครั้ง 

ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงความ 
ปลอดภัยของผู้ใช้บริการน้อย
มาก 

3.5 ปฏิบัติการพยาบาล
ด้วยความมั่นใจและมีการ
ตัดสินใจที่เหมาะสมกับ
บริบท            

ปฏิบัติงานด้วยความมั่นใจ และ 
ตัดสินใจได้เหมาะสมโดย 
ต้องการการช่วยเหลือจากผู้อ่ืน 
เป็นบางครั้ง 

ปฏิบัติงานด้วยความมั่นใจแต่ 
ต้องการการชี้แนะและความ 
ช่วยเหลือในการปฏิบัติบ่อยๆ 

 

ปฏิบัติงานได้แต่ต้องมีการ
ชี้น า และความช่วยเหลือ
ในการปฏิบัติ เกือบ
ทั้งหมด 

ไม่สามารถปฏิบัติงานได้หาก
ไม่ มีการชี้น าและช่วยปฏิบัติ
จาก ผู้อ่ืนทุกครั้ง 
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4. ปฏิบัติกิจกรรมพยาบาลโดยค านึงถึงความเป็นมนุษย์         

4.1 ปฏิบัติการพยาบาล
อย่างนุ่มนวล อ่อนโยน
และเต็มใจ                

ปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาล 
อย่างนุ่มนวล อ่อนโยน และเต็ม
ใจเป็นส่วนใหญ่ 

ปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาล 
อย่างนุ่มนวล อ่อนโยน และเต็ม
ใจปานกลาง 

ปฏิบัติกิจกรรมการ
พยาบาล อย่างนุ่มนวล 
อ่อนโยน และเต็มใจเป็น
บางครั้ง 

ปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาล 
อย่างนุ่มนวล อ่อนโยน และ
เต็มใจน้อยมาก 

4.2 ปฏิบัติการพยาบาล
อย่างให้เกียรติและมีความ
เท่าเทียม                

ปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการด้วยวาจา 
สุภาพนุ่มนวล ค านึงถึงความ 
ต้องการและการมีส่วนร่วมของ 
ผู้ใช้บริการ รวมทั้งปฏิบัติต่อ 
ผู้ใช้บริการอย่างเท่าเทียมกัน
เป็นส่วนใหญ่ 

ปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการด้วยวาจา 
สุภาพนุ่มนวล ค านึงถึงความ 
ต้องการและการมีส่วนร่วมของ 
ผู้ใช้บริการ รวมทั้งปฏิบัติต่อ 
ผู้ใช้บริการอย่างเท่าเทียมกัน
ปานกลาง 

ปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการด้วย
วาจา สุภาพนุ่มนวล 
ค านึงถึงความ ต้องการ
และการมีส่วนร่วมของ 
ผู้ใช้บริการ รวมทั้งปฏิบัติ
ต่อ ผู้ใช้บริการอย่างเท่า
เทียมกันเป็นบางครั้ง 

ปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการด้วยวาจา 
สุภาพนุ่มนวล ค านึงถึงความ 
ต้องการและการมีส่วนร่วม
ของ ผู้ใช้บริการ รวมทั้งปฏิบัติ
ต่อ ผู้ใช้บริการอย่างเท่าเทียม
กันน้อยมาก 

4.3 ปฏิบัติการพยาบาล
โดยค านึงถึงศักดิ์ศรีและ
บริบททางสังคม
วัฒนธรรมของผู้ใช้บริการ          

ปฏิบัติการพยาบาลโดยค านึงถึง 
ความเป็นส่วนตัว ไม่เปิดเผยเนื้อ
ตัวของผู้ใช้บริการรวมทั้ง 
ค านงึถึงความแตกต่างทางความ 
เชื่อและวัฒนธรรมของ 
ผู้ใช้บริการเป็นส่วนใหญ่ 

ปฏิบัติการพยาบาลโดยค านึงถึง 
ความเป็นส่วนตัว ไม่เปิดเผย
เนื้อตัวของผู้ใช้บริการรวมทั้ง 
ค านึงถึงความแตกต่างทางความ 
เชื่อและวัฒนธรรมของ 
ผู้ใช้บริการปานกลาง 

ปฏิบัติการพยาบาลโดย
ค านึงถึง ความเป็นส่วนตัว 
ไม่เปิดเผยเนื้อตัวของ
ผู้ใช้บริการรวมทั้ง ค านึงถึง
ความแตกต่างทางความ 
เชื่อและวัฒนธรรมของ 
ผู้ใช้บริการเป็นบางครั้ง 

ปฏิบัติการพยาบาลโดย
ค านึงถึง ความเป็นส่วนตัว ไม่
เปิดเผยเนื้อตัวของผู้ใช้บริการ
รวมทั้ง ค านึงถึงความแตกต่าง
ทางความ เชื่อและวัฒนธรรม
ของ ผู้ใช้บริการน้อยมาก 
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5.บันทึกการปฏิบัติการพยาบาล 

5.1บันทึกการปฏิบัติการ
พยาบาลตามสภาพจริง 

บันทึกการปฏิบัติการตามสภาพ
จริงและถูกต้องตามหลักการ
และทฤษฎีเป็นส่วนใหญ่ 

บันทึกการปฏิบัติการตามสภาพ
จริงและถูกต้องตามหลักการ
และทฤษฎีปานกลาง 

บันทึกการปฏิบัติการตาม
สภาพจริงและถูกต้องตาม
หลักการและทฤษฎีได้
ค่อนข้างน้อย 

บันทึกการปฏิบัติการตาม
สภาพจริงและถูกต้องตาม
หลักการและทฤษฎีได้น้อย 

5.2บันทึกทางการ
พยาบาลถูกต้องตาม
รูปแบบและค านึงถึง
หลักฐานทางกฎหมาย 

บันทึกทางการพยาบาลถูกต้อง
ตามรูปแบบของแหล่งฝึกและ
ค านึงถึงการเป็นหลักฐานทาง
กฎหมายไดเ้หมาะสมเป็นส่วน
ใหญ ่

บันทึกทางการพยาบาลถูกต้อง
ตามรูปแบบของแหล่งฝึกและ
ค านึงถึงการเป็นหลักฐานทาง
กฎหมายได้เหมาะสมปานกลาง 

บันทึกทางการพยาบาล
ถูกต้องตามรูปแบบของ
แหล่งฝึกและค านึงถึงการ
เป็นหลักฐานทางกฎหมาย
ได้เหมาะสมค่อนข้างน้อย 

บันทึกทางการพยาบาล
ถูกต้องตามรูปแบบของแหล่ง
ฝึกและค านึงถึงการเป็น
หลักฐานทางกฎหมายได้
เหมาะสมน้อย 

5. การประเมินผล (2)          

1. ประเมินผลการ
พยาบาลตามวัตถุประสงค์ 
และเกณฑ์การประเมินผล
ที่วางไว้          

ประเมินผลการพยาบาลตาม 
วัตถุประสงค์ และเกณฑ์การ 
ประเมินผลที่วางไว้ได้ถูกต้อง 
ครบถ้วนเป็นส่วนใหญ่ 

ประเมินผลการพยาบาลตาม 
วัตถุประสงค์ และเกณฑ์การ 
ประเมินผลที่วางไว้ได้ถูกต้อง 
ครบถ้วนปานกลาง 

ประเมินผลการพยาบาล
ตาม วัตถุประสงค์ และ
เกณฑ์การ ประเมินผลที่
วางไว้ได้ถูกต้อง ครบถ้วน
เป็นส่วนน้อย 

ประเมินผลการพยาบาลตาม 
วัตถุประสงค์ และเกณฑ์การ 
ประเมินผลที่วางไว้ได้ถูกต้อง 
ครบถ้วนน้อยมาก 

2. ปรับปรุงกิจกรรมการ
พยาบาลอย่างต่อเนื่อง

ปรับปรุงกิจกรรมการพยาบาล 
อย่างต่อเนื่องเหมาะสมกับ

ปรับปรุงกิจกรรมการพยาบาล 
อย่างต่อเนื่องเหมาะสมกับ

ปรับปรุงกิจกรรมการ
พยาบาล อย่างต่อเนื่อง

ปรับปรุงกิจกรรมการพยาบาล 
อย่างต่อเนื่องเหมาะสมกับ
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เหมาะสมกับปัญหาและ
ความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ          

ปัญหาและความต้องการของ 
ผู้ใช้บริการเป็นส่วนใหญ่ 

ปัญหาและความต้องการของ 
ผู้ใช้บริการปานกลาง 

เหมาะสมกับปัญหาและ
ความต้องการของ 
ผู้ใช้บริการเป็นส่วนน้อย 

 

ปัญหาและความต้องการของ 
ผู้ใช้บริการน้อยมาก 

ส่วนที่ 2 คุณลักษณะทางวิชาชีพ (2 หน่วยน้ าหนัก)  

1. มีวินัย (2)                 

1.1 ความตรงต่อเวลา                ขึ้นปฏิบัติงานก่อนเวลาและส่งงาน
ตามก าหนดเวลาเป็นส่วนใหญ่ 

ขึ้นปฏิบัติงานก่อนเวลาและส่งงาน
ตามก าหนดเวลาเป็นบางครั้ง 

ขึ้นปฏิบัติงานก่อนเวลาและ
ส่งงานตามก าหนดเวลานาน 
ๆ ครั้ง 

ขึ้นปฏิบัติงานล่าช้า และส่งงาน
ตามไม่ทันก าหนดเวลา เป็นส่วน
ใหญ ่ 

1.2 ปฏิบัติตามระเบียบ          ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ส่วนใหญ่ 
ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

บางครั้ง 
ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่

เกี่ยวข้องนาน ๆ ครั้ง 
ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

2. มีความรับผิดชอบ (1)                  

2.1 ตั้งใจและเอาใจใส่ใน
การปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมาย          

ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ เอาใจ
ใส่ในการดูแลผู้ใช้บริการเป็น
ส่วนใหญ่ 

ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ เอา
ใจใส่ในการดูแลผู้ใช้บริการเป็น
บางครั้ง 

ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ 
เอาใจใส่ในการดูแล
ผู้ใช้บริการนาน ๆ ครั้ง 

 

ปฏิบัติงานโดยขาดความตั้งใจ 
ไม่เอาใจใส่ในการดูแล
ผู้ใช้บริการ 
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3. มีความซื่อสัตย์ (3)                  

3.1 ปฏิบัติตัวเป็นผู้ที่
สามารถไว้วางใจและ
เชื่อถือได้ 

ปฏิบัติตัวเป็นผู้ที่สามารถ
ไว้วางใจและเชื่อถือได้ทั้งต่อ 
ผู้ใช้บริการและเพ่ือนร่วมงาน
เป็นส่วนใหญ่ 

ปฏิบัติตัวเป็นผู้ที่สามารถ
ไว้วางใจและเชื่อถือได้ทั้งต่อ 
ผู้ใช้บริการและเพ่ือนร่วมงาน
เป็นบางครั้ง 

ปฏิบัติตัวเป็นผู้ที่สามารถ
ไว้วางใจและเชื่อถือได้ทั้ง
ต่อ ผู้ใช้บริการและเพ่ือน
ร่วมงานนาน ๆ ครั้ง 

ปฏิบัติตัวเป็นผู้ที่สามารถ
ไว้วางใจและเชื่อถือได้ทั้งต่อ 
ผู้ใช้บริการและเพ่ือนร่วมงาน
ได้น้อย 

3.2 ปฏิบัติงานโดย
ค านึงถึงสิทธิผู้รับบริการ              

ปฏิบัติงานโดยไม่เปิดเผยข้อมูล 
หรือความลับของผู้ใช้บริการ 
เป็นส่วนใหญ่ 

ปฏิบัติงานโดยไม่เปิดเผยข้อมูล 
หรือความลับของผู้ใช้บริการ
ปานกลาง 

ปฏิบัติงานโดยไม่เปิดเผย
ข้อมูล หรือความลับของ
ผู้ใช้บริการ เป็นบางครั้ง 

ปฏิบัติงานโดยไม่เปิดเผย
ข้อมูล หรือความลับของ
ผู้ใช้บริการ น้อยมาก 

3.3 รายงานเมื่อเกิดความ
ผิดพลาด          

เมื่อปฏิบัติงานผิดพลาดหรือไม่ 
เหมาะสมจะรายงานและแก้ไข 
ข้อผิดพลาดเป็นส่วนใหญ่ 

เมื่อปฏิบัติงานผิดพลาดหรือไม่ 
เหมาะสมจะรายงานและแก้ไข 
ข้อผิดพลาดปานกลาง 

เมื่อปฏิบัติงานผิดพลาด
หรือไม่ เหมาะสมจะ
รายงานและแก้ไข 
ข้อผิดพลาดเป็นบางครั้ง 

เมื่อปฏิบัติงานผิดพลาด
หรือไม่ เหมาะสมจะไม่
รายงานและไม่แก้ไข
ข้อผิดพลาด 

4. มีน้ าใจเอ้ืออาทร (1)                  

4.1 ให้การพยาบาลโดย
ค านึงถึงผู้ใช้บริการเป็น
ส าคัญ          

มีน้ าใจช่วยเหลือผู้ใช้บริการและ 
ผู้ร่วมงานทุกระดับเพื่อให้งาน
ส าเร็จตามแผนเป็นส่วนใหญ่ 

มีน้ าใจช่วยเหลือผู้ใช้บริการและ 
ผู้ร่วมงานทุกระดับเพื่อให้งาน
ส าเร็จตามแผนปานกลาง 

มีน้ าใจช่วยเหลือ
ผู้ใช้บริการและ ผู้ร่วมงาน
ทุกระดับเพื่อให้งานส าเร็จ
ตามแผนเป็นบางครั้ง 

 

ไม่มีน้ าใจช่วยเหลือผู้ใช้บริการ
และ ผู้ร่วมงานทุกระดับ
เพ่ือให้งานส าเร็จตามแผน 
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รายการประเมิน 
ค่าคะแนนการประเมิน 

4 3 2 1 

5. เป็นแบบอย่างที่ดี (2)                  

5.1 มีความตระหนักใน
การปฏิบัติงาน              

เห็นคุณค่าและความส าคัญใน
การปฏิบัติการพยาบาล และมี
ความภาคภูมิใจในการ 
ปฏิบัติการพยาบาลเป็นส่วน 
ใหญ ่

เห็นคุณค่าและความส าคัญใน
การปฏิบัติการพยาบาล และมี
ความภาคภูมิใจในการ 
ปฏิบัติการพยาบาลปานกลาง 

เห็นคุณค่าและความส าคัญ
ในการปฏิบัติการพยาบาล 
และมีความภาคภูมิใจใน
การ ปฏิบัติการพยาบาล
เป็นบางครั้ง 

ไม่เห็นคุณค่าและความส าคัญ
ในการปฏิบัติการพยาบาล 
และไม่มีความภาคภูมิใจใน
การ ปฏิบัติการพยาบาล 

5.2 มีการประเมินตนเอง 
และปรับปรุงตนเอง
ตลอดเวลา          

รับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน มีการ
ประเมินตนเองในการปฏิบัติงาน 
และปรับปรุงตนเองอย่าง 
สม่ าเสมอเป็นส่วนใหญ่ 

รับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน มีการ
ประเมินตนเองในการ
ปฏิบัติงาน และปรับปรุงตนเอง
อย่าง สม่ าเสมอปานกลาง 

รับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน มี
การประเมินตนเองในการ
ปฏิบัติงาน และปรับปรุง
ตนเองอย่าง สม่ าเสมอเป็น
บางครั้ง 

ไม่ค่อยรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน 
ไม่มีการประเมินตนเองในการ
ปฏิบัติงาน และไม่ปรับปรุง
ตนเองในการปฏิบัติงาน 
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กิจกรรมที่ 1.5 การตัดสินผลการเรียน: การให้ระดับคะแนน (Grading) 
 การตัดสินผลการเรียนโดยการให้ระดับคะแนนหรือที่คุ้นเคยกันว่า “การตัดเกรด” นั้น
จ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงจากรอบแนวคิดและวิธีการเดิมก่อนที่จะมีมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 
เมื่อจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning outcome) การ
ก าหนดสัดส่วนคะแนนที่จะน ามารวมกันเพ่ือให้ระดับคะแนนก็ต้องให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ รวมทั้งวิธีการตัดเกรดก็ต้องเปลี่ยนไปจากเดิม รายละเอียดเป็นอย่างไรให้ท่านศึกษาจากเนื้อหา
ต่อไปนี้ 

การแบ่งสัดส่วนคะแนนเพื่อการตัดสินผลการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

 การตัดสินผลการเรียนรู้รายวิชาเป็นขั้นตอนที่จะสรุปผลการจัดการเรียนรู้ว่า หลังจากผ่าน
กิจกรรมการเรียนรู้ของรายวิชาจนครบถ้วนแล้ว ผู้เรียนแต่ละคนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่รายวิชาก าหนดไว้หรือไม่ การจัดการเรียนรู้แต่ละรายวิชาต้องด าเนินการพัฒนาผู้เรียน
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่รายวิชาได้รับมอบหมายตามที่ก าหนดไว้ใน Curriculum mapping ของ
หลักสูตร ดังนั้นการแบ่งสัดส่วนคะแนนเพ่ือใช้ในการตัดสินผลการเรียนจึงควรก าหนดตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้แต่ละด้าน ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 

 1. การรายงานผลการด าเนินงานรายวิชา (มคอ.5) จะต้องสรุปจ านวนและร้อยละของผู้เรียนที่
ผ่าน/ไม่ผ่านมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน ซึ่งเป็นแนวคิดของการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

 2. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชาจ าเป็นต้องรายงานผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
ว่าผ่านมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่รายวิชารับผิดชอบพัฒนาผู้เรียนในระดับใด พร้อมแสดง
วิธีการประเมินและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ว่ามีคุณภาพ ประสิทธิภาพมากน้อย
เพียงใด 

3. การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรจะต้องรายงานสรุปจ านวนและร้อยละของ
ผู้เรียนที่ผ่าน/ไม่ผ่านมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 

 จากเหตุผลทั้งสามประการดังกล่าว การแบ่งสัดส่วนคะแนนในการตัดสินผลการเรียนรายวิชา 
จึงจ าเป็นต้องแบ่งตามมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 

การถ่ายทอดมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา ซึ่งถ่ายทอดความรับผิดชอบหลัก
และรองของรายวิชาที่ก าหนดไว้ใน curriculum mapping โดยกระจายไปสู่หัวข้อเนื้อหาแต่ละบท/
หน่วย ให้เหมาะสม เพ่ือน าไปสู่การก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของแต่ละบท/หน่วย โดยใช้แบบ
วิเคราะห์การออกแบบรายวิชา Course Blueprint (TQF01-CB) เมื่อรวมจ านวนวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้และคิดเป็นร้อยละแล้ว สามารถน ามาใช้เป็นการแบ่งสัดส่วน
คะแนนของแต่ละมาตรฐานผลการเรียนรู้เพื่อใช้ในการให้ระดับคะแนนต่อไป  
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กิจกรรม  

1. ให้แต่ละคนศึกษาแบบวิเคราะห์การออกแบบรายวิชา Course Blueprint (TQF01-CB) 
ต่อไปนี้ 

2. ให้อภิปรายร่วมกันในกลุ่มย่อยเพื่อตอบค าถามต่อไปนี้ 
1.1 การท าแบบวิเคราะห์การออกแบบรายวิชา Course Blueprint (TQF01-CB) ควร

ด าเนินการตามขั้นตอนอย่างไร 
1.2 ข้อมูลในส่วนใดที่น าไปสู่การก าหนดสัดส่วนคะแนนเพ่ือใช้ในการตัดสินผลการเรียน

ของผู้เรียนรายบุคคล 
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   มหาวิทยาลัยขอนแก่น                                                                                                                                        KKU-TQF01-CB 
1. COURSE BLUEPRINT รหัสวิชา                         ช่ือวิชา แผ่นที่       /        แผ่น 
ผู้วิเคราะห์    1.                                          2.                                                  3.                                           4.                                                               

 

หัวข้อเนื้อหา 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีต้องพัฒนา 
รวม 

รวม
(ความ 

ส าคัญ) 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ความสัมพันธ ์ 5.การวิเคราะห์ 6.ทักษะการปฏิบัต ิ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 หลัก รอง 
รหัส                                       
1.                                       
2.                                       
3.                                       
4.                                       
5.                                       
6.                                       
7.                                       
8.                                       

รวมย่อย                                       

รวมหลัก         

รวมรอง         

รวม       (      %)       (      %)       (      %) (     %)       (     %)       (     %)     (100%)  

ความส าคญั         

หมายเหตุ       = ความรับผิดชอบหลัก     = ความรับผิดชอบรอง        = ไม่ม ี
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2. การให้ระดับคะแนนแบบอิงเกณฑ์ (Criterion Grading) 

  การให้ระดับคะแนนแบบอิงเกณฑ์ โดยทั่วไปมีการก าหนดเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนนไว้เป็น
ร้อยละ โดยก าหนดเกณฑ์ส าหรับวิชาทฤษฎีและวิชาปฏิบัติต่างกัน ดังนี้ 

 

รายวิชาทฤษฎี รายวิชาปฏิบัติ 

ช่วงคะแนน (%) เกรด ค่าคะแนน ช่วงคะแนน (%) เกรด ค่าคะแนน 

80.00-100.00 A 4.00 85.00-100.00 A 4.00 

75.00-79.99 B+ 3.50 80.00-84.99 B+ 3.50 

70.00-74.99 B 3.00 75.00-79.99 B 3.00 

65.00-69.99 C+ 2.50 70.00-74.99 C+ 2.50 

60.00-64.99 C 2.00 65.00-69.99 C 2.00 

55.00-59.99 D+ 1.50 60.00-64.99 D+ 1.50 

50.00-54.99 D 1.00 55.00-59.99 D 1.00 

ต่ ากว่า 50.00 F 0.00 ต่ ากว่า 55.00 F 0.00 

  

การให้ระดับคะแนนเพื่อตัดสินผลการเรียนของรายวิชาตามเกณฑ์ดังกล่าว ใช้วิธีการแปลง
คะแนนดิบแต่ละชุดให้เป็นร้อยละ วิธีด าเนินการมีรายละเอียดดังนี้ 

 

การให้ระดับคะแนนโดยการแปลงคะแนนดิบแต่ละชุดให้เป็นร้อยละ 

 เป็นการแปลงคะแนนดิบแต่ละชุดของแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้ให้เป็นร้อยละ แล้วรวม
คะแนนของมาตรฐานการเรียนรู้ทุกด้าน เพื่อหาค่าเฉลี่ยของผลรวมแล้วน าไปเทียบกับเกณฑ์เพ่ือให้
ระดับคะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยอาจใช้เอกสารในการคิดดังนี้ 
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แบบบันทึกคะแนนมาตรฐานการเรียนรู้ด้าน คุณธรรมจริยธรรม 

รหัสวิชา.............................. ช่ือวิชา........................................................................ ภาคเรียน........... ปีการศึกษา..........  
     

รหัสนักศึกษา 
คะแนนชุดที่ 1 (นน.) คะแนนชุดที่ 2 (นน.) คะแนนชุดที่ 3 (นน.) คะแนนชุดที่ n (นน.) รวม 

(ร้อยละ) คะแนน % % * นน. คะแนน % % * นน. คะแนน % % * นน. คะแนน % % * นน. 

              
              
              
              
              
              
              
 

เมื่อหาผลรวมของร้อยละคูณกับน้ าหนัก (%*นน.) ของคะแนนแต่ละชุด ของทุกมาตรฐานการ
เรียนรู้ครบแล้ว ให้น าคะแนนรวมของแต่ละมาตรฐานผลการเรียนรู้คูณกับค่าสัดส่วนการแบ่งคะแนนที่
ก าหนดไว้ แล้วจึงน ามารวมกัน เพ่ือน าไปเทียบกับช่วงคะแนนเพื่อให้ระดับคะแนน โดยอาจใช้เอกสาร
ในการคิดดังนี้ 
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แบบบันทึกการให้ระดับคะแนน 

รหัสวิชา................................... ช่ือวิชา...........................................................................................................  ภาคเรียน.....................  ปกีารศึกษา.......................... 
 

รหัสนักศึกษา 
คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา ความสัมพันธ์ การวิเคราะห ์ รวม 

ร้อยละ x น.น. 
ผลรวม เกรด 

ร้อยละ ร้อยละx น.น. ร้อยละ ร้อยละx น.น. ร้อยละ ร้อยละx น.น. ร้อยละ ร้อยละx น.น. ร้อยละ ร้อยละx น.น. 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 

น.น. คือ สัดส่วนคะแนนเก็บท่ีคิดเป็นร้อยละไว้ เมื่อน ามาคณูกับค่ารอ้ยละของแต่ละมาตรฐานน้ันให้ใช้เป็นทศนิยมในการคณู เช่น 10% = 0.10, 20%=0.20, 25%=0.25  
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