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สรุปการจัดการความรู้ 

ชื่อชุมชนนักปฏิบัติ (CoP, Community of Practice)  
 กลุ่มการสอนการพยาบาลพ้ืนฐานและการบริหารการพยาบาล (กลุ่มการสอน 1) 
สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติประกอบด้วย 
 1.อ.โสภาพร  พันธุลาวัณย์ 
 2.อ.พร   บุญมี 
 3.อ.วัชรี  ไชยจันดี 
 4.อ.บัวบาน  ยะนา 
 5.อ.สมศรี  สัจจะสกุลรัตน์ 
 6.อ.กันติยา  ลิ้มประเสริฐ 
 7.อ.สุทธินี  มหามิตร วงศ์แสน 
 8.อ.นครินทร์  นันทฤทธิ์ 
 
ชื่อเรื่อง  
 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐานเพ่ือพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
พยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 : พัฒนาแบบประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ 
 
วิเคราะห์ความสอดคล้อง  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เร่งรัดพัฒนาการบูรณาการทุกพันธกิจเพ่ือพัฒนาบัณฑิตให้มี 
                           สมรรถนะสูง 
กลยุทธ์ที ่6 เร่งรัดพัฒนาการบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 
แผนการจัดการความรู้ของวิทยาลัย เรื่อง กลยุทธ์การสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ปัญหาและความส าคัญ  
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยาได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ เพ่ือให้
สอดคล้องกับองค์ความรู้ที่ทันสมัยตามสภาพในสังคมและบริบททางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ซึ่ง
ประกอบด้วย 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3.ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ 6. ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ รวมทั้งมีภาวะผู้นํา สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็น
ระบบตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 กลุ่มการสอน 1 การพยาบาลพ้ืนฐานและการบริหารการพยาบาลได้เล็งเห็นความสําคัญของการ
พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ท้ังด้านผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF) และอัตลักษณ์ของบัณฑิตด้านการคิดวิเคราะห์ จึงได้นํากลยุทธ์การสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐานมาใช้ในการ
เรียนการสอนในรายวิชาทฤษฎี การบริหารการพยาบาล ปีการศึกษา 2557 เพ่ือการสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้
เพียบพร้อมด้วยปัญญา ใฝ่เรียนรู้อยู่เสมอ ริเริ่ม สร้างสรรค์  รูปแบบการเรียนการสอนที่ใช้วิจัยเข้ามาเป็น
ตัวกําหนดกิจกรรม คือ แนวที่ 1 ผู้สอนนําผลการวิจัยมาใช้ในการสอน แนวที่ 2 ผู้เรียนศึกษางานวิจัยที่
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เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรียนรู้ แนวที่ 3 ผู้เรียนทําวิจัยฉบับจิ๋ว (baby research) ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
รายวิชาการบริหารการพยาบาล 
 ผลที่เกิดขึ้นจากการใช้วิจัยเป็นฐานมาใช้ในการเรียนการสอนตามความคิดเห็นของนักศึกษาพบว่าการ
เรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นพ้ืนฐาน เป็นการเรียนรู้ที่ดีนอกจากจะฝึกเรื่องความ รับผิดชอบแล้วยังฝึก
กระบวนการทํางาน คิดวิเคราะห์ และการจัดรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นพ้ืนฐาน  เป็นการ
จัดรูปแบบการเรียนการ สอนที่ดี ทําให้นักศึกษาได้ใช้ทักษะทั้ง 6 ด้าน และยังทําให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการ
เชื่อมโยงของวิจัยไปสู่วิชาการบริหารการพยาบาลในหลายๆ ด้าน  

ในปีการศึกษา 2558 ยังคงจัดรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นพ้ืนฐานในรายวิชาการบริหาร
การพยาบาลเพ่ือคาดหวังให้ผู้เรียน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ทั้ง 
6 ด้าน และ ใช้การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาล
ศาสตร์ โดยใช้เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นมาโดยคณะอาจารย์ของวิทยาลัยพยาบาลทุกแห่งสังกัดสถาบันพระบรมราช
ชนกและฝ่ายพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ กลุ่มพัฒนาการศึกษา ซึ่งได้ผ่านการวิเคราะห์การประเมินอัต
ลักษณ์บัณฑิตของสถาบันพระบรมราชชนก ผ่านกระบวนการสร้างและหาค่าความตรงเชิงเนื้อหาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ นําไปทดลองใช้และหาค่าความเชื่อมั่นรวมทั้งปรับแก้ตามข้อเสนอแนะเป็นจํานวน 3 ครั้ง  
 เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ประกอบด้วย  ชุด คือ1) ด้านคุณธรรม 
จํานวน 25 ข้อ 2) ด้านความรู้ จํานวน 30 ข้อ 3) ด้านทักษะทางปัญญา จํานวน 19 ข้อ 4) ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ จํานวน 14 ข้อ 5) ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 14 ข้อ และ 6) ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ จํานวน 85 ข้อ 
เมื่อนํามาใช้ประเมิน ทั้งหมดรวม 187 ข้อ ซึ่งต้องใช้เวลาในการประเมินนาน และข้อเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน
มีความหมายที่ใกล้เคียงกันทําให้มีความยากในการประเมิน ดังนั้นการพัฒนาเครื่องมือประเมินให้มีจํานวนข้อที่
เหมาะสมและสามารถครอบคลุมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีได้ทั้ง 6 
คุณลักษณะจะทําให้วัดได้ตรง ด้วยเหตุนี้กลุ่มการสอน 1 จึงสนใจที่จะพัฒนาเครื่องมือวัดคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ให้เหมาะสมกับแต่ละรายวิชาที่กลุ่มการส อน 1 
รับผิดชอบ ได้แก่ ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล เป็นวิชาแรกก่อนจากนั้นจะทําในรายวิชาอ่ืน ๆ ต่อไป  
 
วิธีการเสาะหาความรู้ 

1. รวบรวมเอกสารจากตํารา เอกสารวิชาการ 
2. ขอความร่วมมือจากนักศึกษาที่ผ่านการเรียนการสอนในรายวิชาที่กลุ่มการสอน 1 รับผิดชอบให้

ประเมินตามเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
3. นําข้อมูลที่ได้มาจําแนกกลุ่มด้วยการสกัดองค์ประกอบ โดยใช้สถิติ Factor Analysis เพ่ือลด

จํานวนข้อคําถามให้มีจํานวนข้อที่น้อยและสามารถครอบคลุมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีได้ทั้ง 6 คุณลักษณะ 

 
สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการเสาะหาความรู้ 
คุณลักษณะของเครื่องมือวัดผลที่ดี 

1. ความเที่ยงตรง  (Validity) หมายถึง เครื่องมือวัดผลนั้นสามารถวัดคุณลักษณะที่ต้องการ 
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จะวัดได้หรือไม่ ประเด็นนี้ถือว่ามีความสําคัญที่สุดเพราะตัวแปรที่ต้องการวัดนั้นมักมีลั กษณะเป็นนามธรรม 
สังเกตเห็นได้ยาก คุณลักษณะนี้จัดเป็นความสําคัญ 
              ลักษณะของความเที่ยงตรง แบ่งได้เป็น 4 ลักษณะ คือ 
             1) เที่ยงตรงตามเนื้อหา ( Content Validity ) หมายความว่า ข้อสอบฉบับนั้นมีคําถาม 
สอดคล้องตรงตามเนื้อหาที่ระบุไว้ในหลักสูตร  สามารถวัดเนื้อหาสาระที่ต้องการวัดได้ครบถ้วน หรือวัดได้ครบ
ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่กําหนด 
            2) เที่ยงตรงตามโครงสร้าง ( Construct Validity) หมายถึงเครื่องมือนั้นสามารถวัดพฤติกรรมและ
สมรรถภาพด้านต่าง ๆ นั้น ๆ อย่างครบถ้วน 
            3) ความเที่ยงตรงตามสภาพ (Concurrent Validity) หมายถึงลักษณะของเครื่องมือ 
ที่สามารถวัดได้ตรงตามสภาพความเป็นจริงของผู้ที่ถูกวัดในขณะนั้น  
             4) ความเที่ยงตรงตามพยากรณ์ ( Predictive Validity) หมายถึงเครื่องมือที่สามารถ 
ให้ข้อมูลได้สอดคล้องกับผลการเรียนในภายหน้า  วิธีหาความเที่ยงตรงของแบบทดสอบชนิดนี้ทําได้โดยนํา
คะแนนที่สอบได้ไปหาความสัมพันธ์กับคะแนนที่ได้ในอนาคตว่าหรือไม่เพียงใด 

2. ความเชื่อมั่น (Reliability) 
            ความเชื่อมั่น  หมายถึง  ความคงเส้นคงวาของคะแนนในการวัดแต่ละครั้ง ผลของการวัดไม่ว่าจะเป็น
คะแนนหรืออันดับที่ก็ตามเมื่อวัดได้ผลออกมาแล้ว  สามารถเชื่อถือได้ในระดับสูง  
และสอดคล้องกับผลการวัดเดิมนั่นเอง  

3. ความเป็นปรนัย (Objectivity) หมายความว่า ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการวัดผลครั้งนั้นมีความเห็น
สอดคล้องกันในเรื่องของคําถาม ค่าของคะแนนหรืออันดับที่ที่วัดได้ตลอดจนการแปลงค่าคะแนนเป็นผล
ประเมินในการตัดสินคุณค่าก็สอดคล้องตรงกัน  
            การพิจารณาความเป็นปรนัยมีหลายประการ คุณสมบัติความเป็นปรนัยของ 
แบบทดสอบท่ีสําคัญ  ได้แก่คุณสมบัติ  3  ประการดังนี้  
           1) ชัดแจ้งในความหมายของคําถาม  ทุกคนที่อ่านไม่ว่าจะเป็นผู้สอบหรือผู้ตรวจย่อมจะเข้าใจตรงกัน
ไม่ตีความไปคนละแง่ 
           2) ตรวจให้คะแนนได้ตรงกัน   
           3) แปลความหมายของคะแนนได้ตรงกัน  จะนําให้เกิดคุณสมบัติทางความเชื่อมั่น ของคะแนน อันจะ
นําไปสู่ความเที่ยงตรง ของการวัดผลด้วย 

4. ความยากง่าย  (Difficulty)   ที่ดีควรมีความยากง่ายพอเหมาะ ไม่ยากหรือง่ายเกินไป  
5. อํานาจจําแนก (Discrimination) คือลักษณะที่สามารถแบ่งคนออกเป็นประเภทต่างๆ ได้ทุกระดับ 
6. ความมีประสิทธิภาพ ( Efficiency )  เครื่องมือวัดผลที่มีประสิทธิภาพ หมายถึงเครื่องมือที่ทําให้ได้

ข้อมูลได้ ถูกต้องเชื่อถือได้โดยลงทุนน้อยที่สุดไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในแง่เวลา  แรงงาน และทุนทรัพย์รวมทั้ง
ความสะดวกสบายคล่องตัวในการรวบรวมข้อมูล  ข้อสอบที่มีประสิทธิภาพสามารถให้คะแนนได้เที่ยงตรงและ
เชื่อถือมากที่สุดโดยใช้เวลาแรงงานและเงินน้อยที่สุด แต่ประโยชน์ ที่ได้จากการสอบคุ้มค่า   

7. จําเพาะเจาะจง (Definite) คําถามท่ีดีต้องไม่ถามกว้างเกินไป ไม่ถามคลุมเครือหรือเล่นสํานวน  
การใช้สถิติ  Factor analysis ช่วยในการวิเคราะห์องค์ประกอบ มีความหมาย ดังนี้  

เป็นวิธีการทางสถิติที่ช่วยให้นักวิจัยสร้างองค์ประกอบจากตัวแปรหลาย  ๆ ตัวแปร โดยรวมกลุ่มตัวแปรที่
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน เป็นองค์ประกอบเดียวกัน ตัวแปรที่อยู่ในองค์ประกอบเดียวกัน จะมีความสัมพันธ์กันมาก 



 4 
โดยความสัมพันธ์อาจเป็นบวกหรือลบก็ได้ ส่วนตัวแปรที่อยู่คนละองค์ประกอบจะไม่มีความสัมพันธ์กัน หรือ
สัมพันธ์กันน้อย  
 
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสมาชิก  

ครั้งที่ 1 วันที่ 29 กรกฏาคม 2558  
จํานวนสมาชิก  

 1.อ.โสภาพร  พันธุลาวัณย์ 
 2.อ.พร   บุญมี 
 3.อ.วัชรี  ไชยจันดี 
 4.อ.บัวบาน  ยะนา 
 5.อ.สมศรี  สัจจะสกุลรัตน์ 
 6.อ.กันติยา  ลิ้มประเสริฐ 
 7.อ.สุทธินี  มหามิตร วงศ์แสน 
 8. อ.นครินทร์  นันทฤทธิ์ 
 
วิธีการน าเอาองค์ความรู้มาใช้พัฒนางาน (ระบุวิธีการหรือขั้นตอนการด าเนินงาน) 

1. กําหนดรายวิชา : ให้เก็บข้อมูลในรายวิชาปฏิบัติการบริหารการพยาบาล 
2. คัดเลือกแบบประเมินตามผลการเรียนรู้ของวิชาปฏิบัติบริหารการพยาบาล ที่กําหนดไว้ใน มคอ.2 
3. เตรียมแบบประเมิน 

1) ด้านคุณธรรม จํานวน 35 ข้อ  
2) ด้านความรู้ จํานวน 21 ข้อ  
3) ด้านทักษะทางปัญญา จํานวน 19 ข้อ  
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ จํานวน 14 ข้อ   
5) ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 3 ข้อ  
6) ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ จํานวน 14 ข้อ  

4. แจกให้นักศึกษาเป็นผู้ประเมินตามเครื่องมือชุดเดิมที่อาจารย์ประจําวิชาได้คัดเลือกไว้หลังจากที่การ
เรียนการสอนสิ้นสุดลง (25 มีนาคม 2559)  

 
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสมาชิก  

ครั้งที่ 2 วันที่ 31 มีนาคม 2559 
จํานวนสมาชิก  
1.อ.โสภาพร  พันธุลาวัณย์ 
2.อ.พร   บุญมี 
3.อ.วัชรี  ไชยจันดี 
4.อ.บัวบาน  ยะนา 
5.อ.สมศรี  สัจจะสกุลรัตน์ 
6.อ.กันติยา  ลิ้มประเสริฐ 
7.อ.สุทธินี  มหามิตร วงศ์แสน 
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8. อ.นครินทร์  นันทฤทธิ์  
 

วิธีการน าเอาองค์ความรู้มาใช้พัฒนางาน  
1. การใช้สถิติช่วยลดองค์ประกอบ คัดเลือกสถิติที่เหมาะสม  คือ สถิติสกัดองค์ประกอบ (Factor 

Analysis) 
2. รวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 หลังจากสิ้นสุดการจัดการเรียนฝึกภาคปฏิบัติ

วิชา ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล โดยให้นักศึกษาประเมินตนเองตามรายการในแบบประเมินผล
การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ วิธีการวิเคราะห์ทางสถิต ิ 

 
ผลการน าความรู้มาใช้ในการพัฒนางาน (ระบุผลผลิต ผลลัพธ์หรือผลกระทบที่ได้) 
 ไดน้ําแบบประเมินมาทําการวิเคราะห์โดยวิธีสกัดองค์ประกอบจะเหลือจํานวนข้อลดลง ไม่มีข้อความที่
ซ้ําซ้อน วัดได้ตรงและสะดวกในการนําไปใช้ 

1) ด้านคุณธรรม จํานวน 35 ข้อ จํานวนองค์ประกอบของแบบประเมิน คือ 11 องค์ประกอบ  
2) ด้านความรู้ จํานวน 21 ข้อ จํานวนองค์ประกอบแบบประเมิน คือ 7 องค์ประกอบ 
3) ด้านทักษะทางปัญญา จํานวน 19 ข้อ จํานวนองค์ประกอบของแบบประเมิน คือ 8 องค์ประกอบ  
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ จํานวน 14 ข้อ  จํานวนองค์ประกอบ

ของแบบประเมิน คือ 4 องค์ประกอบ 
5) ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 3 ข้อ จํานวน

ข้อของแบบประเมินมีน้อยอยู่แล้ว จึงไม่ใช้วิธีการสกัดองค์ประกอบ คงเหลือ 3 ข้อ 
6) ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ จํานวน 14 ข้อ จํานวนองค์ประกอบของแบบประเมิน คือ 10 

องค์ประกอบ 
  
ข้อคําถามในแบบประเมินเดิม ทั้งหมดรวม 106 ข้อ หลังจากสกัดองค์ประกอบแล้ว จํานวนองค์ประกอบของ
แบบประเมิน 43 องค์ประกอบ รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1-6  
 
ตารางท่ี 1 ด้านคุณธรรม 
 

ด้านคุณธรรม 
ข้อ L.O รายการประเมิน องค์ประกอบ 
1 1.2 ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่ต้องร้องขอ* ไม่ปรากฎในองค์ประกอบ 
2 1.2 ปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจ องค์ประกอบที่ 5 
3 1.2 กระทําในสิ่งที่ถูกต้องดีงามและสังคมยอมรับ องค์ประกอบที่ 1 
4 1.3 ฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่นอย่างเข้าใจ * องค์ประกอบที่ 2 
5 

1.3 
เปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้แสดงความคิดหรือพฤติกรรมในแบบของ
ตนเอง 

องค์ประกอบที่ 1 

6 
1.3 

ยอมรับพฤติกรรมของบุคคลอ่ืนโดยไม่ตัดสินผู้อื่นโดยใช้ความคิด
ของตนเอง* 

องค์ประกอบที่ 3 

7 1.3 ปฏิบัติต่อบุคคลอ่ืนโดยคํานึงถึงความเป็นปัจเจกของบุคคล *** องค์ประกอบที่ 1 
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ด้านคุณธรรม 

ข้อ L.O รายการประเมิน องค์ประกอบ 
8 1.4 ยอมรับ ข้อเสนอและคําแนะนํา ไม่ปรากฎในองค์ประกอบ 
9 1.4 ยอมรับผลการกระทําของตนเอง** ไม่ปรากฎในองค์ประกอบ 
10 1.4 ทํางานตามที่ได้รับมอบหมายจนสําเร็จ ไม่ปรากฎในองค์ประกอบ 
11 1.5 ส่งงานตรงเวลา ไม่ปรากฎในองค์ประกอบ 
12 1.5 เข้าเรียน/ฝึกปฏิบัติงานตรงเวลา องค์ประกอบที่ 9 
13 1.5 แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ สะอาด เรียบร้อย ไม่ปรากฎในองค์ประกอบ 
14 1.5 รายงาน/แสดงข้อมูลที่ตรงตามความเป็นจริง ** ไม่ปรากฎในองค์ประกอบ 
15 

1.5 
ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของวิทยาลัยฯ อย่าง
เคร่งครัด 

ไม่ปรากฎในองค์ประกอบ 

16 
1.5 

ไม่นําผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตนหรืออ้างอิงผลงานเมื่อนํา
ผลงานของผู้อ่ืนมาใช้ 

ไม่ปรากฎในองค์ประกอบ 

17 1.6 ดูแลผู้ใช้บริการด้วยความเมตตากรุณา * องค์ประกอบที่ 4 
18 1.6 มีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กรวิชาชีพ องค์ประกอบที่ 8 
19 1.6 สนใจใฝ่รู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง *** ไม่ปรากฎในองค์ประกอบ 
20 1.6 ดูแลผู้ใช้บริการบนฐานความรู้ อย่างเต็มความสามารถ *** องค์ประกอบที่ 5 
21 

1.6 
มีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานหรือผู้ใช้บริการ โดยเคารพใน
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์* 

องค์ประกอบที่ 3 

22 1.6 ระบุปัญหาเชิงจริยธรรมของผู้ใช้บริการ ไม่ปรากฎในองค์ประกอบ 
23 1.6 เลือกวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้หลักจริยธรรมวิชาชีพ องค์ประกอบที่ 2 
24 1.6 ให้เหตุผลในการแก้ปัญหาโดยยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ** องค์ประกอบที่ 4 
25 

1.6 
ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของจรรยาบรรณวิชาชีพในการ
แก้ปัญหาจริยธรรม 

องค์ประกอบที่ 10 

26 1.7 เคารพและให้เกียรติผู้อื่น ไม่ปรากฎในองค์ประกอบ 
27 1.7 ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ไม่ปรากฎในองค์ประกอบ 
28 1.7 ดูแลสุขภาพตนเองอย่างสม่ําเสมอ องค์ประกอบที่ 7 
29 1.7 แสดงอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ ไม่ปรากฎในองค์ประกอบ 
30 1.7 ปฏิบัติต่อบุคคลอ่ืน ด้วยความสุภาพ นุ่มนวลทั้งกายและวาจา  องค์ประกอบที่ 10 
31 1.8 แจ้งให้ผู้ใช้บริการและญาติทราบเกี่ยวกับสิทธิผู้ป่วย  องค์ประกอบที่ 1 
32 1.8 สอบถามการรับรู้ข้อมูลของผู้ใช้บริการ องค์ประกอบที่ 4 
33 1.8 ให้ข้อมูลและขออนุญาตผู้ใช้บริการทุกครั้งก่อนให้บริการ องค์ประกอบที่ 11 
34 1.8 รักษาผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการ  องค์ประกอบที่ 2 
35 1.8 เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจรับบริการ  *** องค์ประกอบที่ 6 
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ตารางท่ี 2 ด้านความรู้ 
 

ด้านความรู้ 
ข้อ L.O รายการประเมิน องค์ประกอบ 
1 2.2 อธิบายความหมายของภาวะสุขภาพในขอบเขตที่เก่ียวข้องกับ

การเปลี่ยนแปลงของสังคมและระบบสุขภาพ   
องค์ประกอบที่ 5 

2 2.2 ระบุสาเหตุและปัจจัยด้านบุคคล สภาพแวดล้อมและระบบ
บริการสุขภาพที่มีผลกระทบต่อภาวะสุขภาพ** 

องค์ประกอบที่ 2 

3 2.2 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สภาพแวดล้อมสุขภาพ และ
ระบบบริการสุขภาพตามหลักการและทฤษฎีการพยาบาลหรือ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

องค์ประกอบที่ 1 

4 2.2 วิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหาสุขภาพโดยใช้ทฤษฎีการ
พยาบาลหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง** 

องค์ประกอบที่ 6 

5 2.3 รวบรวมข้อมูล ถูกต้องชัดเจนเพียงพอจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือ
ได้  

องค์ประกอบที่ 1 

6 2.3 กําหนดประเด็นปัญหาสุขภาพได้ครอบคลุมอย่างเป็นองค์รวม  
** 

องค์ประกอบที่ 5 

7 2.3 ระบุข้อมูลสนับสนุนที่สอดคล้องกับประเด็นปัญหาสุขภาพ  ** องค์ประกอบที่ 1 
8 2.3 จัดลําดับความสําคัญของปัญหาได้  ** องค์ประกอบที่ 4 
9 2.3 กําหนดวัตถุประสงค์ของการพยาบาลที่สอดคล้องกับปัญหาและ

ความต้องการของกรณีศึกษา  ** 
องค์ประกอบที่ 5 

10 2.3 วางแผนการพยาบาลที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ
ของกรณีศึกษาและสามารถนําไปปฏิบัติได้ในสถานการณ์จริง  
** 

องค์ประกอบที่ 7 

11 2.3 ระบุเกณฑ์การประเมินผลที่ตรงวัตถุประสงค์การพยาบาล ** องค์ประกอบที่ 6 
12 2.3 กําหนดกิจกรรมและระบุเหตุผลของการพยาบาลโดยใช้ศาสตร์

และศิลป์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  ** 
องค์ประกอบที่ 6 

13 2.3 ประเมินผลการพยาบาลที่สอดคล้องตามเกณฑ์ที่กําหนด  ** องค์ประกอบที่ 3 
14 2.4 กําหนดประเด็นความรู้ที่ต้องการศึกษา องค์ประกอบที่ 3 
15 2.4 คาดคะเนคําตอบและตั้งสมมติฐานการเรียนรู้ องค์ประกอบที่ 1 
16 2.4 รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพียงพอในการตอบ

ประเด็นการเรียนรู้ ** 
องค์ประกอบที่ 2 

17 2.4 จัดหมวดหมู่ความรู้เพ่ือนําไปสู่การตัดสินใจอย่างเป็นระบบ  ** องค์ประกอบที่ 2 
18 2.4 วิเคราะห์และเชื่อมโยงประเด็นความรู้ที่ต้องการศึกษา  ** องค์ประกอบที่ 5 
19 2.4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  ** องค์ประกอบที่ 2 
20 2.4 กําหนดกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาได้เหมาะสมโดยใช้ศาสตร์

และศิลป์ ** 
องค์ประกอบที่ 7 



 8 
ด้านความรู้ 

ข้อ L.O รายการประเมิน องค์ประกอบ 
21 2.4 กําหนดแนวทางการประเมินผลที่สอดคล้องตามเกณฑ์  ** องค์ประกอบที่ 4 

 
ตารางท่ี 3 ด้านทักษะทางปัญญา 
 

ด้านทักษะทางปัญญา 
ข้อ L.O รายการประเมิน องค์ประกอบ 
1 3.1 วิเคราะห์ศักยภาพและจุดอ่อนของตนเอง ** องค์ประกอบที่ 3 
2 3.1 กําหนดเป้าหมายการพัฒนาตนเอง ** องค์ประกอบที่ 1 
3 3.1 วางแผนเพื่อพัฒนาตนเองตามเป้าหมายที่กําหนด ** องค์ประกอบที่ 4 
4 3.2 สืบค้นข้อมูลที่ทันสมัย เป็นปัจจุบัน องค์ประกอบที่ 2 
5 3.2 สืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและเชื่อถือได้ ** องค์ประกอบที่ 4 
6 

3.2 
วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างตรงประเด็น 
** 

องค์ประกอบที่ 5 

7 
3.3 

ประเมินข้อมูล หลักฐานเพื่อการอ้างอิง และแก้ไขปัญหาโดยใช้
หลักเหตุผลอย่างเหมาะสมกับบริบท ** 

องค์ประกอบที่ 3 

8 3.3 ใช้ข้อมูล หลักฐานเพื่อการอ้างอิงที่เหมาะสมกับบริบท องค์ประกอบที่ 2 
9 

3.3 
ใช้ข้อมูล หลักฐานเพ่ือการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมกับบริบท 
** 

องค์ประกอบที่ 6 

10 3.4 แยกแยะข้อมูลตามสภาพจริง ** องค์ประกอบที่ 7 
11 3.4 ระบุปัญหาและสาเหตุจากข้อมูลที่ได้ ** องค์ประกอบที่ 3 
12 

3.4 
เชื่อมโยงความรู้ทางการพยาบาล/ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง/
ประสบการณ์ในการแก้ปัญหา ** 

องค์ประกอบที่ 8 

13 
3.4 

ระบุถึงผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพในการให้บริการทางการ
พยาบาล **  

องค์ประกอบที่ 7 

14 
3.5 

แสวงหาแนวทางการแก้ไขปัญหาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
และหลากหลาย 

องค์ประกอบที่ 1 

15 3.5 เลือกแนวทาง/วิธีการแก้ไขปัญหาได้สอดคล้องกับบริบท องค์ประกอบที่ 2 
16 

3.5 
ดําเนินการแก้ไขปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์/การ
วิจัย/นวัตกรรมได้ 

องค์ประกอบที่ 1 

17 3.6 วิเคราะห์สถานการณ์ทางสุขภาพ** องค์ประกอบที่ 2 
18 

3.6 
ระบุปัจจัยที่เป็นอุปสรรคและปัจจัยความสําเร็จที่มีผลต่อการ
แก้ไขปัญหา** 

องค์ประกอบที่ 1 

19 3.6 ระบุแนวทางในการแก้ไขปัญหา ** องค์ประกอบที่ 5 
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ตารางท่ี 4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
 

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
ข้อ L.O รายการประเมิน องค์ประกอบ 
1 4.1 ปฏิบัติงานร่วมกับทีมสุขภาพได้อย่างมีความสุข องค์ประกอบที่ 2 
2 4.1 แสดงบทบาทตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย องค์ประกอบที่ 1 
3 4.1 แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ องค์ประกอบที่ 2 
4 4.2 กําหนดเป้าหมายในการทํางานร่วมกัน        องค์ประกอบที่ 4 
5 4.2 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในการทํางานร่วมกัน    องค์ประกอบที่ 2 
6 4.2 มีส่วนร่วมในกระบวนการทํางานของกลุ่ม องค์ประกอบที่ 4 
7 4.2 แสดงพฤติกรรมตามบทบาทที่ได้รับมอบหมายของกลุ่ม องค์ประกอบที่ 4 
8 4.3 ตัดสินใจเพ่ือประโยชน์ของกลุ่ม องค์ประกอบที่ 2 
9 4.3 โน้มน้าวให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี   องค์ประกอบที่ 1 
10 4.3 เสริมสร้างศักยภาพให้สมาชิกกลุ่มปฏิบัติงานจนสําเร็จ องค์ประกอบที่ 2 
11 4.4 ปฏิบัติตนตามข้อตกลงร่วมกันในการทํางาน องค์ประกอบที่ 3 
12 4.4 ปฏิบัติงานจนสําเร็จตามเวลาที่กําหนด องค์ประกอบที่ 1 
13 4.4 ร่วมหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน  องค์ประกอบที่ 4 
14 4.4 ร่วมรับผิดชอบการปฏิบัติงานของทีมและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น  องค์ประกอบที่ 3 

 
 
ตารางท่ี 5 ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ข้อ L.O รายการประเมิน องค์ประกอบ 
1 5.3 สนทนาโต้ตอบการใช้หลักภาษาไทยได้ถูกต้องตามหลักภาษา คงเดิม 
2 

5.3 
สรุปสาระสําคัญจากการอ่าน/สนทนา ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
ได้ถูกต้อง 

คงเดิม 

3 5.3 ใช้ภาษาในการนําเสนอได้อย่างเหมาะสม คงเดิม 
 
ตารางท่ี 6 ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
 

ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
ข้อ L.O รายการประเมิน องค์ประกอบ 
1 6.3 ดูแลเอาใจใส่ให้ผู้ใช้บริการสุขกาย สบายใจมีความสุขและพ้น

ทุกข์ * 
องค์ประกอบที่ 1 

2 6.3 แสดงความจริงใจ ห่วงใย ต่อผู้ใช้บริการ * องค์ประกอบที่ 1 
3 6.3 แสดงให้ผู้ใช้บริการรู้สึกมีคุณค่า มีความหวัง และมีกําลังใจ * องค์ประกอบที่ 9 
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ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

ข้อ L.O รายการประเมิน องค์ประกอบ 
4 6.3 รับรู้ได้ไวต่อความรู้สึก คําพูดและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ ** องค์ประกอบที่ 3 
5 6.3 สื่อสารกับผู้ใช้บริการด้วยน้ําเสียงสุภาพ  นุ่มนวล เป็นมิตร * องค์ประกอบที่ 2 
6 6.3 รับฟังความคิดและความรู้สึกของผู้ใช้บริการโดยไม่ตัดสิน * องค์ประกอบที่ 3 
7 6.3 ประเมินสภาพปัญหาและการแก้ไขปัญหาของผู้ใช้บริการอย่าง

สร้างสรรค ์** 
องค์ประกอบที่ 4 

8 6.3 แลกเปลี่ยน ข้อมูล ประสบการณ์ ระหว่างผู้ใช้บริการและผู้
ให้บริการ *** 

องค์ประกอบที่ 1 

9 6.3 ดูแลผู้รับบริการครอบคลุมทั้งร่างกาย จิตใจ จิตสังคมและจิต
วิญญาณ *** 

องค์ประกอบที่ 10 

10 6.3 ดูแลผู้ใช้บริการอย่างเต็มความสามารถ *** องค์ประกอบที่ 6 
11 6.3 ประยุกต์ใช้หลักการทางศาสนา ความเชื่อ ให้ผู้ใช้บริการมี

ความสุข สงบทางกายและใจ  
องค์ประกอบที่ 1 

12 6.3  ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์บนพ้ืนฐานความเป็นจริงกับผู้ใช้บริการ 
*** 

องค์ประกอบที่ 7 

13 6.3 เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการเลือกและตัดสินใจ *** องค์ประกอบที่ 8 
14 6.3 ดูแลผู้ใช้บริการโดยคํานึงถึงประโยชน์และตรงตามความต้องการ

ของผู้ใช้บริการ *** 
องค์ประกอบที่ 5 

15 6.3 ดูแลด้วยความระมัดระวังและคํานึงถึงความปลอดภัยของ
ผู้ใช้บริการ  *** 

องค์ประกอบที่ 2 

16 6.3 ดูแลผู้ใช้บริการอย่างมีมาตรฐานและสามารถตรวจสอบได้ *** องค์ประกอบที่ 2 
17 6.3 ให้บริการด้วยความเสมอภาคกับผู้ใช้บริการทุกคน *** องค์ประกอบที่ 2 
18 6.3 ดูแลผู้ใช้บริการภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบของวิชาชีพ

พยาบาล 
องค์ประกอบที่ 2 

19 6.4 เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการแสดงความคิดเห็น *** องค์ประกอบที่ 2 
20 6.4 ยอมรับความคิดเห็น การกระทําท่ีแตกต่างตามความเชื่อที่

หลากหลายทางวัฒนธรรม โดยไม่ตัดสินผู้ใช้บริการด้วยความคิด
ของตนเอง * 

องค์ประกอบที่ 9 

21 6.4 อํานวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการได้ปฏิบัติตามความเชื่อหรือ 
ศาสนกจิ *** 

องค์ประกอบที่ 1 

22 6.4 ปฏิบัติการพยาบาลต่อผู้ใช้บริการโดยคํานึงถึงสิทธิของมนุษยชน 
*** 

องค์ประกอบที่ 1 

23 6.4 ปฏิบัติการพยาบาลคํานึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ *** องค์ประกอบที่ 4 
24 6.4 ปฏิบัติการพยาบาลต่อผู้ใช้บริการด้วยความเสมอภาคกับทุกคน 

*** 
องค์ประกอบที่ 1 

25 6.4 ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์บนพื้นฐานความเป็นจริงอย่างเหมาะสม องค์ประกอบที่ 2 
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ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

ข้อ L.O รายการประเมิน องค์ประกอบ 
*** 

26 6.4 เสริมสร้างกําลังใจให้ผู้ใช้บริการเกิดความรู้สึกมีคุณค่า * องค์ประกอบที่ 5 
27 6.4 ให้การยอมรับและสนับสนุนการปฏิบัติตัวตามบริบทของปัจเจก

บุคคล *** 
องคป์ระกอบที่ 7 

28 6.4 เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการทางเลือกในการดูแลตนเองโดยใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น *** 

องค์ประกอบที่ 6 

29 6.5 กล้าแสดงความคิดเห็นในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยอาศัย
หลักการและเหตุผล ** 

องค์ประกอบที่ 1 

30 6.5 กล้าแสดงความคิดเห็นโต้แย้งในการปฏิบัติงาน โดยอาศัย
หลักการและเหตุผล ** 

องค์ประกอบที่ 6 

31 6.5 โน้มน้าวผู้ร่วมงาน  และ/หรือผู้อื่น ให้ปฏิบัติตามเป้าหมายที่
กําหนด   

องค์ประกอบที่ 1 

32 6.5 จัดการปัญหากับอุปสรรคให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ วางไว้ ใน
การปฏิบัติงานร่วมกับทีมการพยาบาล/ ทีมสหสาขาวิชาชีพ 

องคป์ระกอบที่ 1 

33 6.5 จัดการปัญหากับอุปสรรคให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ วางไว้ ใน
การทํางานในชุมชน 

องค์ประกอบที่ 3 

 
บทเรียนที่ได้รับ    
 การสกัดข้อคําถามจํานวนมากในแต่ละด้านของแบบประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี โดยใช้วิธีสกัดองค์ประกอบจะช่วยลดจํานวนข้อคําถามโดยการรวมข้อคําถามหลาย ๆ ข้อให้อยู่ใน
กลุ่มเดียวกันผลที่ได้ คือ      

1) ด้านคุณธรรม จํานวน 35 ข้อ จํานวนองค์ประกอบของแบบประเมิน คือ 11 องค์ประกอบ  
2) ด้านความรู้ จํานวน 21 ข้อ จํานวนองค์ประกอบแบบประเมิน คือ 7 องค์ประกอบ 
3) ด้านทักษะทางปัญญา จํานวน 19 ข้อ จํานวนองค์ประกอบของแบบประเมิน คือ 8 องค์ประกอบ  
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ จํานวน 14 ข้อ  จํานวนองค์ประกอบ

ของแบบประเมิน คือ 4 องค์ประกอบ 
5) ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 3 ข้อ จํานวน

ข้อของแบบประเมินมีน้อยอยู่แล้ว จึงไม่ใช้วิธีการสกัดองค์ประกอบ คงเหลือ 3 ข้อ 
6) ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ จํานวน 14 ข้อ จํานวนองค์ประกอบของแบบประเมิน คือ 10 

องค์ประกอบ 
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กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสมาชิก  

ครั้งที่ 1 วันที่ 29 กรกฏาคม 2558  
จํานวนสมาชิก  

 1.อ.โสภาพร  พันธุลาวัณย์ 
 2.อ.พร   บุญมี 
 3.อ.วัชรี  ไชยจันดี 
 4.อ.บัวบาน  ยะนา 
 5.อ.สมศรี  สัจจะสกุลรัตน์ 
 6.อ.กันติยา  ลิ้มประเสริฐ 
 7.อ.สุทธินี  มหามิตร วงศ์แสน 
 8. อ.นครินทร์  นันทฤทธิ์ 
 
วิธีการน าเอาองค์ความรู้มาใช้พัฒนางาน (ระบุวิธีการหรือขั้นตอนการด าเนินงาน) 

1. กําหนดรายวิชา : ให้เก็บข้อมูลในรายวิชาปฏิบัติการบริหารการพยาบาล 
2. คัดเลือกแบบประเมินตามผลการเรียนรู้ของวิชาปฏิบัติบริหารการพยาบาล ที่กําหนดไว้ใน มคอ.2 
3. เตรียมแบบประเมิน 
      1) ด้านคุณธรรม จํานวน 35 ข้อ  
      2) ด้านความรู้ จํานวน 21 ข้อ  

3) ด้านทักษะทางปัญญา จํานวน 19 ข้อ  
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ จํานวน 14 ข้อ   
5) ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 3 ข้อ  
6) ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ จํานวน 14 ข้อ  
7) แจกให้นักศึกษาเป็นผู้ประเมินตามเครื่องมือชุดเดิมที่อาจารย์ประจําวิชาได้คัดเลือกไว้

หลังจากท่ีการเรียนการสอนสิ้นสุดลง (25 มีนาคม 2559)  
 
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสมาชิก  

ครั้งที่ 3 วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 
จํานวนสมาชิก  
1.อ.โสภาพร  พันธุลาวัณย์ 
2.อ.วัชรี  ไชยจันดี 
3.อ.บัวบาน  ยะนา 
4.อ.สมศรี  สัจจะสกุลรัตน์ 
5.อ.กันติยา  ลิ้มประเสริฐ 
6. อ.นครินทร์  นันทฤทธิ์  
 

วิธีการน าเอาองค์ความรู้มาใช้พัฒนางาน  
1. การใช้สถิติช่วยลดองค์ประกอบเป็นสถิติท่ีต้องใช้กลุ่มตัวอย่างจํานวนมากเพ่ือการประเมินข้อ 
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คําถาม แต่ข้อจํากัดคือจํานวนนักศึกษาที่เรียนวิชาปฏิบัติการบริหารการพยาบาล บริหารการพยาบาลมีเพียง 
99 คน จึงไม่ตรงตามข้อตกลงเบื้องต้นของสถิติสถิติช่วยลดองค์ประกอบ (Factor analysis) 

2. วิธีที่เหมาะสมสําหรับการสร้างแบบประเมินเพ่ือวัดผลการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน ยกเว้นด้าน 
ความรู้ จะแสดงถึงคุณลักษณะ ความสามารถและทักษะของบุคคลที่แสดงออกผ่านพฤติกรรม ดังนั้นเครื่องมือ
ที่ใช้ประเมินควรเป็นแบบสังเกตพฤติกรรมและแบบประเมินผลงานที่ใช้การกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน  และ
ใช้แบบประเมินเพ่ือสังเกตพฤติกรรมระหว่างการปฏิบัติงานและคุณภาพผลงานที่เกิดขึ้นจากการทํากิจกรรมที่
กําหนด วิธีการสร้างแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน มีข้ันตอน ดังนี้ 

2.1 กําหนดและนิยามองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยของการปฏิบัติ 
2.2 กําหนดตัวบ่งชี้และนิยามตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบย่อยของการปฏิบัติที่ถูกต้อง 
2.3 กําหนดรายการประเมินของแต่ละตัวบ่งชี้ 
2.4 กําหนดคําอธิบายเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละรายการประเมิน 
2.5 จัดพิมพ์เป็นแบบประเมินเพ่ือตรวจสอบความตรงของรายการประเมินและความเหมาะสมของ

การกําหนดคะแนนในระดับคุณภาพ 
2.6 ปรับปรุงและจัดทําแบบประเมินฉบับสมบูรณ์  

3. กําหนดแบบประเมินพฤติกรรม : คัดเลือกด้านคุณธรรม จริยธรรม  
 
ผลการน าความรู้มาใช้ในการพัฒนางาน (ระบุผลผลิต ผลลัพธ์หรือผลกระทบที่ได้) 
  
ขัน้ตอนที่ 1 กําหนดและนิยามองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยของการปฏิบัติ 
 

ชื่อแบบประเมิน : แบบประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม 
องค์ประกอบหลัก : คุณธรรม จริยธรรม 
นิยามองค์ประกอบหลัก : คุณธรรม จริยธรรม หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะความถูกต้อง 

ความดีและความชั่ว การเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  รับผิดชอบต่อการกระทําของตนเอง 
ความมีระเบียบวินัยและซื่อสัตย์ การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  สามารถจัดการกับปัญหาจริยธรรมใน
การดํารงชีพและในการปฏิบัติงานในวิชาชีพพยาบาล ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการได้รับรู้และเข้าใจสิทธิของตนเพ่ือ
ปกป้องสิทธิของตนเองที่จะถูกละเมิด 
 
ขั้นตอนที่ 2 กําหนดตัวบ่งชี้และนิยามตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบย่อยของการปฏิบัติที่ถูกต้อง 
ขั้นตอนที่ 3 กําหนดรายการประเมินของแต่ละตัวบ่งชี้ 

 
นิยามองค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ 

นิยามองค์ประกอบย่อย นิยามตัวบ่งชี้ รายการประเมิน 
ความสามารถในการแยกแยะความ
ถูกต้อง ความดีและความชั่ว หมายถึง 
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถใน
การปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยยึดมั่นใน
ความถูกต้องดีงาม และช่วยเหลือผู้อ่ืนโดย

1.ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยยึด
มั่นในความถูกต้องดีงาม 
 

1.ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยยึด
มั่นในความถูกต้องดีงาม 
 

2.ช่วยเหลือผู้อ่ืนโดยไม่ต้องร้อง
ขอ 

2.ช่วยเหลือผู้อ่ืนโดยไม่ต้องร้อง
ขอ 
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นิยามองค์ประกอบย่อย นิยามตัวบ่งชี้ รายการประเมิน 

ไม่ต้องร้องขอ 
การเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ หมายถึง พฤติกรรมที่
แสดงออกถึงการยอมรับและเคารพใน
คุณค่าความเป็นปัจเจกบุคคลโดยคํานึงถึง
ความแตกต่างด้านถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ 
ศาสนา ภาษา เพศ อายุ สถานภาพทาง
สั งคม เศรษฐกิ จ  ค่ านิ ยม ความเชื่ อ 
การศึกษาอบรม วัฒนธรรม เปิดโอกาสให้
ผู้ อ่ืนได้แสดงความคิดหรือพฤติกรรมใน
แบบของตนเอง ยอมรับและไม่ด่วนสรุป
ความคิดเห็น หรือตัดสินพฤติกรรมของ
บุคคล   

1.รับฟังความคิดเห็นของบุคคล
อ่ืนด้วยความตั้งใจ 
 

1.รับฟังความคิดเห็นของบุคคล
อ่ืนด้วยความตั้งใจ 
 

2.เปิดโอกาสให้ผู้ อ่ืนได้แสดง
ความคิด 

2.เปิดโอกาสให้ผู้ อ่ืนได้แสดง
ความคิด 

3.ไม่ด่วนสรุปความคิดเห็น หรือ
ตัดสินพฤติกรรมของบุคคล 

3.ไม่ด่วนสรุปความคิดเห็น หรือ
ตัดสินพฤติกรรมของบุคคล 

4 . ป ฏิ บั ติ ต่ อ บุ ค ค ล อ่ื น โ ด ย
คํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

4 . ป ฏิ บั ติ ต่ อ บุ ค ค ล อ่ื น โ ด ย
คํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

รับผิดชอบต่อการกระทําของตนเอง 
หมายถึง การปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายและหน้าที่ที่พึงกระทําท้ังต่อ
ตนเอง สังคมและวิชาชีพ รวมทั้งยอมรับ
ผลการกระทําใด ๆ ของตนเอง 

1.ทํางานที่ได้รับมอบหมายจน
สําเร็จ 

1.ทํางานที่ได้รับมอบหมายจน
สําเร็จ 

2.ยอมรับผลการกระทําใด ๆ 
ของตนเอง 

2.ยอมรับผลการกระทําใด ๆ 
ของตนเอง 

มีระเบียบวินัยและซื่อสัตย์ หมายถึง 
ความสามารถในการควบคุมตนเองให้
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบปฏิบัติของสถาบัน
และมีการแสดงออกรวมทั้งให้ข้อมูลตาม
ความเป็นจริงอย่างตรงไปตรงมาท้ังต่อ
ตนเองและต่อผู้อ่ืน 

1.ตรงต่อเวลา 1.ตรงต่อเวลา 
2.รายงานข้อมูลตามความเป็น
จริง 

2.รายงานข้อมูลตามความเป็น
จริง 

3.อ้างอิงผลงานเมื่อนําผลงาน
ของผู้อื่นมาใช้ 

3.อ้างอิงผลงานเมื่อนําผลงาน
ของผู้อื่นมาใช้ 

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
หมายถึง ดูแลผู้รับบริการด้วยความเมตตา
กรุณาและเต็มความสามารถ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

1.ดูแลผู้รับบริการด้วยความ
เมตตากรุณา 

1.ดูแลผู้รับบริการด้วยความ
เมตตากรุณา 

2.ดูแลผู้ รับบริการอย่างเต็ม
ความสามารถ 

2.ดูแลผู้ รับบริการอย่างเต็ม
ความสามารถ 

3.พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 3.พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
สามารถจัดการกับปัญหาจริยธรรมในการ
ดํารงชีพและในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
พยาบาล หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออก
ถึงทักษะในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์
ทั้งด้านการปฏิบัติงาน ด้านการดํารงชีวิต
โดยไม่ขัดต่อหลักศีลธรรมและหลัก
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

1 . แ ก้ ปั ญ ห า โ ด ย ใ ช้ ห ลั ก
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

1 . แ ก้ ปั ญ ห า โ ด ย ใ ช้ ห ลั ก
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

2.ให้เหตุผลในการแก้ปัญหาโดย
ใช้หลักจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2.ให้เหตุผลในการแก้ปัญหาโดย
ใช้หลักจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการได้รับรู้และเข้าใจ 1.แจ้งให้ผู้รับบริการและญาติ 1.แจ้งให้ผู้รับบริการและญาติ
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นิยามองค์ประกอบย่อย นิยามตัวบ่งชี้ รายการประเมิน 

สิทธิของตนเพ่ือปกป้องสิทธิของตนเองที่
จะถูกละเมิด หมายถึง พฤติกรรมที่
แสดงออกถึงการช่วยเหลือ สนับสนุน ให้
ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับสิทธิผู้ป่วย 
 

ทราบถึงสิทธิผู้ป่วย ทราบถึงสิทธิผู้ป่วย 
2.ให้ข้อมูลและขออนุญาตทุก
ครั้งก่อนให้บริการ 

2.ให้ข้อมูลและขออนุญาตทุก
ครั้งก่อนให้บริการ 

3.เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

3.เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

 
ขั้นตอนที่ 4 กําหนดคําอธิบายเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละรายการประเมิน 
ชื่อแบบประเมิน : แบบประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในช่องผลการประเมินโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ 
 4  หมายถึง   ปฏิบัติด้วยตนเองสม่ําเสมอและแนะนําบุคคลอื่นให้ทํา 
 3  หมายถึง   ปฏิบัติด้วยตนเองสม่ําเสมอ 
 2  หมายถึง   ปฏิบัติด้วยตนเองในบางสถานการณ์ 
 1  หมายถึง   จะปฏิบัติเมื่อมีคนบอก 
 
ขั้นตอนที่ 5 จัดพิมพ์เป็นแบบประเมินเพ่ือตรวจสอบความตรงของรายการประเมินและความเหมาะสมของ
การกําหนดคะแนนในระดับคุณภาพ 
 

หัวข้อการประเมิน ผลการประเมิน 
1 2 3 4 

ความสามารถในการแยกแยะความถูกต้อง ความดีและความชั่ว 
1.ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม     
2.ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่ต้องร้องขอ     
การเคารพในคณุค่าและศักดิศ์รีของความเป็นมนุษย์ 
3.รับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่นด้วยความตั้งใจ     
4.เปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้แสดงความคิด     
5.ไม่ด่วนสรุปความคิดเห็น หรือตัดสินพฤติกรรมของบุคคล     
6.ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นโดยคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล     
รับผิดชอบต่อการกระท าของตนเอง 
7.ทํางานที่ได้รับมอบหมายจนสําเร็จ     
8.ยอมรับผลการกระทําใด ๆ ของตนเอง     
มีระเบียบวินัยและซ่ือสัตย ์     
9.ตรงต่อเวลา     
10.รายงานข้อมูลตามความเป็นจริง     
11.อ้างอิงผลงานเมื่อนําผลงานของผู้อื่นมาใช้     
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ     
12.ดูแลผู้รับบริการด้วยความเมตตากรุณา     
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1 2 3 4 
13.ดูแลผู้รับบริการอย่างเต็มความสามารถ     
14.พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง     
สามารถจัดการกับปัญหาจริยธรรมในการด ารงชีพและในการปฏิบัติงานในวิชาชีพพยาบาล 
15.แก้ปัญหาโดยใช้หลักจรรยาบรรณวิชาชีพ     
16.ให้เหตุผลในการแก้ปัญหาโดยใช้หลักจรรยาบรรณวิชาชีพ     
ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการได้รับรู้และเข้าใจสิทธิของตนเพื่อปกป้องสิทธิของตนเองที่จะถูกละเมิด 
17.แจ้งให้ผู้รับบริการและญาติทราบถึงสิทธิผู้ป่วย     
18.ให้ข้อมูลและขออนุญาตทุกครั้งก่อนให้บริการ     
19.เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ     
 
 
 


