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ค าชี้แจง ให้ท ำเครื่องหมำย  หน้ำหัวข้อที่ท่ำนให้คะแนน 
*  นักศึกษำต้องได้รับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติกิจกรรมกำรพยำบำลในข้อ 4.1 และ 4.2 ไม่น้อยกว่ำ 3 จึงจะมีสิทธิได้รับกำร
ประเมิน  

 

1.  ความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาล (6 ข้อรายการประเมิน = 30 คะแนน) 
1.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล (5 คะแนน)  

………. 5  มีข้อมูลที่จ ำเป็นประวัติควำมเจ็บป่วยและแบบแผนสุขภำพครบถ้วน ถูกต้องตำมควำมเป็นจริง  
เป็นปัจจุบัน  ใช้ภำษำถูกต้องตำมหลักวิชำกำร  

………. 4  มีข้อมูลที่จ ำเป็นประวัติควำมเจ็บป่วยและแบบแผนสุขภำพครบถ้วนเป็นส่วนใหญ่ ถูกต้องตำมควำม 
เป็นจริง เป็นปัจจุบัน  ใช้ภำษำถูกต้องตำมหลักวิชำกำร 

………. 3  มีข้อมูลที่จ ำเป็นประวัติควำมเจ็บป่วยและแบบแผนสุขภำพครบถ้วนเป็นส่วนใหญ่   ถูกต้องตำมควำม  
เป็นจริง เป็นปัจจุบัน  ใช้ภำษำถูกต้องตำมหลักวิชำกำรเป็นส่วนใหญ่ 

………. 2  มีข้อมูลที่จ ำเป็นประวัติควำมเจ็บป่วยและแบบแผนสุขภำพไม่ครบถ้วน แต่ถูกต้องตำมควำมเป็นจริง  
เป็นปัจจุบัน  และใช้ภำษำถูกต้องตำมหลักวิชำกำรเป็นส่วนใหญ่ 

………. 1  มีข้อมูลที่จ ำเป็นประวัติควำมเจ็บป่วยและแบบแผนสุขภำพไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง  ไม่ตรงตำมควำม 
เป็นจริง ไม่เป็นปัจจุบัน  และใช้ภำษำไม่ถูกต้องตำมหลักวิชำกำรเป็นบำงส่วน 

1.2 การระบุข้อวินิจฉัย (5 คะแนน) 
………. 5  เป็นข้อวินิจฉัยทำงกำรพยำบำล ครอบคลุมทั้งด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคม จิตวิญญำณ ข้อวินิจฉัยทุก

ข้อมีข้อมูลสนับสนุนครบถ้วน สอดคล้องเป็นปัจจุบัน เรียงล ำดับข้อวินิจฉัยตำมควำมส ำคัญ 
………. 4  เป็นข้อวินิจฉัยทำงกำรพยำบำล ครอบคลุมทั้งด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคม จิตวิญญำณ เป็นส่วนใหญ่ 

ข้อวินิจฉัยส่วนใหญ่มีข้อมูลสนับสนุนครบถ้วน สอดคล้องเป็นปัจจุบัน เรียงล ำดับข้อวินิจฉัยตำมควำมส ำคัญ 
………. 3  เป็นข้อวินิจฉัยทำงกำรพยำบำล ครอบคลุมด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคม จิตวิญญำณ เป็นบำงส่วนข้อ

วินิจฉัยบำงข้อมีข้อมูลสนับสนุนสอดคล้องเป็นปัจจุบัน เรียงล ำดับข้อวินิจฉัย ตำมควำมส ำคัญ 
………. 2            เป็นข้อวินิจฉัยทำงกำรพยำบำลไม่ครอบคลุมทั้งด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคม จิตวิญญำณ เป็นส่วน 
 ใหญ ่ข้อวินิจฉัยบำงข้อมีข้อมูลสนับสนุนสอดคล้องเป็นปัจจุบัน เรียงล ำดับข้อวินิจฉัย ไม่เรียงตำม 

ควำมส ำคัญ  
………. 1  เป็นข้อวินิจฉัยทำงกำรพยำบำลที่ไม่ส ำคัญ ไม่ครอบคลุมทั้งด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคม จิตวิญญำณ ข้อ

วินิจฉัยบำงข้อมีข้อมูลสนับสนุนสอดคล้องไม่เป็นปัจจุบัน ไม่เรียงล ำดับข้อวินิจฉัย ไม่เรียงตำมควำมส ำคัญ 

ศ.108 (ฝึกออนไลน)์ 
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1.3 การก าหนดวัตถุประสงค์ (5 คะแนน) 
………. 5  ครบถ้วน สอดคล้องกับข้อวินิจฉัยกำรพยำบำลและ/หรือ แผนกำรรักษำ มีควำมเป็นไปได้      
………. 4  ครบถ้วน สอดคล้องกับข้อวินิจฉัยกำรพยำบำลและ/หรือ แผนกำรรักษำ วัตถุประสงค์ สว่นใหญ่มีควำมเป็นไปได้      
………. 3  ครบถ้วน สอดคล้องกับข้อวินิจฉัยกำรพยำบำลและ/หรือ แผนกำรรักษำเป็นส่วนใหญ่ วัตถุประสงค์  

ส่วนใหญ่มีควำมเป็นไปได้      
………. 2  ครบถ้วน สอดคล้องกับข้อวินิจฉัยกำรพยำบำลและ/หรือแผนกำรรักษำเป็นบำงสว่น แตม่ีควำมเป็นไปได้น้อย      
………. 1  ครบถ้วน ไมส่อดคล้องกับข้อวินิจฉัยกำรพยำบำลและ/หรือแผนกำรรักษำ ไม่มีควำมเป็นไปได้ 

1.4 การก าหนดเกณฑ์การประเมิน (5 คะแนน) 
………. 5  ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร ครอบคลุมวัตถุประสงค์ และ สัมพันธ์กับข้อมูลสนับสนุน วัดได้ มีก ำหนดเวลำ   

และมีควำมเป็นไปได้ 
………. 4  ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร ครอบคลุมวัตถุประสงค์ และ สัมพันธ์กับข้อมูลสนับสนุน วัดได้ มีก ำหนดเวลำ   

และมีควำมเป็นไปได้ เป็นส่วนใหญ่ 
………. 3  ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร ครอบคลุมวัตถุประสงค์ และ สัมพันธ์กับข้อมูลสนับสนุนเป็นส่วนใหญ่ วัดได้ มี

ก ำหนดเวลำเป็นส่วนใหญ่ และมีควำมเป็นไปได้เป็นส่วนใหญ่ 
………. 2  ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร ครอบคลุมวัตถุประสงค์ และ สัมพันธ์กับข้อมูลสนับสนุนเป็นบำงส่วน วัดได้   

มีก ำหนดเวลำเป็นบำงส่วน  และมีควำมเป็นไปได้เป็นบำงส่วน 
………. 1  ไมค่รอบคลุมวัตถุประสงค์ สัมพันธ์กับข้อมูลสนับสนุนเป็นบำงส่วน ไม่สำมำรถวัดได้ ไม่มีก ำหนดเวลำ 

มีควำมเป็นไปได้บำงส่วน 
1.5 การก าหนดกิจกรรมการพยาบาล (5 คะแนน) 

………. 5  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรพยำบำลและแผนกำรรักษำ สำมำรถปฏิบัติได้จริง ครอบคลุมทุกบทบำท ระบุ
กิจกรรมและเหตุผลได้ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร เหมำะสมกับผู้ใช้บริกำร เปิดโอกำสให้ผู้ใช้บริกำรและ/หรือ
ครอบครัวมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดกิจกรรม 

………. 4  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรพยำบำลและแผนกำรรักษำ    สำมำรถปฏิบัติได้จริง   ครอบคลุมทุก 
บทบำท  ระบุกิจกรรมและเหตุผลได้ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร  เหมำะสมกับผู้ใช้บริกำร  เปิดอกำสให้
ผู้ใช้บริกำรและ/หรือครอบครัวมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดกิจกรรมเป็นส่วนใหญ่ 

………. 3  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรพยำบำลและแผนกำรรักษำเป็นส่วนใหญ่ สำมำรถปฏิบัติได้จริง ครอบคลุมทุกบทบำทเป็นสว่น
  ใหญ่  ระบุกิจกรรมและเหตุผลได้ถูกต้องตำมหลักวิชำกำรเปน็ส่วนใหญ่     เหมำะสมกับผู้ใช้บริกำร  เปดิโอกำสใหผู้้ใช้บริกำร
  และ/หรอครอบครัวมีสว่นรว่มในกำรก ำหนดกิจกรรมเป็นส่วนใหญ ่
………. 2  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรพยำบำลและแผนกำรรักษำเป็นบำงส่วน สำมำรถปฏิบัติได้จริง    

ครอบคลุมทุกบทบำทเป็นบำงส่วน  ระบุกิจกรรมและเหตุผลได้ถูกต้องตำมหลักวิชำกำรเป็นบำงส่วน  
เหมำะสมกับผู้ใช้บริกำรบำงส่วน    เปิดโอกำสให้ผู้ใช้บริกำรและ/หรือครอบครัวมีส่วนร่วมในกำรก ำหนด
กิจกรรมเป็นบำงส่วน 

………. 1  ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรพยำบำลและแผนกำรรักษำ ไม่สำมำรถปฏิบัติได้จริง   ไม่ครอบคลุมทุก
บทบำท ระบุกิจกรรมและเหตุผลตำมหลักวิชำกำรเป็นบำงส่วน เหมำะสมกับผู้ใช้บริกำรเป็นบำงส่วน ไม่เปิด
โอกำสให้ผู้ใช้บริกำรและครอบครัวมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดกิจกรรม 
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1.6  การประเมินผลการพยาบาล (5 คะแนน) 
………. 5  ประเมินผลครบถ้วนตำมเกณฑ์ประเมินผลอย่ำงต่อเนื่องเป็นจริง ตัดสินผลกำรประเมินได้อย่ำงถูกต้อง   น ำ

ผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนกิจกรรม 
………. 4  ประเมินผลครบถ้วนตำมเกณฑ์ประเมินผลอย่ำงต่อเนื่องเป็นจริง   ตัดสินผลกำรประเมินได้อย่ำงถูกต้อง   น ำ

ผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนกิจกรรมได้เป็นส่วนใหญ่ 
………. 3  ประเมินผลครบถ้วนตำมเกณฑ์ประเมินผลอย่ำงต่อเนื่องเป็นจริง   ตัดสินผลกำรประเมินได้อย่ำงถูกต้อง   

เป็นส่วนใหญ่น ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนกิจกรรมได้เป็นส่วนใหญ่ 
………. 2  ประเมินผลครบถ้วนตำมเกณฑ์ประเมินผลอย่ำงต่อเนื่องเป็นจริง   ตัดสินผลกำรประเมินได้อย่ำงถูกต้อง   

เป็นบำงส่วน น ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนกิจกรรมได้เป็นบำงส่วน 
………. 1  ประเมินผลไม่ครบถ้วนตำมเกณฑ์ประเมินผล   ตัดสินผลกำรประเมินได้อย่ำงถูกต้องเป็นบำงส่วน   

ไมน่ ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนกิจกรรม 
 

2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และวางแผนปฏิบัติการพยาบาล ( 6 ข้อรายการประเมิน = 50 คะแนน ) 
  2.1 ความสามารถในการเรียนรู้เพื่อใช้ วางแผนปฎิบัติการพยาบาล 5 คะแนน 
………. 5  มีข้อมูลมำแลกเปลี่ยนในกลุ่มได้ตรงประเด็น เพียงพอ ข้อมูลหลำกหลำย ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร 
………. 4  มีข้อมูลมำแลกเปลี่ยนในกลุ่มเพียงพอ ตรงตำมประเด็นที่ศึกษำเป็นส่วนใหญ่ น่ำเชื่อถือ 
………. 3  มีข้อมูลมำแลกเปลี่ยนในกลุ่ม ตรงตำมประเด็นที่ศึกษำเป็นบำงส่วน ข้อมูลไม่หลำกหลำย 
………. 2  มีข้อมูลมำแลกเปลี่ยนในกลุ่มน้อย ตรงตำมประเด็นที่ศึกษำน้อย ไม่เพียงพอ  
………. 1  ไม่มีข้อมูลมำแลกเปลี่ยนในกลุ่ม ไม่ตรงตำมประเด็นที่ศึกษำ 

2.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน, คะแนนที่ได้ .........คะแนน (สำมำรถให้ระหว่ำงช่วง
คะแนนได้)  
………. 5  อธิบำย แปลควำมข้อมูลได้ตำมหลักวิชำ วิเครำะห์ข้อมูลและปัญหำผู้ใช้บริกำรถูกต้อง มีกระบวนกำรคิดเป็น

เหตุเป็นผลน ำควำมรู้มำประยุกต์ใช้ได้ 
………. 4  อธิบำย แปลควำมข้อมูลได้ตำมหลักวิชำได้เป็นส่วนใหญ่ วิเครำะห์ข้อมูลและปัญหำผู้ใช้บริกำรถูกต้องเป็น

ส่วนใหญ่ มีกระบวนกำรคิดเป็นเหตุเป็นผล และน ำควำมรู้มำประยุกต์ใช้ได้ 
………. 3  อธิบำย แปลควำมข้อมูลได้ตำมหลักวิชำได้เป็นบำงส่วน วิเครำะห์ข้อมูลและปัญหำผู้ใช้บริกำรถูกต้องเป็นส่วน

ใหญ่ มีกระบวนกำรคิดเป็นเหตุเป็นผล น ำควำมรู้มำประยุกต์ใช้น้อย 
………. 2  อธิบำย แปลควำมข้อมูลตำมหลักวิชำได้เป็นบำงส่วน วิเครำะห์ข้อมูลและปัญหำผู้ใช้บริกำรถูกต้องเป็น

บำงส่วน มีกระบวนกำรคิดเป็นเหตุเป็นผล น ำควำมรู้มำประยุกต์น้อย 
………. 1  อธิบำย แปลควำมข้อมูลตำมหลักวิชำได้น้อย กระบวนกำรคิดไม่เป็นเหตุผล ไม่สำมำรถน ำควำมรู้มำประยุกต์

ได้ 
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2.3 การร่วมอภิปรายทีม (คะแนนเต็ม 10 คะแนน, คะแนนที่ได้ .........คะแนน (สำมำรถให้ระหว่ำงช่วงคะแนนได้) 
………. 10  รับฟังควำมคิดเห็นผู้อ่ืน น ำเสนอข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อโต้แย้งได้อย่ำงมีเหตุผล ตรงประเด็น สรุปประเด็นที่ 

ส ำคัญ และมีข้อเสนอแนะที่ปฏิบัติได้ 
………. 8        รับฟังควำมคิดเห็นผู้อ่ืน น ำเสนอข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อโต้แย้งได้อย่ำงมีเหตุผล ตรงประเด็นเป็นส่วนใหญ่  

สรุปประเด็นที่ส ำคัญและมีข้อเสนอแนะที่ปฏิบัติได้เป็นส่วนใหญ่ 
………. 6        รับฟังควำมคิดเห็นผู้อ่ืน น ำเสนอข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อโต้แย้งได้อย่ำงมีเหตุผล ตรงประเด็นค่อนข้ำงน้อย  

สรุปประเด็นที่ส ำคัญได้บ้ำง และมีข้อเสนอแนะท่ีปฏิบัติได้เป็นส่วนน้อย 
………. 4        รับฟังควำมคิดเห็นเฉพำะที่เกี่ยวข้องกับตน น ำเสนอข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อโต้แย้งได้อย่ำงมีเหตุผล ตรงประเด็น 

ค่อนข้ำงน้อย ไม่สำมำรถสรุปประเด็นที่ส ำคัญ ไม่มีข้อเสนอแนะที่ปฏิบัติได้ 
………. 2        ไม่สนใจรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อ่ืน น ำเสนอข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อโต้แย้งได้อย่ำงไม่สมเหตุผล ไม่สำมำรถสรุป

ประเด็นทีส่ ำคัญ ไม่มีข้อเสนอแนะที่น ำไปปฏิบัติได้ 
2.4 ความสามารถในการซักประวัติ (5 คะแนน) 

………. 5  สร้ำงสัมพันธภำพกับผู้ใช้บริกำรเหมำะสม ใช้ค ำถำมเหมำะสมกับผู้ใช้บริกำร เข้ำใจง่ำย ใช้เวลำในกำรซักประวัติ 
เหมำะสมกับสภำพผู้ใช้บริกำรและสถำนกำรณ์ ค ำนึงถึงสิทธิผู้ใช้บริกำร (สุภำพ ท่ำทำงเป็นมิตร) 

………. 4  สร้ำงสัมพันธภำพกับผู้ใชบ้ริกำรเหมำะสม ใช้ค ำถำมเหมำะสมกับผู้ใชบ้ริกำรเป็นส่วนใหญ่ เข้ำใจง่ำย ใช้เวลำในกำรซักประวัติ
เหมำะสมกับสภำพผู้ใช้บริกำรและสถำนกำรณ์เปน็ส่วนใหญ่ค ำนึงถึงสิทธิผู้ใช้บริกำร (สุภำพ ท่ำทำงเปน็มิตร) 

………. 3  สร้ำงสัมพันธภำพกับผู้ใชบ้ริกำรเหมำะสม ใช้ค ำถำมเหมำะสมกับผู้ใชบ้ริกำรเป็นบำงครั้ง เข้ำใจง่ำย ใชเ้วลำในกำรซักประวัติ
เหมำะสมกับสภำพผู้ใช้บรกิำรและสถำนกำรณ์เปน็บำงครั้ง ค ำนึงถึงสิทธิผู้ใช้บริกำร (สุภำพ ท่ำทำงเปน็มิตร) 

………. 2  สร้ำงสัมพันธภำพกับผู้ใช้บริกำรเหมำะสม ใช้ค ำถำมเหมำะสมกับผู้ใช้บริกำรเป็นบำงครั้ง เข้ำใจง่ำย ใช้เวลำใน
กำรซักประวัติเหมำะสมกับสภำพผู้ใช้บริกำรและสถำนกำรณ์เป็นบำงครั้ง ค ำนึงถึงสิทธิผู้ใช้บริกำรเป็นบำงครั้ง 
(สุภำพ ท่ำทำงเป็นมิตร) 

………. 1  ไม่สร้ำงสัมพันธภำพกับผู้ใช้บริกำร ใช้ค ำถำมเหมำะสมกับผู้ใช้บริกำรเป็นบำงครั้ง เข้ำใจยำก ใช้เวลำในกำรซัก
ประวัติไม่เหมำะสมกับสภำพผู้ใช้บริกำรและสถำนกำรณ์ ไม่ค ำนึงถึงสิทธิผู้ใช้บริกำร (สุภำพ ท่ำทำงเป็นมิตร) 

2.5 ความสามารถในการให้ข้อมูล/ค าแนะน าผู้ใช้บริการ (5 คะแนน) 
………. 5  ให้ข้อมูล/ค ำแนะน ำเป็นประโยชน์ต่อภำวะสุขภำพผู้ใช้บริกำร ถูกต้อง สอดคล้องกับปัญหำสุขภำพของ

ผู้ใช้บริกำร ค ำนึงถึงควำมเสี่ยงต่อควำมปลอดภัยในกำรน ำค ำแนะน ำไปปฏิบัติ และน ำไปปฏิบัติได้ 
………. 4  ให้ข้อมูล/ ค ำแนะน ำเป็นประโยชน์ต่อภำวะสุขภำพผู้ใช้บริกำรเป็นส่วนใหญ่ ถูกต้อง สอดคล้องกับปัญหำ

สุขภำพของผู้ใช้บริกำร ค ำนึงถึงควำมเสี่ยงต่อควำมปลอดภัยในกำรน ำค ำแนะน ำไปปฏิบัติ และน ำไปปฏิบัติได้ 
………. 3  ให้ข้อมูล/ ค ำแนะน ำเป็นประโยชน์ต่อภำวะสุขภำพผู้ใช้บริกำรเป็นส่วนใหญ่ ถูกต้อง สอดคล้องกับปญัหำสุขภำพของผู้ใช้บริกำร

เป็นส่วนใหญ่ค ำนึงถึงควำมเสี่ยงตอ่ควำมปลอดภัยในกำรน ำค ำแนะน ำไปปฏิบัติ และน ำไปปฏิบัติได้เปน็ส่วนใหญ ่
………. 2  ให้ข้อมูล/ ค ำแนะน ำเป็นประโยชน์ต่อภำวะสุขภำพผู้ใช้บริกำรเป็นบำงส่วน ถูกต้อง สอดคล้องกับปัญหำสุขภำพของผู้ใช้บริกำร

เป็นบำงสว่น ค ำนึงถึงควำมเสี่ยงตอ่ควำมปลอดภัยในกำรน ำค ำแนะน ำไปปฏิบัติน้อย และน ำไปปฏิบัติได้เป็นบำงสว่น 
………. 1  ให้ข้อมูล/ ค ำแนะน ำเป็นประโยชน์ต่อภำวะสุขภำพผู้ใช้บริกำรน้อย ไม่ถูกต้อง สอดคล้องกับปัญหำสขุภำพของ 
 ผู้ใช้บริกำร ค ำนึงถึงควำมเสี่ยงต่อควำมปลอดภัยในกำรน ำค ำแนะน ำไปปฏิบัติน้อย และไม่สำมำรถน ำไปปฏิบัติได้ 
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 2.6 ความสามารถในการบริหารจัดการแผนปฏิบัติการพยาบาล/การท าหัตถการ  
 2.6.1 การบริหารจัดการแผนปฏิบัติการพยาบาล (คะแนนเต็ม 10 คะแนน, คะแนนที่ได้ .........คะแนน (สำมำรถ

ให้ระหว่ำงช่วงคะแนนได้)  
………. 10  วิเครำะห์ข้อมูลที่ส ำคัญได้ถูกต้อง น ำข้อมูลมำวำงแผนบริหำรจัดกำรได้เหมำะสมกับผู้ใช้บริกำร ตัดสินใจและให้

เหตุผลที่จะปฏิบัติกิจกรรมกำรพยำบำลได้ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ เหมำะสมกับภำวะสุขภำพ/ปัญหำของ
ผู้ใช้บริกำรและสถำนกำรณ์  

………. 8  วิเครำะห์ข้อมูลที่ส ำคัญได้ถูกต้อง น ำข้อมูลมำวำงแผนบริหำรจัดกำรได้เหมำะสมกับผู้ใช้บริกำรเป็นส่วนใหญ่ 
ตัดสินใจและให้เหตุผลที่จะปฏิบัติกิจกรรมกำรพยำบำลได้ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ เหมำะสมกับภำวะสุขภำพ/
ปัญหำของผู้ใช้บริกำรและสถำนกำรณ์เป็นส่วนใหญ่ 

……….6  วิเครำะห์ข้อมูลที่ส ำคัญได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ น ำข้อมูลมำวำงแผนบริหำรจัดกำรได้เหมำะสมกับผู้ใช้บริกำร
เป็นส่วนใหญ่ตัดสินใจและให้เหตุผลที่จะปฏิบัติกิจกรรมกำรพยำบำลได้ตำมมำตรฐำนวิชำชีพเป็นส่วนใหญ่ 
เหมำะสมกับภำวะสุขภำพ/ปัญหำของผู้ใช้บริกำรและสถำนกำรณ์เป็นส่วนใหญ่ 

………. 4  วิเครำะห์ข้อมูลที่ส ำคัญได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ น ำข้อมูลมำวำงแผนบริหำรจัดกำรได้เหมำะสมกับผู้ใช้บริกำร
เป็นบำงส่วนตัดสินใจและให้เหตุผลที่จะปฏิบัติกิจกรรมกำรพยำบำลได้ตำมมำตรฐำนวิชำชีพเป็นบำงส่วน 
เหมำะสมกับภำวะสุขภำพ/ปัญหำของผู้ใช้บริกำรและสถำนกำรณ์เป็นบำงส่วน 

………. 2  วิเครำะห์ข้อมูลที่ส ำคัญได้ถูกต้องเป็นบำงส่วน น ำข้อมูลมำวำงแผนบริหำรจัดกำรได้เหมำะสมกับผู้ใช้บริกำรเป็น
บำงส่วนตัดสินใจและให้เหตุผลที่จะปฏิบัติกิจกรรมกำรพยำบำลได้ตำมมำตรฐำนวิชำชีพเป็นบำงส่วน เหมำะสม
กับภำวะสุขภำพ/ปัญหำของผู้ใช้บริกำรและสถำนกำรณ์เป็นส่วนน้อย 

2.6.2 การบริหารจัดการการท าหัตถการ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน, คะแนนที่ได้ .........คะแนน (สำมำรถให้
ระหว่ำงช่วงคะแนนได้) 
………. 10  วำงแผนท ำหัตถกำรได้เหมำะสมตำมมำตรฐำนของหัตถกำรนั้นๆ เลือกใช้อุปกรณ์ในกำรท ำหัตถกำรได้ถูกต้อง 

ครบถ้วน ตัดสินใจและให้เหตุผลที่จะปฏิบัติหัตถกำรได้เหมำะสมกับภำวะสุขภำพ/ปัญหำของผู้ใช้บริกำรและ
สถำนกำรณ์  

………. 8  วำงแผนท ำหัตถกำรได้เหมำะสมตำมมำตรฐำนของหัตถกำรนั้นๆ เลือกใช้อุปกรณ์ในกำรท ำหัตถกำรได้ถูกต้อง 
ครบถ้วน เป็นส่วนใหญ่ ตัดสินใจและให้เหตุผลที่จะปฏิบัติหัตถกำรได้เหมำะสมกับภำวะสุขภำพ/ปัญหำของ
ผู้ใช้บริกำรและสถำนกำรณ์เป็นส่วนใหญ่  

………. 6  วำงแผนท ำหัตถกำรได้เหมำะสมตำมมำตรฐำนของหัตถกำรนั้นๆ เป็นส่วนใหญ่ เลือกใช้อุปกรณ์ในกำรท ำ
หัตถกำรได้ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นส่วนใหญ่ ตัดสินใจและให้เหตุผลที่จะปฏิบัติหัตถกำรได้เหมำะสมกับภำวะ
สุขภำพ/ปัญหำของผู้ใช้บริกำรและสถำนกำรณ์เป็นส่วนใหญ่  

………. 4  วำงแผนท ำหัตถกำรได้เหมำะสมตำมมำตรฐำนของหัตถกำรนั้นๆ เป็นบำงส่วน เลือกใช้อุปกรณ์ในกำรท ำหัตถกำร
ได้ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นบำงส่วน ตัดสินใจและให้เหตุผลที่จะปฏิบัติหัตถกำรได้เหมำะสมกับภำวะสุขภำพ/ปัญหำ
ของผู้ใช้บริกำรและสถำนกำรณ์เป็นบำงส่วน  

………. 2  วำงแผนท ำหัตถกำรได้เหมำะสมตำมมำตรฐำนของหัตถกำรนั้นๆ เป็นบำงส่วน เลือกใช้อุปกรณ์ในกำรท ำหัตถกำร
ได้ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นส่วนน้อย ตัดสินใจและให้เหตุผลที่จะปฏิบัติหัตถกำรได้เหมำะสมกับภำวะสุขภำพ/ปัญหำ
ของผู้ใช้บริกำรและสถำนกำรณ์น้อย 
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3. ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร (1 ข้อรายการประเมิน = 5 คะแนน) 
3.1 ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร (5 คะแนน) 

………. 5  สื่อสำรชัดเจน เข้ำใจง่ำย ภำษำพูดและภำษำท่ำทำงเหมำะสม สนใจเอำใจใส่ รับฟังควำมคิดเห็นกระตือรือร้น 
………. 4  สื่อสำรชัดเจน เข้ำใจง่ำย ภำษำพูดและภำษำท่ำทำง เหมำะสมเป็นส่วนใหญ่ สนใจเอำใจใส่ รับฟังควำมคิดเห็น 
 และกระตือรือร้นเป็นส่วนใหญ่ 
………. 3  สื่อสำรชัดเจน เข้ำใจง่ำย ภำษำพูดและภำษำท่ำทำงเหมำะสมเป็นบำงครั้ง สนใจเอำใจใส่เป็นบำงครั้ง รับฟัง

ควำมคิดเห็นกระตือรือร้นเป็นบำงครั้ง 
………. 2  สื่อสำรค่อนข้ำงชัดเจน พอเข้ำใจ ใช้ภำษำพูดและภำษำท่ำทำงเหมำะสมเป็นบำงครั้ง สนใจเอำใจใส่ รับฟัง 
 ควำมคิดเห็นและกระตือรือร้นเป็นบำงครั้ง 
………. 1  สื่อสำรไม่ชัดเจน เข้ำใจยำก ใช้ภำษำพูดและภำษำท่ำทำงไม่เหมำะสมบ่อยครั้ง สนใจเอำใจใส่ รับฟังควำมคิดเห็น  
 และกระตือรือร้นน้อย 
 

4. จรรยาบรรณวิชาชีพ (2 ข้อรายการประเมิน = 10 คะแนน) 
 4.1 ความซ่ือสัตย์ (5 คะแนน) 

......... 5  มีควำมซื่อสัตย์ ยอมรับในกำรท ำงำนที่บกพร่อง ไม่บิดเบือนข้อมูล ไม่คัดลอกผลงำนของผู้อ่ืน 

......... 4  มีควำมซื่อสัตย์ ยอมรับในกำรท ำงำนที่บกพร่องเป็นส่วนใหญ่ ไม่บิดเบือนข้อมูล ไม่คัดลอกผลงำนของผู้อื่น 

......... 3  มีควำมซื่อสัตย์ ยอมรับในกำรท ำงำนที่บกพร่องเป็นบำงครั้ง ไม่บิดเบือนข้อมูล ไม่คัดลอกผลงำนของผู้อ่ืน 

......... 2  มีควำมซื่อสัตย์ ยอมรับในกำรท ำงำนที่บกพร่องเป็นบำงครั้ง ไม่บิดเบือนข้อมูล คัดลอกผลงำนของผู้อ่ืนเป็น
บำงครั้ง 

......... 1  ไม่มีควำมซื่อสัตย์ ยอมรับในกำรท ำงำนที่บกพร่องเป็นบำงครั้ง บิดเบือนข้อมูล คัดลอกผลงำนของผู้อ่ืน 
 4.2 ความรับผิดชอบและมีวินัย (5 คะแนน) 

.......... 5  ตรงต่อเวลำ ไม่ละทิ้งหน้ำที่ ปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำยส ำเร็จครบถ้วน ใช้เวลำเหมำะสม 

.......... 4  ตรงต่อเวลำ ไม่ละทิ้งหน้ำที่ ปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำยส ำเร็จครบถ้วน ใช้เวลำไม่เหมำะสมเป็นบำงครั้ง 

.......... 3  ตรงต่อเวลำเป็นส่วนใหญ่ ไม่ละทิ้งหน้ำที่ ปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำยส ำเร็จครบถ้วนเป็นส่วนใหญ่ ใช้เวลำไม่
เหมำะสมเป็นบำงครั้ง 

.......... 2  ตรงต่อเวลำเป็นบำงครั้ง ไม่ละทิ้งหน้ำที่ ปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำยส ำเร็จแต่ไม่ครบถ้วน ใช้เวลำไม่เหมำะสม 

.......... 1  ไม่ตรงต่อเวลำ ละทิ้งหน้ำที่บำงครั้ง ปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำยไม่ส ำเร็จ ไม่ครบถ้วน ใช้เวลำไม่เหมำะสม 
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5. การพัฒนาตนเอง (1 ข้อรายการประเมิน = 5 คะแนน)  
………. 5  สำมำรถวิเครำะห์และยอมรับจุดแข็งจุดอ่อนตรงกับควำมเป็นจริง บอกแนวทำงในกำรพัฒนำได้เหมำะสม  
 เป็นไปได้ มีกำรพัฒนำตนเองที่ชัดเจนและบอกกำรเปลี่ยนแปลงตนเองได้ชัดเจน  
………. 4  สำมำรถวิเครำะห์และยอมรับจุดแข็งจุดอ่อนได้ ตรงกับควำมเป็นจริง บอกแนวทำงในกำรพัฒนำได้เหมำะสม 
 เป็นไปได้เป็นส่วนใหญ่ มีกำรพัฒนำตนเองที่ชัดเจนแต่ไม่สม่ ำเสมอ และบอกกำรเปลี่ยนแปลงตนเองไม่ชัดเจน 
………. 3  สำมำรถวิเครำะห์และยอมรับจุดแข็งจุดอ่อนได้ ตรงกับควำมเป็นจริงเป็นส่วนใหญ่ บอกแนวทำงในกำรพัฒนำ 
 ได้เหมำะสมและเป็นไปได้เป็นส่วนใหญ่ มีพัฒนำตนเองที่ชัดเจนแต่ไม่สม่ ำเสมอ และบอกกำรเปลี่ยนแปลงตนเอง

ไม่ชัดเจน 
………. 2  สำมำรถวิเครำะห์และยอมรับจุดแข็งจุดอ่อนได้ ตรงกับควำมเป็นจริงเป็นบำงส่วน บอกแนวทำงในกำรพัฒนำได้ 
 เหมำะสมเป็นไปได้เป็นบำงส่วน มีกำรพัฒนำตนเองน้อย และบอกกำรเปลี่ยนแปลงตนเองไม่ชัดเจน 
………. 1  ไม่สำมำรถวิเครำะห์และยอมรับจุดอ่อนได้ บอกแนวทำงในกำรพัฒนำแต่เป็นไปได้น้อย มีกำรพัฒนำตนเองน้อย 

และบอกกำรเปลี่ยนแปลงตนเองไม่ชัดเจน 
ควำมคิดเห็น / ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้  .............................................. 
 

100 
  (                                         )                                    

            อำจำรย์ผู้ประเมิน 
   ........../...................../................ 

 


