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The study was a research and development. The purposes of the research 
were to: 1) analyze and determine the curriculum implementation process, based on 
reliable perspectives and principles, 2) develop assessment tools for the 
implementation process of nursing specialty curriculum in nurse practitioner (primary 
medical care), 3) study the state of the implementation of nursing specialty 
curriculum (primary medical care), and 4) examine the appropriateness of 
assessment tools toward the implementation process. The research instruments 
were questionnaire, checklist form, and 3-rating scale evaluation form. There were 
121 stakeholders from 19 nursing institutes.  The assessment tools were 
implemented at the School of Nursing, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, 
Mahidol University. The samples were 13 curriculum executives, 47 instructors, and 
40 students. Data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation, 
coefficient of variation (CV.) and content analysis. 

The results of the study were as follows:  
1. Components of the curriculum implementation process consisted of 3  

factors namely: 1) input components: students, instructors, places of study, 
instructional materials and facilities, and curriculum design, 2) process components: 
management of instructional activities, teaching medias, assessment system, 
learning sharing and educational quality assurance, 3) output components: students’ 
knowledge and satisfaction. Overall, the experts agreed with the components 
developed as appropriate. 

 2. The content validity of the assessment tools of the curriculum 
implementation process ranged between 0.80 – 1.00, and the reliabilities were 
between 0.64 – 0.96. According to the expert verification, the assessment tools were 
effective at an acceptable level.  

3. The state of the curriculum implementation in the nursing institutes 
revealed that the operation on the input components were at a good level but 
necessary to emphasize an importance to the ratio between instructors and students. 
Regarding the process components, they were at a fair level but necessary to 
emphasize an importance to instructional activities and assessment. The output 
components were at a good level.  

4. According to the opinions towards the assessment tools of the 
stakeholders from the case study, the assessment tools were at a fair level of 
appropriateness. They accepted that the assessment tool provided information 
signifying strengths and weaknesses of curriculum implementation and were of 
usefulness in curriculum administrative system.   
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อย่างดี  ขอขอบพระคณุท่านเลขาธิการศราวุธ และคณุพรรณี เมนะเศวตและรองศาสตราจารย์
สนุทรี ภานทุตั ผู้อ านวยการโครงการพญาไท-ม.แมฟ้่าหลวงผู้ให้การสนบัสนนุเงินทนุด้านการวิจยั 
 ขอขอบคุณอาจารย์โชติมา ผศ.ปัญญา อาจารย์ชนสิทธ์ิ อ.ดร.โสภณ เพื่อน ๆ  
ปริญญาเอก รุ่น 1 ทกุท่าน และขอขอบคณุอาจารย์ ดร.มนต์ชยั พงศกรนฤวงษ์ ท่ีช่วยเหลือเป็น
อย่างดีส าหรับการท าวิทยานิพนธ์ตัง้แต่เร่ิมต้นจนส าเร็จเป็นวิทยานิพนธ์ท่ีสมบูรณ์จนส าเร็จ 
ขอขอบคณุอาจารย์พนชักร  สิมะขจรบุญ และคณุชยนัต์ ฐานอรุณโรจน์ ผู้ รับส่งให้ผู้วิจยัเดินทาง
ท าวิทยานิพนธ์ และขอขอบคณุอาจารย์กนิษฐ์  ศรีเคลือบ ท่ีช่วยเหลือในการวิเคราะห์ข้อมลู 
 ขอกราบเท้าพระคณุบิดามารดา คือ คณุพ่อบญุญรักษ์และคณุแม่ละม้าย หลงทรัพย์
และพ่ีน้องทกุคนในครอบครัวและลกูชายคือน้องช็อบเปอร์ตลอดจนคณุอนนัต์ รองกลดั คณุโอฬาร 
แซล่อ และคณุวิรัช-อรวรรณ บญุรัตนกรกิจ ซึง่เป็นผู้ให้ก าลงัใจแก่ผู้วิจยัจนส าเร็จการศกึษา 
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บทที่ 1 

 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 การจดัการเรียนการสอนวิชาชีพพยาบาลในประเทศไทย เร่ิมขึน้ในรัชสมยัของสมเด็จ
พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั โดยพระมหากรุณาธิคณุแห่งสมเด็จพระศรีพชัรินทราบรมราชินีนาถ ซึง่
ได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ ให้จัดตัง้โรงเรียนแพทย์ผดุงครรภ์ขึน้ในโรงพยาบาลศิริราช 
โรงเรียนนีส้งักดักรมศกึษาธิการ กระทรวงธรรมการ ได้เปิดท าการสอนเม่ือวนัท่ี 12 มกราคม พ.ศ.
2539 โดยหลกัสตูรระยะแรกเป็นหลกัสตูรท่ีเน้นการผดงุครรภ์รับผู้จบชัน้ประถมปีท่ี 3 มาศกึษาตอ่
อีก 3 ปี และในปี พ.ศ.2457 สภากาชาดไทยได้เปิดสอนวิชาพยาบาลหลกัสตูร 1 ปี โดยไม่มีวิชา
ผดุงครรภ์ ดังนัน้ ในระหว่างปี พ.ศ.2460 -2465 จึงมีโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระหว่าง 2 
โรงเรียนนี ้เพื่อให้นกัเรียนได้มีความรู้ทัง้วิชาการผดงุครรภ์และการพยาบาลโครงการนีไ้ด้ยกเลิกไป
ในปี พ.ศ.2465 เม่ือทัง้สองโรงเรียนเปิดสอนวิชาการผดงุครรภ์และวิชาการพยาบาลขึน้เองแล้ว
ตัง้แต่อดีตเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันก็ยังคงไว้ซึ่งการผลิตพยาบาลเพื่อบริการสุขภาพ ให้กับ
ประชาชนสูช่าวไทยตลอดมา 
 ในปี พ.ศ.2529 สภาการพยาบาลก็ได้ออกข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วย           
การรับรองสถาบนัการศึกษาวิชาการพยาบาล และการผดงุครรภ์ พ.ศ.2529 สถาบนัการศึกษา
พยาบาลท่ีผ่านการรับรองจะต้องมีการจดัองค์การ การบริหาร อาคารสถานท่ี อปุกรณ์การศึกษา 
หลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามข้อบงัคบั โดยในข้อบงัคบัเก่ียวกับหลกัสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนนัน้ สภาการพยาบาลก็ใช้เกณฑ์เดียวกับส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ผู้ ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาพยาบาลท่ีผ่านการรับรองจากสภาการ
พยาบาลแล้ว จึงสามารถขอขึน้ทะเบียนและรับใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ได้ ในปี 2543 เป็นต้นมาสภาการพยาบาลได้ก าหนดการสอบขึน้ทะเบียนวิชาชีพ 
โดยผู้ ท่ีจะต่อใบประกอบวิชาชีพได้ต้องมีหน่วยคะแนนสะสมทางการพยาบาลไม่น้อยกว่า 50 
หน่วยคะแนน จึงมีสิทธิต่อใบประกอบวิชาชีพได้ ท าให้สถาบันต่าง ๆ ต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทางระยะสัน้ และข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรับรอง
สถาบนัการศึกษาฯ ท าให้สถาบนัการศึกษาพยาบาลหลายแห่งต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
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ของหลกัสูตรต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของทบวงและข้อบงัคับของสภาการ
พยาบาล  (สมจิต  หนเุจริญกลุและคณะ  2550 : 10) 
 จากค ากล่าวของศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล ศาสตราจารย์
ทางการพยาบาลคนแรกแห่งประเทศไทย ท่ีกล่าวว่า ระบบบริการปฐมภมูิต้องเป็นระบบบริการท่ี
เรียกวา่ "ใกล้บ้าน ใกล้ใจ" จงึจะถือวา่เป็นท่ีเช่ือถือศรัทธาของประชาชนและชมุชน  ดงันัน้การสร้าง
ความเข้มแข็งของการบริการสขุภาพในระดบัปฐมภมูิต้องค านึงถือการช่วยให้ประชาชนได้รับการ
บริการสขุภาพอยา่งเท่าเทียมทัว่ถึง มีคณุภาพ คุ้มคา่ใช้จ่าย หน่วยบริการปฐมภมูิของประเทศไทย 
(สมจิต  หนเุจริญกลุ 2553 : 57) จึงต้องท าหน้าท่ีการดแูลสขุภาพและสร้างเสริมขีดความสามารถ
ให้ประชาชนดูแลตนเอง ครอบครัว ชุมชน ให้มีคุณภาพอย่างเหมาะสมแต่ละสภาพพืน้ท่ี ตัว
บคุลากรผู้ปฏิบตัิงานในแตล่ะพืน้ท่ีต้องมีความสามารถในการบรูณาการและดแูลอย่างต่อเน่ืองใน
ด้านการสร้างเสริมสขุภาพ การป้องกนัโรคและการรักษาโรคเบือ้งต้น การดแูลผู้ ป่วยเรื อ้รังผู้พิการ
หรือผู้ ท่ีต้องพึง่พาในชมุชน และจนวาระสดุท้ายของผู้ ป่วยให้จากไปอย่างสงบและสมกบัความเป็น
มนษุย์  การจดัให้บริการสขุภาพดงักลา่วต้องกระท าโดยให้บริการท่ีอยูบ่นพืน้ฐานของการดแูลด้วย
หวัใจแห่งความเป็นมนษุย์ จงึจะถือวา่ "ใกล้บ้าน  ใกล้จริง" 
 จากความต้องการบริการระดบัปฐมภูมิเพื่อให้เกิดความใกล้บ้าน ใกล้ใจในงานการ
วิชาชีพทางด้านสาธารณสุขเล็งเห็นว่า พยาบาลเท่านัน้ท่ีควรให้บริการดังกล่าว เน่ืองจาก
การศึกษาของปรีดา แต้อารักษ์และคณะ (2543 , อ้างถึงใน สมจิต  หนุเจริญกุล 2550 : 1) 
พยาบาลเป็นบุคลากรสขุภาพซึ่งเป็นผู้ ให้บริการด้านหน้าของระบบสขุภาพโดย พบว่า 1) ต้นทุน
การผลิตแพทย์มีคา่ใช้จ่ายสงูกว่าการผลิตพยาบาล  2) พยาบาลมีประสบการณ์การดแูลผู้ ป่วยอยู่
แล้ว หากได้รับการเพิ่มหรือเพิ่มขีดความสามารถในการบริการจะให้บริการระดบัปฐมภมูิได้ดี  3) 
พยาบาลส่วนใหญ่มีทกัษะในการติดต่อสื่อสารดีกว่าแพทย์ เน่ืองจากการศึกษาในระดบัปริญญา
เน้นการสร้างสัมพันธภาพกับผู้ ใช้บริการและทีมสหสาขาวิชาชีพ  4) ปริมาณของพยาบาลมี
มากกว่าเจ้าหน้าท่ีสขุภาพอ่ืน ๆ  5) การดแูลสขุภาพในระดบัปฐมภมูิเป็นการท างานร่วมกบัผู้ ป่วย 
ครอบครัว และชมุชน มากกว่าการใช้เทคโนโลยีขัน้สงู  6) ผลจากการศกึษาวิจยัในหลายประเทศ 
พบว่า ผลลพัธ์ทางคลินิกและลดค่าใช้จ่ายได้ดี เม่ือใช้พยาบาลเวชปฏิบตัิในการดแูลสขุภาพระดบั
ปฐมภมูิ 
 ดังนัน้ การท่ีจะมีพยาบาลเวชปฏิบัติท่ีจะปฏิบัติการให้บริการระดับปฐมภูมิได้จึง
จ าเป็นต้องพฒันาจากพยาบาลวิชาชีพท่ีส าเร็จการศึกษาแล้ว เพื่อมาเติมความรู้และทกัษะด้าน
การรักษาโรคเบือ้งต้นขึน้  ท าให้ได้เป็นพยาบาลเวชปฏิบตัิ (Nurse Practitioner : NP) ขึน้มาเพื่อ
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ให้บริการประชาชนเพื่อให้ได้บริการสุขภาพอย่างเท่าเทียมทัว่ถึง มีคุณภาพคุ้มค่าใช้จ่ายโดยใน
ระดบัสากล พบว่า พยาบาลเวชปฏิบตัิจัดเป็น 1 ใน 4 ประเภท ของผู้ปฏิบตัิการพยาบาลขัน้สูง 
โดยจากการศกึษาของสมจิต หนเุจริญกลุ (2553 : 15) พบว่า การปฏิบตัิการพยาบาลขัน้สงูแปล
มาจากภาษาองักฤษ Advance Practice Nursing สว่นผู้ปฏิบตัิการพยาบาลขัน้สงู คือ Advance 
Practice Nurse (APN) ซึง่มี 4 ประเภท คือ 
 1.  พยาบาลผู้ เช่ียวชาญทางคลินิก (Clinical Nurse Specialist ช่ือยอ่ CNS) 
 2. พยาบาลเวชปฏิบตัิ (Nurse Practitioner ช่ือยอ่ NP) 
 3. วิสญัญีพยาบาล (Certified Registered Nurse Anesthetist ช่ือยอ่ CRNA) 
 4. พยาบาลผดงุครรภ์ (Certified Nurse-Midwifery ช่ือยอ่ CNM) 
 ส าหรับประเทศสหรัฐอเมริกาได้แบง่สาขาของหลกัสตูรพยาบาลเวชปฏิบตัิไว้ทัง้หมด 8 
สาขา (สมจิต หนเุจริญกลุ และคณะ 2550 : 8) ดงันี ้
 1.  Adult Nurse Practitioners 
 2.  Geriatric Nurse Practitioners 
 3. Family Nurse Practitioners 
 4. Pediatric Nurse Practitioners 
 5. Women's Health Nurse Practitioners 
 6. Acute Care Nurse Practitioners 
 7. Primary Care Nurse Practitioners 
 8. Emergency Nurse Practitioners 
 เม่ือพบว่าพยาบาลเวชปฏิบัติมีความส าคัญในการให้บริการระดับปฐมภูมิทัง้ใน
ประเทศและตา่งประเทศตามการศกึษาของสมจิต หนเุจริญกลุ (2553 : 17 - 19) เก่ียวกบัพยาบาล
เวชปฏิบตัิ ความเป็นมาและเหตผุลความจ าเป็นของการมีพยาบาลเวชปฏิบตัิ ดงันี ้
 พยาบาลเวชปฏิบัติ ได้ริเ ร่ิมขึน้ในปี ค.ศ.1965 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย
ศาสตราจารย์ ดร. Loretta Ford กบันายแพทย์ Henry Silver ท่ี University of Colorado ได้เปิด
หลกัสูตรสอนการดแูลเด็กทัง้ท่ีมีสขุภาพดี และมีปัญหาท่ีพบบ่อยให้กับพยาบาลวิชาชีพ เพื่อให้
สามารถรักษาโรคเบือ้งต้นให้กบัเด็ก โดยเฉพาะเด็กและผู้อพยพในชมุชนแออดัท่ีมีปัญหาสขุภาพ 
เช่น เป็นโรคหดั โรคตา และโรคติดเชือ้ตา่ง ๆ เน่ืองจากการขาดแคลนแพทย์ (Hamric and Other  
2005 , อ้างถึงใน สมจิต  หนเุจริญกลุ 2553 : 17 - 19 )  จึงจ าเป็นต้องผลิตพยาบาลเวชปฏิบตัิ ท า
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ให้ประชาชนท่ีด้อยโอกาสเหลา่นีส้ามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ (Geolet 1975 ; Hayden 
and Other 1982  , อ้างถึงใน สมจิต  หนเุจริญกลุ 2553 : 17 - 19) 
 ในปี ค.ศ.1974 มีการประชมุในระดบัประเทศเป็นครัง้แรก ท่ี Chapel Hill, North 
Carolina และได้ก่อตัง้องค์กรอาจารย์พยาบาลเวชปฏิบตัิ (The National Organization of Nurse 
Practitioner Faculties : NONPF) ซึง่ตอ่มาได้พฒันาหลกัสตูรใหม่ในสาขาตา่งๆ และได้ก าหนด
มาตรฐานการปฏิบตัิภายในขอบเขตของกฎหมาย รวมทัง้มีการให้ประกาศนียบตัรหรือใบรับรอง
วฒุิบตัร เพื่อประกอบวิชาชีพพยาบาลเวชปฏิบตัิ (Hamric and Other 2005  , อ้างถึงใน สมจิต             
หนเุจริญกุล 2553 : 17 - 19) ในระยะแรกของการพฒันาพยาบาลเวชปฏิบตัิ มีข้อขดัแย้งใน
บทบาทการสัง่ยาของพยาบาล แตต่อ่มาได้รับการยอมรับมากขึน้ กอปรกบัความต้องการพยาบาล
เวชปฏิบตัิเพิ่มขึน้ตามความต้องการของประเทศ ท่ีได้ก าหนดนโยบายเน้นการดแูลปฐมภมูิขึน้ในปี 
ค.ศ.1990 (พ.ศ.2533) รวมทัง้มีการเพิ่มหลกัสตูรพยาบาลเวชปฏิบตัิในระดบัปริญญาโทหรือหลงั
ปริญญาโทในระยะเวลาตอ่มา ในกลางทศวรรษ 1990  ได้มีการก่อตัง้ The American Academy 
of Nurse Practitioners (AANP) ซึง่มุ่งเน้นนโยบายสาธารณสขุและปัญหาต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อ
พยาบาลเวชปฏิบตัิ รวมทัง้พฒันาหลกัสตูรเพ่ือผลิตพยาบาลเวชปฏิบตัิท่ีสามารถให้การดแูลผู้ ป่วย
ในภาวะเฉียบพลนั (The Adult Acute Care Nurse Practitioner: ACNP) เน่ืองจากปัญหาขาด
แคลนพยาบาลในหน่วยบ าบดัพิเศษ (ICU) และการขาดการประสานงานในการดแูลผู้ ป่วยระดบั
ตติยภมูิ (Hamric and Other 2005  , อ้างถึงใน สมจิต  หนเุจริญกลุ 2553 : 17 - 19) 
 ในประเทศแถบทวีปยโุรปเร่ิมมีพยาบาลเวชปฏิบตัิ ส าหรับระบบบริการสขุภาพระดบั
ปฐมภูมิ ในปี ค.ศ. 1981 โดยท่ีสหราชอาณาจกัรเร่ิมมีพยาบาลเวชปฏิบตัิท่ีมีบทบาทส าคญัทาง
คลินิก โดยเป็นผู้ประเมินปัญหาสขุภาพปรึกษาแพทย์และสง่ตอ่ในกรณีจ าเป็น ตอ่มาได้มีพยาบาล
เวชปฏิบตัิในโรงพยาบาล ท่ีหน่วยอุบตัิเหตุและฉุกเฉิน โดยมีบทบาทหน้าท่ีในการดูแลผู้ ป่วยท่ี
ได้รับบาดเจ็บไม่รุนแรง ระยะเร่ิมแรกของการพฒันาบทบาทพยาบาลเวชปฏิบตัิในหลาย ๆ แหล่ง
เป็นไปอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านบริการตามนโยบายของประเทศ 
ถึงแม้จะมีปัญหาและอปุสรรคเกิดขึน้ วิวฒันาการของพยาบาลเวชปฏิบตัิ ก็เป็นไปอย่างต่อเน่ือง 
โดยมีการพฒันาบทบาทของพยาบาลเวชปฏิบตัิในหลายประเทศ เช่น ประเทศไอร์แลนด์ เร่ิมมี
พยาบาลเวชปฏิบตัิในปี ค.ศ.1996 หลงัจากประสบผลส าเร็จในการลดระยะเวลาการรอตรวจของ
ผู้ ป่วย นอกจากนัน้ พยาบาลเวชปฏิบตัิก็เร่ิมมีบทบาทอิสระ มีความรับผิดชอบ และสามารถรับการ
ตรวจสอบได้ 
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 อยา่งไรก็ตาม ความต้องการทางด้านสขุภาพและการเปลี่ยนแปลงนโยบายสขุภาพเป็น
สิง่ท่ีท้าทายวิชาชีพพยาบาล การพฒันาบทบาทของพยาบาลเวชปฏิบตัิในประเทศออสเตรเลีย เร่ิม
มีขึน้ท่ีเมือง New South Wales (NSW) ในช่วงทศวรรษ 1990 เน่ืองจากขาดบุคลากรทาง
การแพทย์ และได้มีการพฒันาอยา่งช้า ๆ เน่ืองจากบทบาทของพยาบาลเวชปฏิบตัิยงัไม่มีขอบเขต
ท่ีชัดเจน และมีการขัดแย้งระหว่างองค์กรวิชาชีพการพยาบาลกับองค์กรวิชาชีพการแพทย์
จนกระทัง่ในปี ค.ศ. 2001 NSW เป็นรัฐแรกท่ีได้รับอนมุตัิให้มีพยาบาลเวชปฏิบตัิ ตามด้วย South 
Australia ในขณะท่ีรัฐอ่ืน ๆ ก าลงัอยู่ในระหว่างด าเนินการ (Gardner and Gardner 2005; 
Turner and Other  2007 ; Wotans and Other 2006  , อ้างถึงใน สมจิต  หนเุจริญกลุ 2553 : 17 
- 19) โดยพยาบาลเวชปฏิบตัิมีบทบาทในการเช่ือมช่องว่างของระบบสขุภาพ ทัง้ในด้านการดแูล
ระดบัปฐมภมูิและการดแูลผู้ ป่วยเฉียบพลนั รวมทัง้การดแูลผู้ ป่วยท่ีได้รับอบุตัิเหตแุละผู้ ป่วยเรือ้รัง 
ทัง้นีเ้พื่อการส่งเสริมสขุภาพและป้องกนัโรค (Gardner and Gardner 2005 ,อ้างถึงใน สมจิต     
หนเุจริญกลุ 2553 : 17 - 19) 
 ส่วนการก าเนิดพยาบาลเวชปฏิบตัิในประเทศแถบเอเชีย เร่ิมต้นประมาณทศวรรษ 
1970  ประเทศเกาหลีได้เร่ิมมีพยาบาลเวชปฏิบตัิในปี ค.ศ.1973 (พ.ศ.2516) และได้มีการพฒันา
หลกัสูตรในสาขาต่าง ๆ รวม 10 สาขา รวมทัง้มีการก าหนดรูปแบบและการขยายบทบาทของ
พยาบาลเวชปฏิบตัิในการดูแลสุขภาพของประชาชน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบการดูแล
สขุภาพในระดบัประเทศ โดยศาสตราจารย์ ดร.Mo Im Kim เป็นผู้ ท่ีมีบทบาทส าคญัในการ
เปลี่ยนแปลงครัง้นี ้(Kang 2005 ; Michelle and Kashka 2005  , อ้างถึงใน สมจิต  หนเุจริญกลุ 
2553 : 17 - 19) 
 ส าหรับประเทศไต้หวนั พยาบาลเวชปฏิบตัิเร่ิมขึน้ในทศวรรษ 1980 โดยได้เร่ิมหลกัสตูร
อบรมพยาบาลเวชปฏิบตัิในโรงพยาบาลในปี ค.ศ.1984 ท่ี Chang Gung University ทัง้นีใ้น
ระยะแรกของการปฏิบตัิงานระหว่างปี ค.ศ.1989-1995 อยู่ภายใต้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
หลงัจากนัน้จึงมีการขยายบทบาทท่ีเป็นอิสระมากขึน้ อย่างไรก็ตามระหว่างปี ค.ศ.1998 -2004 ได้
มีการวิพากษ์วิจารณ์เก่ียวกบัพยาบาลวิชาชีพท่ีเช่ียวชาญเฉพาะทาง (Specialized Professional 
Nurse) เป็นอย่างมากและในปี ค.ศ.2000 ได้มีการปรับปรุงพระราชบญัญัติวิชาชีพการพยาบาล 
โดยสมาคมพยาบาลแห่งไต้หวนั ซึง่มีนโยบายให้พฒันาหลกัสตูรพยาบาลเวชปฏิบตัิ โดยเร่ิมเปิด
หลกัสตูรการปฏิบตัิการพยาบาลขัน้สงู (Advance Practice Nursing) ในปี ค.ศ.2003 และมีการ
ก าหนดรูปแบบของหลกัสตูรอบรมพยาบาลเวชปฏิบตัิและระบบของพยาบาลเวชปฏิบตัิในไต้หวนั 
โดยมีวตัถุประสงค์ในการพฒันาคุณภาพบริการทางการแพทย์ เพิ่มความร่วมมือในการท างาน
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ระหว่างแพทย์และพยาบาล รวมทัง้ก าหนดมาตรฐานของหลกัสตูรในระดบัประเทศ และการให้
วุฒิบตัรกับพยาบาลเวชปฏิบตัิผู้ มีสมรรถนะตามเกณฑ์ นอกจากนีไ้ด้มีการก าหนดขอบเขตการ
ปฏิบัติงานของพยาบาลเวชปฏิบัติท่ีมีบทบาทอิสระในการประเมินภาวะสุขภาพ การให้การ
พยาบาล การวางแผนจ าหน่ายผู้ ป่วย การให้ความรู้และค าปรึกษา โดยการควบคมุของกรรมการท่ี
ปรึกษาของพยาบาลเวชปฏิบตัิ กระทรวงสาธารณสขุ (Schobe and Affara 2006  , อ้างถึงใน    
สมจิต  หนเุจริญกลุ 2553 : 17 - 19) 
 สว่นในประเทศฮ่องกง เร่ิมเปิดหลกัสตูรพยาบาลเวชปฏิบตัิระยะสัน้ โดยรับพยาบาลท่ี
ส าเร็จการศกึษาในระดบัพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีประสบการณ์ในการท างานอย่างน้อย 2 ปีเข้า
ศกึษา ต่อมาได้มีการพฒันาหลกัสตูรพยาบาลเวชปฏิบตัิในระดบัปริญญาโทขึน้ในปี ค.ศ.2001 ท่ี  
Hong Kong Polytechnic University โดยมีเป้าหมายเพื่อความก้าวหน้าทางการศึกษาของ
พยาบาล ความเป็นวิชาชีพ และด้วยเหตผุลทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งหลกัสตูรดงักล่าวนีมี้มาตรฐาน
ระดบับณัฑิตศึกษา และสอดคล้องกับหลกัสูตรการปฏิบตัิการพยาบาลขัน้สูงของสหรัฐอเมริกา 
ผู้สอนประกอบด้วยอาจารย์พยาบาลท่ีจบการศึกษาด้านพยาบาลเวชปฏิบตัิและแพทย์ ซึ่งเป็น
ผู้สอนและติดตามประเมินผลการปฏิบตัิงานของนักศึกษา อย่างไรก็ตาม การพัฒนาหลกัสูตร
ดงักล่าวยงัอยู่ในระหว่างด าเนินการเพื่อให้หลกัสูตรมีคณุภาพสูงสดุ ในการเตรียมพยาบาลเวช
ปฏิบตัิท่ีมีสมรรถนะและบทบาทท่ีชดัเจน (Schober and Affara 2006  , อ้างถึงใน สมจิต          
หนเุจริญกลุ 2553 : 17 - 19) 
 เม่ือพยาบาลเวชปฏิบตัิ มีความส าคัญดังกล่าวแล้วนัน้ ประกอบกับการขาดแคลน
แพทย์ และพยาบาลของระบบสขุภาพตามการศึกษาของสมจิต หนุเจริญกุล และคณะ (2550 : 
11) กล่าวถึงสถานการณ์การด าเนินการของพยาบาลเวชปฏิบตัิท่ีต้องด าเนินการผลิตให้ทันต่อ
ความต้องการของประชาชนโดยยึดหลกัตามแผนท่ีกระทรวงสาธารณสุขและส านักงานประกัน
สุขภาพก าหนดไว้คือ ต้องการให้มีแพทย์ 1 คน พยาบาล 3 คน ประจ าศูนย์แพทย์ชุมชน และ
พยาบาล 2 คน ประจ าศนูย์สขุภาพชมุชนและพยาบาล 1 คน ประจ าสถานีอนามยัหรือหน่วยปฐม
ภูมิขนาดเล็กเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของประชาชน โดย ณ ปัจจุบนั ปี 2550 ยงัคงขาด
พยาบาลท่ีจะประจ าอีก 11,385 คน (สุพัตรา ศรีวณิชชากร 2550 : 12) จึงต้องให้แต่ละ
สถาบันการศึกษาเร่งด าเนินการผลิตพยาบาลเวชปฏิบัติเพื่อท าหน้าท่ีประจ าในการรักษาโรค
เบือ้งต้นให้แก่ประชาชน 
 เน่ืองจากความจ าเป็นต้องตอบสนองความต้องการพยาบาลดงักลา่ว จงึต้องมีสภาการ
พยาบาลเข้ามามีส่วนเก่ียวข้องโดยสภาการพยาบาลได้เร่ิมด าเนินการเก่ียวกบัสถาบนัการศกึษา
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วิชาชีพพยาบาล จากการศกึษาของสมจิต หนเุจริญกลุ และคณะ (2550 : 11) พบว่า ประเทศไทย
มีการจดัการศกึษาพยาบาลโดยมอบหมายให้หน่วยงานทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนพฒันาหลกัสตูร
ของตนเอง ภายใต้เกณฑ์มาตรฐานระดบัวิชาชีพของส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาเป็น
หลกัในการก าหนดโครงสร้างของหลกัสตูร ทัง้นีเ้กณฑ์มาตรฐานของส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ก าหนดลักษณะของหลักสูตรไว้อย่างกว้าง ๆ ดังนัน้ แต่ละสถาบันจึงอาจก าหนด
องค์ประกอบของหลกัสตูร ซึง่ได้แก่ ปรัชญาและวตัถปุระสงค์ เนือ้หา การจดักระบวนการเรียนการ
สอน และการประเมินผลต่าง ๆ กนัออกไป การท่ีสถาบนัต่าง ๆ มีการพฒันาหลกัสตูรของตนเอง 
ท าให้หลกัสตูรของแต่ละสถาบนัการศึกษาพยาบาลมีความหลากหลาย  ดงันัน้แต่ละสถาบนัจึง
สามารถท่ีจะพฒันาหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสัน้ได้เองให้ตรงตามปรัชญาของแต่ละ
สถาบนั ประกอบกบัผลการวิเคราะห์หลกัสตูรของสถาบนัท่ีจดัการศกึษาด้านการพยาบาลจ านวน 
18 สถาบนัของกอบกุล  พนัธ์เจริญวรกุล (2530 : 43-45) พบว่าการก าหนดหลกัสตูรมีความ
แตกต่างกันทัง้ช่ือวิชา จ านวนหน่วยกิตในแต่ละรายวิชา และการก าหนดจ านวนชั่วโมงของวิชา
ภาคปฏิบตัิต่อหน่วยกิต นอกจากนีใ้นการประเมินผลการเรียนรู้ทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ แต่
ละสถาบันก็ยังมีแนวปฏิบัติการประเมินต่างกันรูปแบบการประเมิน บางสถาบันก็ใช้ การ
ประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ บางสถาบนัก็ใช้การประเมินผลแบบอิงกลุม่ รวมทัง้เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
ประเมินผลก็ตา่งกนัออกไป ดงันัน้ผู้ส าเร็จการศกึษาจากแตล่ะสถาบนั อนัเป็นผลจากหลกัสตูรตา่ง
ท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนั น่าจะมีคณุลกัษณะท่ีแตกต่างกนัทัง้ด้านความรู้ คณุธรรม และจริยธรรม 
รวมทัง้ความสามารถในการปฏิบตัิงานด้านสขุภาพอนามยั 

 สภาการพยาบาลในฐานะองค์กรท่ีควบคมุดแูลมาตรฐานการจดัการศึกษาหลกัสตูร
การพยาบาลได้เห็นตระหนกัถึงปัญหาด้านคณุภาพของผลผลิตจากการจดัการศกึษา และเล็งเห็น
ถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องมีการก าหนดแนวทางพฒันาการจดัการศกึษาพยาบาลในประเทศไทยให้
มีศกัยภาพสงูสดุ โดยมุ่งท่ีการพฒันาบคุลากรในวิชาชีพพยาบาลให้มีคณุภาพ และประสิทธิภาพ
ได้มาตรฐานใกล้เคียงกนั  

 ดงันัน้การก าหนดมาตรฐานและประสิทธิภาพของพยาบาลเวชปฏิบตัิท่ีจะเกิดขึน้เพื่อ
ให้บริการแก่ประชาชนในระดับปฐมภูมิได้ สภาการพยาบาลต้องการด าเนินการเก่ียวกับด้าน
หลกัสตูร ซึ่งหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น) นัน้
ต้องได้การรับรองจะสภาการพยาบาลต้องด าเนินการเปิดสอนอยูแ่ล้ว  แตด้่วยสภาการพยาบาลให้
เอาสิทธิแต่ละสถาบนัการศึกษาด าเนินการในด้านกระบวนการน าหลกัสตูรลงสู่การปฏิบตัิได้เอง 
โดยต้องการให้เกิดผลผลิตเป็นพยาบาลเวชปฏิบตัิท่ีตรงตามมาตรฐานและมีความรู้ ทกัษะในการ
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รักษาโรคเบือ้งต้นตลอดจน ต้องครอบคลมุสมรรถนะท่ีเป็นแกนกลาง (สมจิต  หนเุจริญกลุ 2553 : 
19) ได้ศกึษาและให้แนวคดิเพ่ือให้พยาบาลเวชปฏิบตัิสามารถดงันี ้

 1. การจดัการสขุภาพและความเจ็บป่วย (Management of Client Health / Illness 
Status) เน้นการรักษาโรคและส่งเสริมสขุภาพ หลกัการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความรู้สขุภาพของ
บคุคล มีการให้บริการทางคลินิกท่ีมีเป้าหมาย และจดัการกบัความเจ็บป่วยได้และสามารถให้การ
ช่วยเหลือโดยท างานร่วมกบัเจ้าหน้าท่ีท่ีเป็นสหวิชาชีพได้ 

 2.  สมัพนัธภาพระหว่างพยาบาลกบัผู้ ป่วย (The Nurse Client Relationship) 
พยาบาลเวชปฏิบตัิต้องสามารถสร้างสัมพนัธภาพตัง้แตเ่ร่ิมต้น การตกลงร่วมกนัในการดแูลรักษา 
การให้การสนับสนุนทางด้านจิตใจ จนการสื่อสารประสานงานและการเก็บรักษาข้อมูลเป็น
ความลบั  

 3. การสอนและการฝึกทกัษะ (The Teaching and Coaching Function) พยาบาล
เวชปฏิบตัิต้องสามารถถ่ายทอดความรู้ ทกัษะในการปฏิบตัิให้กบัผู้ ป่วย รวมทัง้ให้ข้อมลูแก่ผู้ ป่วย
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมให้คงไว้แตพ่ฤตกิรรมท่ีคาดหวงั  

 4. บทบาทเชิงวิชาชีพ (Professional Role) พยาบาลเวชปฏิบตัิต้องแสดงถึง
ความก้าวหน้าของวิชาชีพและบทบาทเฉพาะให้เห็นชัดเจน โดยเป็นทัง้ผู้ ให้ความรู้ (Educator) 
ผู้บริหาร (Administration) ผู้นิเทศทางคลินิก (Clinical Supervisor) ท่ีปรึกษา (Consultant) และ
ผู้วิจยั (Researcher)  

 5. การจดัการและการต่อรองระบบบริการสขุภาพ (Managing and Negotiating 
Health Care Delivery System) พยาบาลเวชปฏิบตัิต้องจดัการและให้บริการตามความจ าเป็น
และหลากหลายของผู้ ป่วยดแูล ตัง้แต่ระดบับุคคล ครอบครัว และชุมชน รวมทัง้ภารกิจด้านการ
ศกึษาวิจยั และประชมุวิชาการตา่ง ๆ 

 6. การเฝ้าระวงัและสนบัสนุนเพื่อคณุภาพของการบริการสขุภาพ (Monitoring and 
Supporting for Health Service Quality) เน้นการเฝ้าติดตามคณุภาพของการดแูลและปรับปรุง
บริการอยา่งตอ่เน่ือง 

 7. การให้การดแูลอย่างมีความไวเชิงวฒันธรรม (Care with Cultural Sensitivity) คือ 
พยาบาลเวชปฏิบตัิต้องให้บริการสขุภาพอย่างเท่าเทียมทกุคน โดยไม่ให้มีความล าเอียงส่วนตวัมี
ผลตอ่คณุภาพของการบริการ 

 จากนโยบายภาครัฐในยคุปัจจบุนัมอบหมายให้ส านกังานหลกัประกนัสขุภาพได้ให้ทนุ
แก่พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบตัิงานในชุมชนเพื่อศกึษาในหลกัสตูรเวชปฏิบตัิทัว่ไป หลกัสตูร 4 เดือน 
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ปีละ 1,000 คน ในสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ นอกจากนีส้ถาบนัการศึกษายงัได้ผลิตพยาบาลเวช
ปฏิบตัิชมุชนและพยาบาลเวชปฏิบตัิครอบครัวในระดบัปริญญาโท ประมาณปีละ  250 คน ร่วมกบั
การผลติพยาบาลเวชปฏิบตัิทัว่ไป (รักษาโรคเบือ้งต้น) ทัง้นีส้ภาการพยาบาลได้ออกหนงัสือรับรอง
ให้แก่พยาบาลเหล่านี ้เพื่อให้สามารถตรวจและรักษาโรคเบือ้งต้นตามข้อก าหนดของสภาการ
พยาบาล จ านวน 4,000 คน  ตอบสนองระบบบริการสขุภาพปฐมภมูิ โดยปีพ.ศ.  2553  ผลการ
ส ารวจ พบว่า สภาการพยาบาลได้อนุมตัิหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การ
รักษาโรคเบือ้งต้น)  ให้แต่ละสถาบนัการศึกษาพยาบาลจ านวนทัง้สิน้ 32 แห่ง  ได้แก่ คณะ
พยาบาลศาสตร์ 10 แห่ง  วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีจ านวน  20  แห่ง  วิทยาลยัพยาบาล
สภากาชาดไทย  และวิทยาลยัพยาบาลกองทัพบกอย่างละ 1 แห่ง  โดยแต่ละสถาบันมีความ
แตกต่างกนัในเร่ืองของการน าหลกัสตูรสู่การปฏิบตัิ โดยมีการก าหนดวิธีการจดัการเรียนการสอน 
หรือการจดัฝึกอบรมท่ีมีลกัษณะแตกต่างกัน บางสถาบนัการศึกษาก าหนดให้การผลิตพยาบาล
เฉพาะทางเป็นการจัดการอบรมแบบภาคพิเศษ  บางสถาบันใช้ระยะเวลาการศึกษาเกิน 16 
สัปดาห์ เช่น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง  ใช้
ระยะเวลาอบรม  20  สัปดาห์และวิทยาลัยพยาบาลประปกเกล้า จันทบุรี ใช้ระยะเวลา  26  
สปัดาห์ (เสาร์-อาทิตย์) เป็นต้น (สภาการพยาบาล 2553 : 12) 

 จากการท่ีสภาการพยาบาลมีหน้าท่ีควบคุมและเห็นชอบในหลักสูตรต่าง ๆ นัน้ 
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น) จึงต้องมี
กระบวนการผลิตท่ีได้มาตรฐาน เพื่อจะให้ผลผลิตคือพยาบาลท่ีจะออกไปรักษาโรคเบือ้งต้นแก่
ประชาชนได้ถูกต้องตามความรู้เชิงทฤษฎีดงักล่าวโดยสภาการพยาบาล  ในการจะเกิดผลผลิต
ตามท่ีสภาการพยาบาลต้องการจ าเป็นต้องอาศยัระบบการประเมินเพื่อตรวจสอบกระบวนการ
ด้านหลกัสูตรของแต่ละสถาบันการศึกษาพยาบาลท่ีเปิดสอนอันประกอบด้วยชนิดต่าง ๆ ของ
หลกัสตูร มาซาโน (Marzano 2003 : 21) ได้เน้นความส าคญัของหลกัสตูรในรูปแบบการน าสูก่าร
ปฏิบตัิ (Implemented Curriculum) โดยเน้นความส าคญัของการปฏิบตัิด้านการเรียนการสอน
ของครูเป็นหลกั จากแนวคิดดงักล่าวเห็นได้ว่ากระบวนการน าหลกัสตูรลงสู่การปฏิบตัิถือว่าเป็น
วิธีการหนึง่ท่ีจะช่วยให้การน าหลกัสตูรหรือสาระท่ีก าหนดไว้ในหลกัสตูรมาแปลงสูก่ารปฏิบตัิ   

 การจดัการศกึษาหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป(การรักษาโรค
เบือ้งต้น) จ าเป็นจะต้องมีหลกัสตูรท่ีเป็นเอกสารท่ีรวบรวมแนวคิด หลกัการ และรายละเอียดการ
ด าเนินการ ตลอดจนประสบการณ์ให้ยดึถือเป็นแนวทางในการจดัการศกึษาในการพฒันาหลกัสตูร
มีขัน้ตอนท่ีมีมมุมองท่ีตา่งกนัไป (Philip  1992 : 12) แตก่ระบวนการโดยทัว่ไปแล้ว มีขัน้ตอนท่ีมี
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การด าเนินการอยา่งตอ่เน่ืองกนัตลอดเวลาอยู ่3 ขัน้ตอน คือการวางแผนหลกัสตูร การน าหลกัสตูร
ไปใช้ และการประเมินหลกัสตูร การวางแผนหลกัสตูรเป็นขัน้ตอนเร่ิมแรกท่ีมีความส าคญั เพราะ
เป็นการศึกษาสิ่งก าหนดหลกัสตูรในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาหลกัสูตรอย่างมี
ทิศทาง การท าให้หลักสูตรท่ีผ่านการวางแผนออกมาในรูปของเอกสารหลักสูตร ไม่ว่าจะเป็น
เอกสารหลกัสตูรท่ีมีอยูเ่ดิม หรือเอกสารหลกัสตูรท่ีได้พฒันาขึน้มาใหม่ สามารถน ามาเป็นแนวทาง
ในการด าเนินการผลิตบณัฑิตให้มีคุณลกัษณะตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรของไทเลอร์ (สงัด 
อทุรานนัท์ 2530 : 59) ได้กลา่วถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งการวางแผนหลกัสตูร และการน าหลกัสตูร
ไปใช้ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นพลวัต ในการพัฒนาหลักสูตร ถึงแม้ว่าจะมีการวางแผน
หลกัสตูรท่ีดี แต่ถ้าในการปฏิบตัิ คือการน าหลกัสตูรไปใช้ ถ้าไม่มีการควบคมุการด าเนินการให้มี
ทิศทางตามเอกสารหลกัสตูรท่ีก าหนดไว้ ก็จะท าให้เอกสารหลกัสตูรเป็นแค่เพียงเอกสารเท่านัน้ 
ดงันัน้จึงมีความจ าเป็นท่ีต้องมีการควบคมุการจดักิจกรรมหลายประการ ในการน าสาระท่ีก าหนด
ไว้ในหลกัสูตรแปลงสู่การปฏิบตัิให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรไปใช้ คือ การเตรียม
ความพร้อมของบคุลากรท่ีเก่ียวข้อง การแปลงหลกัสตูรมาสู่การเรียนการสอน การควบคมุก ากบั
ดแูลและการสนบัสนนุการใช้หลกัสตูร 

 ด้วยความหลายหลายในกระบวนการน าหลักสูตรลงสู่ การปฏิบัติ จ าเป็นต้องมี
กระบวนการควบคมุ ก ากับดูแล ให้การน าหลกัสูตรสู่การปฏิบตัิมีคณุภาพได้มาตรฐานเดียวกัน 
เพื่อสร้างความมั่นใจว่ากระบวนการบริหารการผลิตพยาบาลเฉพาะทางเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ประเด็นค าถามส าคญัท่ีจ าเป็นต้องศึกษา คือ สถาบนัท่ีรับผิดชอบจดัหลกัสตูร
พยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น) มีการด าเนินงานอย่างไร จาก
หลกัสูตรและเกณฑ์มาตรฐานท่ีสภาการพยาบาลก าหนดเป็นแนวปฏิบตัิทั่วไป แต่ละแห่งมีการ
ออกแบบการจดัการเรียนการสอนอย่างไรเพื่อให้ผลผลิตท่ีมีคณุภาพ จึงจ าเป็นต้องมีการวิจยัเพื่อ
ศึกษาสภาพการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ท่ีเป็นอยู่ และน าผลมาใช้ในการออกแบบเคร่ืองมือ
ประเมินกระบวนการน าหลกัสตูรสู่การปฏิบตัิท่ีควรจะเป็น ทัง้นีก้ารน าหลกัสตูรสู่การปฏิบตัิให้ผล
ผลิตท่ีมีคณุลกัษณะตามท่ีสภาการพยาบาลก าหนด และสอดคล้องกบัแผนยทุธศาสตร์การพฒันา
ศกัยภาพพยาบาลในระดบัปฐมภูมิได้นัน้ หัวใจส าคญัของหลกัสูตร คือ สถาบนัการศึกษาต้อง
สามารถน าหลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิในการจดัการเรียนการสอนได้ครบตามองค์ประกอบด้าน    ตา่ง ๆ 
ได้แก่ ด้านปัจจยัป้อน ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ตามแนวคิดทฤษฎีหลกัสตูรของไทเลอร์ 
(Tyler 1949 : 45) และโบแชมพ์ (Beauchamp 1981 : 69)  
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 การวิจัยนีก้ าหนดประเด็นการศึกษากับหลกัสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวช
ปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น) เน่ืองจากเห็นวา่เป็นหลกัสตูรท่ีมีความส าคญั เพราะเก่ียวข้อง
กับการพัฒนาพยาบาลให้มีความสามารถในการรักษาโรคเบือ้งต้นแก่ผู้ ป่วย คุณภาพของ
กระบวนการจดัการเรียนการสอนจึงต้องให้ความส าคญัอย่างยิ่ง เน่ืองจากบทบาทของพยาบาล
เปรียบเสมือนเป็นแพทย์ท่ีให้การรักษา การจัดการศึกษาของทุกสถาบนัจึงต้องมีมาตรการหรือ
กลไกการตรวจสอบท่ีละเอียด รอบคอบ เพื่อให้พยาบาลทุกคนท่ีส าเร็จการศึกษามีคณุภาพตาม
เกณฑ์ท่ีสภาการพยาบาลก าหนด 
 
กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
 การวิจยัและพฒันาเพื่อศกึษา  การพฒันาเคร่ืองมือประเมินกระบวนการน าหลกัสตูรสู่
การปฏิบตัิส าหรับหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น)  
ผู้ วิจัยได้วางกรอบแนวความคิด ทฤษฏีท่ีประกอบการพัฒนาเคร่ืองมือประเมินกระบวนการ
ดงักลา่ว  ดงันี ้

 1.  หลกัการและแนวคดิเก่ียวกบัองค์ประกอบของการน าหลกัสตูรการปฏิบตัิใช้แนวคิด
ของแนวคิด Jon Sunder,  Frances  Bolin และ Karen  Zumwalt  (1989 : 100)  และแนวคิด
หลกัสตูรของไทเลอร์ (Tyler 1949 : 45) และโบแชมพ์ (Beauchamp 1981 : 69) ท่ีศกึษาเก่ียวกบั
การน าหลกัสตูรลงสู่การปฏิบตัิท่ีต้องมีองค์ประกอบและปัจจยัสนบัสนนุเก่ียวกบักระบวนการการ
น าหลกัสู่ไปปฏิบตัิเพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร  ซึ่งประกอบด้วยเนือ้หา  วตัถุประสงค์  
หน่วยงาน  บทบาทของครูผู้สอน  สาระวิชา  กลยทุธ์การสอน  การบริหารชัน้เรียน   สื่ออปุกรณ์  
ต่าง ๆ  และการประเมินผล โดยแนวคิดการน าหลกัสตูรสู่การปฏิบตัิจะใช้แนวคิดเชิงระบบ ได้แก่ 
ปัจจยั (Input) กระบวนการ (Process)   และผลผลติ (Output)   
 2.  แนวคิดและหลกัการเก่ียวกับการด าเนินการน าหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น)  ของสถาบนัตา่ง ๆ ท่ีเปิดสอน ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น)  พ.ศ. 2552  ของ
สภาการพยาบาลและนโยบายการจดัการศกึษาหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตัิ
ทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น)  ของสภาการพยาบาลและของประเทศ  โดยมีการวิเคราะห์สภาพท่ี
เป็นจริงของการน าหลกัสตูรไปสูก่ารปฏิบตัิการประเมินความต้องการจ าเป็นของ สวุิมล ว่องวาณิช  
(2549 : 18)  ท่ีเน้นการศกึษาสภาพการด าเนินงานท่ีเช่ือมโยงปัจจยัป้อน กระบวนการและผลผลิต   
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 3.  หลกัการและแนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาเคร่ืองมือประเมินกระบวนการน าหลกัสตูร
สู่การปฏิบตัิ ๆ ประกอบด้วย การพัฒนาเคร่ืองมือ  การออกแบบแบบสอบถาม  การสมัภาษณ์    
และการวดัเจตคติ (Oppenhein  1992 : 18)  การพฒันาเคร่ืองมือวดัทฤษฎีและการน าไปใช้ 
(Vellis 2003 : 18)  รวมทัง้แนวคิดของ ชวาล แพรัตนกลุ (2521 : 20)  และ    บญุเรียง  ขจรศิลป์ 
(2539 : 35)  และการพัฒนาเคร่ืองมือส าหรับการประเมินการศึกษา(บัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 2552 ) (เพื่อน ามาก าหนดเป็นขัน้ตอนด าเนินการพฒันาเคร่ืองมือ
เพื่อประเมินกระบวนการน าหลกัสตูรลงสูก่ารปฏิบตัิด้าน 1)  การปฏิบตัิในองค์ประกอบด้านปัจจยั    
2)  การปฏิบตัิในองค์ประกอบด้านกระบวนการ  และ 3)  การปฏิบตัิในองค์กระกอบด้านการผลติ 
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แผนภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

13 

ค ำถำมของกำรวิจัย 
 1. กระบวนการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติ ท่ีพึงประสงค์ควรให้ความส าคัญกับ
องค์ประกอบเร่ืองปัจจยัป้อน กระบวนการ ผลผลิต อย่างไร ภายใต้แต่ละองค์ประกอบควรมีการ
ด าเนินงานในเร่ืองอะไรบ้าง อยา่งไร เพื่อให้การน าหลกัสตูรสู่การปฏิบตัิได้มาตรฐานท่ีควรจะเป็น 
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินความเหมาะสมของกระบวนการน าหลกัสตูรสู่การ
ปฏิบตัิตามมาตรฐานท่ีก าหนดตามข้อ 1 ควรมีลกัษณะอยา่งไร 

 3. หน่วยงานท่ีจดัการศึกษาหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป 
(การรักษาโรคเบือ้งต้น) มีการน าหลักสูตรท่ีสภาการพยาบาลก าหนดไปปฏิบัติอย่างไรตาม
องค์ประกอบของปัจจยัป้อน กระบวนการ และผลผลติ 
 4. เม่ือน าเคร่ืองมือประเมินกระบวนการน าหลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิท่ีพฒันาขึน้ไปทดลอง
ใช้ในหน่วยงานท่ีมีการจัดการศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป        
(การรักษาโรคเบือ้งต้น) จะท าให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหน่วยงานนัน้ ส่งผลต่อ
คณุภาพการจดัการเรียนการสอน และผู้ เรียนมากน้อยเพียงใด 
 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1.  เพื่อวิเคราะห์และก าหนดกระบวนการน าหลกัสตูรสู่การปฏิบตัิท่ีตามแนวคิดและ
หลกัการท่ีควรจะเป็น 

 2.  เพื่อพฒันาเคร่ืองมือประเมินกระบวนการน าหลกัสตูรสู่การปฏิบตัิส าหรับหลกัสตูร
การพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น)  
 3.  เพื่อศึกษาสภาพการน าหลกัสตูรสู่การปฏิบตัิในหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น)   
 4.  เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของเคร่ืองมือประเมินกระบวนการน าหลกัสูตรสู ่   
การปฏิบตัิส าหรับหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น)    
 
ขอบเขตของกำรวิจัย 
 การวิจัยนีก้ าหนดขอบเขตของการวิจัยเฉพาะหลกัสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวช
ปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น) ซึง่เป็นหลกัสตูรท่ีจดัท าขึน้เพื่อให้บริการกบัพยาบาลวิชาชีพ 
โดยสถาบนัท่ีรับผิดชอบในการจดัการศกึษาเป็นอาจารย์พยาบาล พยาบาลวิชาชีพท่ีร่วมสอนและ
ผู้ทรงคณุวฒุิของสภาการพยาบาล  ทัง้นีข้้อก าหนดของหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบตัิ
ทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น)  เป็นไปตามท่ีสภาการพยาบาลก าหนด 
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 ประเด็นท่ีศึกษาเก่ียวกับการจัดการศึกษาในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวช
ปฏิบตัิทั่วไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น) ก าหนดขอบเขตเฉพาะขัน้ตอนการน าแปลงหลกัสูตรสู ่       
การจดัการเรียนการเรียนการสอน ไม่รวมกระบวนการบริหารหลกัสตูรในเร่ืองอ่ืนท่ีไม่ใช่การเรียน
การสอน  ทัง้นีเ้น่ืองจากการจดัการเรียนการสอนถือเป็นหวัใจส าคญัของการผลิตผู้ เรียน  

 เน่ืองจากผลท่ีเกิดขึน้จากการจดัการเรียนการสอนไม่สามารถเห็นผลครบถ้วนในช่วง
สิน้สดุหลกัสตูร ดงันัน้ ในสว่นของการประเมินคณุภาพของผู้ เรียน จะก าหนดตวัแปรท่ีศกึษาเฉพาะ
ผลท่ีเกิดขึน้ระหว่างเรียน และผลระยะสัน้  จะไม่ได้ศึกษาติดตามไปถึงผลการด าเนินงานของ
ผู้ส าเร็จเม่ือกลบัไปปฏิบตัิหน้าท่ีในหน่วยงานของตน 

 การทดลองเคร่ืองมือประเมินกระบวนการน าหลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิ จะท าการศกึษาใน 
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ียินดีให้ความร่วมมือในการ
ทดลอง  ดงันัน้ ผลการวิจยัในขัน้ตอนของการน าไปใช้อาจไมค่รอบคลมุบริบทของหน่วยงานอ่ืน แต่
จะมีการตรวจสอบความเหมาะสมคณุภาพของเคร่ืองมือประเมินกระบวนการน าหลกัสตูรสู่การ
ปฏิบตัิโดยใช้มุมมองของผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมาจากหลายหน่วยงาน เพื่อให้ได้ข้อสรุปท่ีมีความเป็น
ทัว่ไปสงูขึน้ 
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 หลักสูตรกำรพยำบำลเฉพำะทำงสำขำเวชปฏิบัตทิั่วไป (กำรรักษำโรคเบือ้งต้น) 
หมายถึง  หลกัสตูรระยะสัน้ ท่ีจดัอบรมให้กบัพยาบาลวิชาชีพภายหลงัจบการศกึษาแล้วอย่างน้อย 
2 ปี โดยใช้เวลาการเรียน 16 สปัดาห์ ท่ีแต่ละสถาบนัการพยาบาลได้รับอนุมตัิให้เปิดการอบรม
จากสภาการพยาบาล 
 กระบวนกำรน ำหลักสูตรสู่ไปปฏิบัติ หมายถึง กระบวนการท่ีผู้บริหาร อาจารย์
ผู้สอน และอาจารย์พี่เลีย้ง มีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอน ก าหนดนโยบาย และแผนการ
ปฏิบตัิในการด าเนินการท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอนตัง้แต่ขัน้ตอนการด าเนินงานใน
กระบวนการน าหลกัสตูรสู่ปฏิบตัิ ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจยัป้อน ด้านกระบวนการ  
และด้านผลผลิต ตามท่ีแนวทางการด าเนินท่ีพงึประสงค์ 
 องค์ประกอบด้ำนปัจจัยป้อน หมายถึง กิจกรรมท่ีผู้ บริหารหลักสูตรด าเนินการ
เก่ียวกบั ปัจจยัด้านผู้ เรียน  ปัจจยัด้านผู้สอน  ปัจจยัด้านสถานท่ี  อปุกรณ์  และสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการเรียนการสอน  และการจดัท าหลกัสตูร 
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 องค์ประกอบด้ำนกระบวนกำร หมายถึง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการ
สอน ระบบประเมินผล  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน  และการประกันคุณภาพ
การศกึษา   
 องค์ประกอบด้ำนกำรประเมินผลผลิต หมายถึง การตรวจสอบข้อมลูในกิจกรรมท่ี
เก่ียวข้องการใช้หลกัสตูรโดยวดัจากผู้ เข้าอบรมในด้านความรู้เชิงทฤษฎีท่ีได้รับจากการฝึกอบรม  
ทกัษะการตรวจร่างกาย  ทกัษะการวินิจฉยัโรคเบือ้งต้น  ทกัษะการรักษาโรคเบือ้งต้น  ทกัษะการ
จ่ายยารักษาโรคเบือ้งต้น ความพึงพอใจตอ่การจดัหลกัสตูรของสถาบนัฝึกอบรม และความคุ้มค่า
จากการเข้ารับการฝึกอบรม 
 เคร่ืองมือประเมินกระบวนกำรน ำหลักสูตรสู่กำรปฏิบัติ หมายถึง เคร่ืองมือท่ี
พฒันาขึน้เพื่อน ามาประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบการน าหลกัสูตรสู่การ
ปฏิบตัิด้านปัจจยัป้อน ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางเวช
ปฏิบตัิ(การรักษาโรคเบือ้งต้น) 
 ควำมเหมำะสมของเคร่ืองมือประเมิน   หมายถึง   การพัฒนาคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพของเคร่ืองมือประเมินท่ีผู้วิจยัพฒันาขึน้ให้มีความเท่ียงตรง (Validity) และมีความ
เช่ือมัน่ (Reliability) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อประเมินกระบวนการน าหลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิของ
หลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น) 
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บทที่  2 

 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 

 จากการศกึษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการน าหลกัสตูรไปปฏิบตัิ โดย
ใช้การวิจัยประเมินความต้องการจ าเป็นแบบสมบูรณ์   ผู้ วิจัยน าเสนอแนวคิดโดยแบ่งออกเป็น         
4 ตอน  คือ แนวคิดเก่ียวกบักระบวนการน าหลกัสตูรไปปฏิบตัิ   เกณฑ์มาตรฐานการรับรอง
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น) แนวคิดการพัฒนา
เคร่ืองมือประเมินผลทางการศกึษา  และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

แนวคดิเก่ียวกับกระบวนการน าหลักสูตรไปปฏิบัต ิ
 
แนวคดิของการน าหลักสูตรไปปฏิบัต ิ
 การน าหลกัสตูรสู่การปฏิบตัิเป็นขัน้ตอนท่ีส าคญัอย่างยิ่งในการพฒันาหลกัสตูร มีค า
กล่าวท่ีเราได้ยินได้ฟังอยู่เสมอว่า “แม้เราจะมีหลกัสูตรดีแสนดีแต่ถ้าน าหลกัสูตรไปใช้อย่างไม่
ถูกต้องแล้ว หลักสูตรนัน้ก็ไม่มีประโยชน์อะไร” ค ากล่าวนีเ้ป็นหลักยืนยันได้ชัดว่า วิธีการหรือ
กระบวนการน าหลกัสตูรสู่การปฏิบตัิเป็นหวัใจส าคญัของการพฒันาหลกัสตูร เพราะเป็นการน า
อดุมการณ์ จดุหมายของหลกัสตูรเนือ้หาวิชาและประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีคดัสรรอย่างดีแล้วไปสู่
ผู้ เรียน เพราะฉะนัน้การน าหลกัสตูรไปใช้จึงมีความส าคญัท่ีบคุคลผู้ เก่ียวข้องในการน าหลักสตูรไป
ปฏิบตัิ  จะต้องท าความเข้าใจกับวิธีการขัน้ตอนต่าง ๆ เพื่อให้สามารถน าหลกัสูตรไปใช้อย่างมี
ประสิทธิผลสงูสดุตามความมุง่หมายทกุประการ   
 การน าหลกัสตูรไปสู่การปฏิบตัิจะต้องค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงเป็นส าคญัไม่ว่าการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการทัง้หมดหรือบางส่วน โดยมีการติดตามและปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 
ไม่เช่นนัน้จะเป็นเหมือนการวางแผนหรือผลการศึกษาต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถน าไปสู่การปฏิบตัิได้ 
อาทิเช่น นวตักรรมใหม่ ๆ ท่ีสร้างขึน้มาไม่มีใครยอมรับ หรือผลการศึกษาท่ีเก็บรวบรวมไว้เฉย ๆ 
โดยไม่มีการน าไปใช้ เป็นต้น (Lunenburg and Ornstein 1991 : 404 ; Fullan and Pomfert 
1991 : 391-392) การน าหลกัสตูรไปปฏิบตัิไม่ได้มองเพียงเป็นการท างานกลุม่ อาทิ ครูผู้สอน และ
ผู้บริหารเท่านัน้ แตย่งัหมายถึงการเปลี่ยนแปลงบคุคลทัง้ทางด้านความรู้ ทศันคติ และการกระท า
ท่ีจะต้องสอดคล้องกนัระหว่างผู้สร้างหลกัสตูรกบัผู้ ท่ีน าหลกัสตูรไปปฏิบตัิด้วย (Lunenburg and 
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Ornstein 1991 : 391)  ได้กลา่ววา่ นิยามท่ีสมบรูณ์ของปฏิบตัิอย่างเต็มท่ี มีความคิดเฉพาะเร่ืองท่ี
จะน าไปสูก่ารปฏิบตัิ มีการท างานเป็นกลุม่บคุคลหรือติดตอ่กบัหน่วยงานอ่ืน ๆ มีการติดตอ่สื่อสาร
และการท างานเป็นไปอยา่งมีระบบ 
 

 ความหมายของการน าหลักสูตรไปปฏิบัต ิ
 ค าว่า “การหลกัสตูรไปปฏิบตัิ” หรือท่ีเรียกว่า “Curriculum Implementation” นัน้มี
นกัการศกึษาหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ อาทิเช่น คิง (King 1992 : 269) กล่าวว่า การน า
หลกัสตูรไปปฏิบตัิมีความหมายสามประการ คือ ประการแรก เป็นขัน้ตอนอยู่ระหว่างการวางแผน
กบัการประเมินผลในวงจรหลกัสตูร (Curriculum Cycle) ประการท่ีสอง เป็นขัน้ตอนอยู่ระหว่าง
การออกแบบหลกัสตูรกบัหลกัสตูรฉบบัจริง  ประการท่ีสาม เป็นขัน้ตอนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลง
ทางการศกึษาระหวา่งการเลือกใช้หลกัสตูรกบัการน าหลกัสตูรท่ีเลือกไปใช้จริง 
 มาร์วิน (Marvin 1992 : 268-269) กลา่วว่า การน าหลกัสตูรไปใช้ คือระยะหนึ่งของ
การพฒันาหลกัสตูรท่ีอยู่ระหว่างการออกแบบหลกัสตูรและการด าเนินการให้หลกัสตูรท่ีทดลองใช้
ในภาคปฏิบตัิ และปรับปรุงตามความเหมาะสม  
 แพรท (Pratt 1994 : 381) กลา่ววา่ การน าหลกัสตูรไปปฏิบตัิเป็นกระบวนการหลงัจาก
ท่ีได้สร้างหรือพฒันาหลกัสตูรแล้ว สอดคล้องกบัวิชยั ดิสสระ (2535 : 98) กล่าวว่า การน า
หลกัสตูรไปปฏิบตัิเป็นการประกาศใช้หลกัสตูรซึง่ถือเป็นขัน้ตอนสดุท้ายของการพิจารณาหลกัสตูร 
นอกจากนีว้ิชยั วงษ์ใหญ่ (2537 : 196-199) กล่าวว่า การน าหลกัสตูรไปปฏิบตัิเป็นขัน้ตอน
หลงัจากท่ีได้ตรวจสอบทบทวนหลกัสตูรตามหลกัการของทฤษฎีหลกัสตูรท าโครงการและวางแผน
การศกึษาน าร่องเพื่อหาประสิทธิภาพของหลกัสตูร ประเมินโครงการศกึษาทดลองประชาสมัพนัธ์
หลกัสตูร อบรมครู และผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้หลกัสตูร 
 โซเวลล์ (Sowell 1996 :369) กลา่วว่า การน าหลกัสตูรไปปฏิบตัิเป็นการเตรียมการท่ี
จะน าเทคนิคต่าง ๆ ไปใช้ในห้องเ รียนระหว่างพัฒนาหลักสูตร สอดคล้องกับโบแวมป์  
(Beauchamp 1981 : 84, 132) กล่าวว่า การน าหลกัสตูรไปปฏิบตัิเป็นวิธีการน าหลกัสตูรไป
ปฏิบตัิหรือเป็นการน าเอาหลกัสูตรท่ีวางไว้แล้วไปสู่การสอน นอกจากนีฟู้ลแลน และพอมเฟรท 
(Fullan and Pomfret 1991 : 336) กล่าวว่า หลกัสตูรเป็นนวตักรรมชนิดหนึ่ง ดงันัน้การน า
หลกัสตูรไปปฏิบตัิเป็นการน าเอาหลกัสตูรไปปฏิบตัิหรือไปสอนจริง 
 เสริมศกัดิ์  วิศาลาภรณ์ (2539 : 65) กลา่วว่า การน าหลกัสตูรไปปฏิบตัิมีความหมาย
ครอบคลุมสองประการ  ประการแรก กระบวนการน าหลักสูตรไปปฏิบัติ  (Curriculum 
Implementation Process) เป็นการน าหลกัสตูรไปใช้ในสถานการณ์จริง ไม่ว่าหลกัสตูรนัน้จะเป็น
หลกัสตูรใหม่หรือเก่าก็ตาม  ประการท่ีสอง ผลผลิตของการน าหลกัสตูรไปปฏิบตัิ  (Curriculum 
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Implementation Product) เป็นผลท่ีเกิดจากการน าหลกัสตูรไปปฏิบตัิ ส าหรับการใช้หลกัสตูร 
(Curriculum Use) เป็นหวัใจส าคญัหนึง่ของกระบวนการน าหลกัสตูรไปปฏิบตัิ การใช้หลกัสตูรเป็น
การน าเอาเอกสารหลกัสตูรไปใช้ในการสอนของครู การใช้หลกัสูตรสามารถแยกความแตกต่าง
ออกเป็นสองขัว้  ขัว้หนึ่ง คือ ท าเหมือนของจริง เป็นการน าสิ่งท่ีปรากฏในเอกสารหลกัสตูรไปใช้
ตามท่ีเขียนไว้หรือก าหนดไว้ ตามแนวคิดนีห้ากครูสามารถท าตามสิ่งท่ีปรากฏในเอกสารหลกัสตูร
ได้มากเท่าไร การน าหลกัสตูรไปปฏิบตัิก็ยิ่งสมบรูณ์มากขึน้เท่านัน้ อีกขัว้หนึ่ง คือ การดดัแปลงถือ
ว่าครูผู้ ใช้หลกัสตูรมิได้ถกูคาดหวงัว่าจะท าทกุอย่างตามท่ีเขียนไว้ในเอกสารหลกัสตูรแตห่วงัว่าจะ
ดดัแปลงให้เหมาะสมกบัสถานการณ์จริงในชัน้เรียนตามแนวคิดนีค้วามส าเร็จของการน าหลกัสตูร
ไปปฏิบตัิเกิดขึน้เมื่อการดดัแปลงมีความเป็นไปได้และบงัเกิดผลดี 
 กระทรวงศกึษาธิการ (2533 : 142-149) ได้ชีแ้จงถึงการน าหลกัสตูรไปสูก่ารปฏิบตัิว่ามี
สามขัน้ตอน ขัน้ตอนแรก การแปลงหลกัสตูรไปสู่การสอน ได้แก่ การตีความหมายหลกัสตูรว่ามี
ความหมายอยา่งไร จะสอนใคร ระดบัไหน อยา่งไร และให้เกิดอะไรขึน้ในตวัผู้ เรียนโดยทัว่ไปจะท า
การแปลงหลกัสตูรไปสู่การสอนในรูปแบบของการประมวลการสอนโครงการสอน แผนการสอน 
และบนัทึกการสอน  ขัน้ตอนท่ีสอง การจดัสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน การจดัครูเข้าสอน 
การจดัหาวสัดอุปุกรณ์ท่ีจะเอือ้อ านวยต่อการเรียนการสอน  ขัน้ตอนท่ีสาม การสอนของครู  ขัน้นี ้
ถือว่าเป็นขัน้ท่ีส าคญัท่ีสุด เพราะเป็นขัน้ท่ีครูจะน าเอาจุดหมาย โครงสร้าง เนือ้หาสาระวิธีการ         
ตา่ง ๆ ท่ีก าหนดไว้ไปสูก่ารปฏิบตัิจริงในห้องเรียน 
 
 จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่าการน าหลักสูตรไปปฏิบัติมีความหมายสองการประการ  
ประการแรก เป็นขัน้ตอนหนึ่งของการสร้างและพัฒนาหลักสูตร  ประการท่ีสอง เป็ นการน า
หลกัสตูรท่ีผ่านการสร้างและพฒันาแล้วไปสู่การปฏิบตัิในสถานการณ์จริง เพื่อให้บรรลผุลส าเร็จ
ต่อไป ส าหรับการวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยได้กล่าวถึงความหมายของการน าหลักสูตรไปปฏิบัติตาม
ความหมายประการท่ีสอง ท่ีสรุปได้ว่า การน าหลกัสตูรไปปฏิบตัิ หมายถึง กระบวนการท่ีครูผู้สอน
ได้วิเคราะห์หลกัสตูร จดัท าแผนการสอน ด าเนินการสอนตามคูมื่อครูหรือเอกสารประกอบการสอน
อ่ืน และท าการวดัผลประเมินผลการเรียนตามคู่มือประเมินผลการเรียนเพื่อให้บรรลผุลส าเร็จของ
การน าหลกัสตูรไปปฏิบตัิในโรงเรียน 
 

 หลักการน าหลักสูตรไปปฏิบัต ิ

 การน าหลักสูตรไปปฏิบัติ ก็ควรจะเป็นวิ ธีการปฏิบัติการท่ีมีหลักเกณฑ์และมี
กระบวนการปฏิบตัิท่ีมีประสิทธิภาพพอท่ีจะมัน่ใจได้ว่า หลกัสูตรท่ีได้สร้างขึน้นัน้จะได้มีโอกาส
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น าไปปฏิบตัิจริง ๆ อย่างแน่นอน สิ่งท่ีควรค านึงถึงในการน าหลกัสตูรไปใช้ให้ได้ผลตามเป้าหมาย
คือ ครูผู้สอนควรมีส่วนร่วมในการร่างหลกัสตูร ผู้บริหารต้องเห็นความส าคญัและสนับสนุนการ
ด าเนินงานให้เกิดผลส าเร็จได้ สิง่ส าคญัท่ีสถานศกึษาควรค านงึถึงคือสภาพแวดล้อม ซึง่อาจหมาย
รวมถึงคนและบริบทของสถานศึกษาด้วยความส าเร็จของการน าหลักสูตรไปใช้อยู่ท่ีการวาง
แผนการทดลองใช้ ซึง่มีองค์ประกอบตา่ง ๆ คือ รายละเอียดของโครงการ ปรัชญาและจดุมุ่งหมาย 
แผนการน าไปใช้และการด าเนินการ ส าหรับขัน้ตอนการจดัการน าไปใช้เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ต้องมี
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสร้างผลกระทบส่วนต่าง ๆ ทัง้หมด ผู้ สอนต้องมีความชัดเจนใน
ความมุ่งหมาย เป็นธรรมชาติของประโยชน์ท่ีได้จากนวตักรรม (Beauchamp 1975 : 164 – 169 ; 
Tankard 1974 : 46-88 ; Oliva 1999 : 49) 
 ในการประชมุทบทวนประสบการณ์ตา่ง ๆ ของประเทศในเอเชีย เร่ือง ยทุธศาสตร์การ
น าหลกัสตูรไปปฏิบตัิ (APEID 1977 : 3-29) ได้สรุปเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัของการน าไปใช้ได้
ดงันี ้  
 1. วางแผนและเตรียมการน าหลกัสตูรไปปฏิบตัิโดยให้คนหลายกลุ่มเข้าร่วมแสวงหา
การสนบัสนนุจากประชาชนและจดัเตรียมทรัพยากร (มนษุย์และวสัด)ุ ให้พร้อม 
 2.  จดัให้มีหน่วยงานสง่เสริมการน าหลกัสตูรไปปฏิบตัใิห้เป็นไปได้สะดวกและรวดเร็ว 
 3.  ก าหนดวิถีทางและกระบวนการน าหลกัสตูรไปปฏิบตัอิย่างเป็นขัน้ตอน รวมเหตผุล    
ตา่ง ๆ ท่ีจะใช้ในการจงูใจครูและติดตามผลการปฏิบตัิงาน 

 วิชยั วงษ์ใหญ่ (2537 : 196-198) ได้ให้ความเห็นเก่ียวกบัการน าหลกัสตูรไปปฏิบตัิให้
บรรลจุดุมุง่หมายวา่ ควรมีขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี ้

 1. ตรวจสอบทบทวนหลกัสตูร 
 2. ท าโครงการและวางแผนการศกึษาน าร่องเพื่อหาประสทิธิภาพของหลกัสตูร 
 3. ประเมินโครงการศกึษาทดลองหลกัสตูร 
 4. ประชาสมัพนัธ์หลกัสตูร 
 5. การอบรมครูผู้บริหาร ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัใช้หลกัสตูร 
 6. น าหลกัสตูรไปปฏิบตัิจริงหรือขัน้การด าเนินใช้หลกัสตูรเตม็รูป 
  6.1 ศกึษาหลกัสตูร ก าหนดแผนการสอน วางแผนงบประมาณ บริหารหลกัสตูร 
  6.2 พฒันาวสัดหุลกัสตูร ได้แก่ เอกสารอา่นเสริม สื่อการเรียน 
  6.3 ความพร้อมของครู ท าในรูปแบบการฝึกอบรม การบริการสนบัสนุนวิทยากร

  6.4 การจดักระบวนการเรียนการสอน 
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  6.5 การประเมินผลผู้ เรียน ผู้สอน หลกัสตูร 
 7. การอบรมครูเพิ่มเตมิในสว่นท่ีจ าเป็นในระหวา่งการใช้หลกัสตูร 
 8. การตดิตามและประเมินผลการใช้หลกัสตูร 
        จากหลกัการของการน าหลกัสตูรไปใช้ดงักลา่วข้างต้นจะเห็นได้ว่า การน าหลกัสตูร

ไปใช้นัน้เป็นงานหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลหลายฝ่าย ขอบเขตและงานของการน าหลกัสตูร
ไปใช้เป็นงานท่ีมีขอบเขตกว้างขวาง เพราะฉะนัน้การน าหลกัสูตรไปใช้จึงเป็นสิ่งท่ีต้องท าอย่าง
รอบคอบและระมดัระวงั ซึง่สามารถสรุปเป็นหลกัการส าคญัในการน าหลกัสตูรไปใช้ได้ดงันี ้
 1. มีการวางแผนและเตรียมการในการน าหลกัสตูรไปปฏิบตัิ ทัง้นีบุ้คลากรผู้ มีส่วน
เก่ียวข้องควรจะได้ศึกษาวิเคราะห์ ท าความเข้าใจหลกัสตูรท่ีจะน าไปใช้ให้มีความเข้าใจตรงกัน
เพื่อให้การปฏิบตัิเป็นไปในท านองเดียวกนั และสอดคล้องตอ่เน่ืองกนั 
 2.  มีคณะบุคคลทัง้ส่วนกลางและส่วนท้องถ่ินท่ีจะต้องท าหน้าท่ีประสานงานกนัเป็น
อย่างดีในแต่ละขัน้ตอนของกาน าหลกัสตูรไปปฏิบตัิ นบัแตก่ารเตรียมการน าหลกัสตูรไปปฏิบตัิใน
ด้านวิธีการ สื่อ การประเมินผล การจดัการอบรมผู้ ท่ีจะไปพฒันาครู การอบรมครูผู้ ใช้หลกัสตูรและ
การตดิตามประเมินผลการใช้หลกัสตูรของครู ฯลฯ 
 3.  มีวิธีการด าเนินการอยา่งเป็นระบบ เป็นไปตามขัน้ตอนท่ีวางแผนและเตรียมการไว้ 
 4.  ค านงึถึงปัจจยัส าคญัท่ีจะช่วยให้การน าหลกัสตูรไปใช้ประสบความส าเร็จได้ ปัจจยั
ต่าง ๆ เหล่านัน้ก็คือ งบประมาณ วสัดอุปุกรณ์ต่าง ๆ สิ่งเหล่านีจ้ะต้องได้รับการจดัเตรียมไว้เป็น
อยา่งดี และพร้อมท่ีจะให้การสนบัสนนุได้เม่ือได้รับการร้องขอ 
 5. พฒันาครูซึง่เป็นบคุลากรท่ีส าคญัท่ีสดุในการน าหลกัสตูรไปปฏิบตัิ ดงันัน้ครูจะต้อง
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มท่ีและจริงจัง เร่ิมตัง้แต่การอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจทักษะ และ       
เจตคตเิก่ียวกบัการใช้หลกัสตูรอยา่งเข้มข้น การให้การสนบัสนนุด้านปัจจยัตา่ง ๆ แก่ครู ได้แก่ การ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติการสอนของครูอย่างเป็นระบบ และการพัฒนาตัวครูเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการสอน 
 6.  มีหน่วยงานสนบัสนนุและพฒันาครู โดยท าหน้าท่ีนิเทศ ติดตามผลการน าหลกัสตูร
ไปปฏิบตั ิและควรปฏิบตัิงานร่วมกบัครูอยา่งใกล้ชิด 
 7.  ประสานงานกบัหน่วยงานและบคุลากรในฝ่ายตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการน าหลกัสตูร
ไปปฏิบตัิ   
 8.  ติดตามและประเมินผลเป็นระยะ ๆ ซึง่จะต้องก าหนดไว้ในแผนปฏิบตัิการ ทัง้นีเ้พื่อ
จะได้น าข้อมลูต่าง ๆ มาประเมิน วิเคราะห์ เพื่อพฒันาทัง้ในแง่ของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและ
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การวางแนวทางในการน าหลกัสตูรไปปฏิบตัิ ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึน้กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการ
น าหลกัสตูรไปปฏิบตั ิ
 
 กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการใช้หลักสูตรไปปฏิบัต ิ
 นกัพฒันาหลกัสตูรและนกัการศึกษาหลายท่านได้เสนอแนะถึงกิจกรรมและขัน้ตอน
การน าหลกัสตูรไปปฏิบตัิ วา่มีดงันี ้
 วิชยั วงษ์ใหญ่ (2537 :198) กลา่วว่า เอกสารหลกัสตูรเม่ือได้จดัท าเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ก่อนท่ีจะน าไปปฏิบตัิควรจะได้ทบทวนตรวจสอบอีกครัง้ ดงันัน้ขัน้ตอนการน าหลกัสตูรไปปฏิบตัิมี
ดงันี ้
 1. ตรวจสอบทบทวนหลกัสตูรตามหลกัการของทฤษฎีหลกัสตูร 
 2. ท าโครงการและวางแผนการศกึษาน าร่องเพื่อหาประสทิธิภาพของหลกัสตูร 
 3. ประเมินโครงการศกึษาทดลอง 
 4. ประชาสมัพนัธ์หลกัสตูร 
 5. การอบรม อาจารย์ ผู้บริหารผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้หลกัสตูร 
 6. น าหลกัสตูรไปปฏิบตัิจริงหรือเรียกวา่ขัน้ด าเนินการใช้หลกัสตูรเตม็รูป 
 7. การอบรมอาจารย์เพิ่มเตมิในสว่นท่ีจ าเป็นในระหวา่งการใช้หลกัสตูร 
 8. การตดิตามและประเมินผลการใช้หลกัสตูร 

 สงดั อทุรานนัท์ (2532 : 263-271) กลา่วว่า การน าหลกัสตูรไปปฏิบตัิมีงานหลกั 3 
ประการคือ  

 1.  งานบริหารและบริการหลกัสตูร จะเก่ียวข้องกบังานเตรียมบคุลากร การจดัอาจารย์
เข้าท าการสอนตามหลักสูตร การบริหารและบริการวัสดุหลกัสูตร การบริการหลักสูตรภายใน
สถานศกึษา 
 2.  งานด าเนินการเรียนการสอนตามหลกัสตูรประกอบด้วย การนิเทศและติดตามผล
การใช้หลกัสตูร และการตัง้ศนูย์บริการเพื่อสนบัสนนุและสง่เสริมการใช้หลกัสตูร 
 3.  งานสนบัสนนุและส่งเสริมการใช้หลกัสตูรประกอบด้วย การนิเทศและติดตามผล
การใช้หลกัสตูร และการตัง้ศนูย์บริการเพื่อสนบัสนนุและสง่เสริมการใช้หลกัสตูร 
 จะเห็นได้ว่ากิจกรรมหรืองานตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการน าหลกัสตูรไปปฏิบตัิมีมาก นบั
แต่งานท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมเพื่อการเตรียมน าหลกัสตูรสู่การปฏิบตัิ เช่น การเตรียมความพร้อม
ของสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน นักเรียน งานท่ีเก่ียวข้องกับการน าหลกัสูตรไป
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ปฏิบตัิจริง เช่น การจดัการเรียนการสอน หรืองานท่ีต้องกระท าหลงัการน าหลกัสตูรไปใช้แล้ว เช่น 
การนิเทศและติดตามผลการใช้หลกัสตูร การประเมินผลการใช้หลกัสตูร ลกัษณะงานต่าง ๆ นีจ้ะ
เห็นได้ชดัเจนตามขัน้ตอนของการน าหลกัสตูรไปใช้ซึง่จะกลา่วตอ่ไป 

 ขัน้ตอนในการน าหลักสูตรไปปฏบิัต ิ

 จากลกัษณะกิจกรรมของการน าหลกัสตูรไปปฏิบตัิดงักล่าว สามารถสรุปขัน้ตอนของ
การน าหลกัสตูรไปปฏิบตัิ ดงันี ้

 1.  ขัน้การเตรียมการใช้หลักสูตร 
   ในการเตรียมการใช้หลกัสตูรเป็นขัน้ตอนท่ีส าคญั การวางแผนการปฏิบตัิงานควร
มีความชดัเจน เพราะการน าเอาหลกัสตูรใหม่เข้ามาแทนท่ีหลกัสตูรเดิมจะส าเร็จลลุ่วงไปด้วยดี ก็
ตอ่เม่ือได้มีการเตรียมการเป็นอยา่งดีนบัแตก่ารตรวจสอบทบทวนหลกัสตูรตามหลกัการทฤษฎีของ
หลกัสูตร การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความพ ร้อมในการสอนของ
อาจารย์ความพร้อมของผู้ เรียน ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง งบประมาณสนบัสนนุ ระบบการบริหาร ลกัษณะของ
หน่วยปฏิบตัิ ระยะเวลาท่ีน าหลกัสตูรใหม่มาใช้มีความเหมาะสมเพียงใด บรรยากาศสถานศกึษา 
ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างอาจารย์กบัผู้บริหาร ซึ่งจะเป็นปัจจยัพืน้ฐานท่ีจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือใน
การปฏิบตัิงาน ความรู้เชิงประเมินค่าของครูต่อหลกัสตูร บริการสนับสนุนด้านอ่ืน ๆ ของการใช้
หลกัสตูร สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาและชุมชนท่ีเอือ้ต่อการใช้หลกัสตูรได้มากน้อยเพียงใด
โดยมีขัน้ตอนดงันี ้
   1.การตรวจสอบลกัษณะหลกัสตูร 
    จุดประสงค์ของการตรวจสอบ เพื่อต้องการทราบว่า หลกัสูตรมีประสิทธิภาพ
มากน้อยเพียงใด เพื่อศึกษาหาวิ ธีการท่ีจะน าหลักสูตรไปใช้ปฏิบัติได้จริง รวมทัง้ศึกษา
องค์ประกอบ และปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกับการใช้หลกัสตูรแบะบริบททางสงัคมอ่ืน ๆ ท่ีเข้ามามีส่วน
เก่ียวข้องกับการใช้หลกัสูตร คณะบุคคลท่ีท าการตรวจสอบหลกัสูตร ได้แก่ คณะกรรมการการ    
ยกร่างหลกัสตูรผู้บริหาร ครู ศกึษานิเทศก์ นกัวิชาการ ผู้ เรียนและผู้ปกครอง ซึง่ควรจะได้มีบทบาท
ในการประชุมสมัมนาเพื่อหาประสิทธิภาพของหลกัสตูร เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกัน เห็นคณุค่า 
เกิดการยอมรับ และมีทศันคติท่ีดีตอ่หลกัสตูรซึง่เป็นสิง่ส าคญัในการจะน าหลกัสตูรไปใช้ตอ่ไป 
    สิ่ง ท่ีจะต้องตรวจสอบได้แก่  ความกระจ่างชัดของค าชีแ้จง ค าอธิบาย
สาระส าคัญและปฏิบัติการต่าง ๆ ของหลักสูตร นอกจากนัน้ จะดูความสอดคล้องของ
องค์ประกอบหลกัสตูร ได้แก่จุดประสงค์การเรียน เนือ้หาสาระ กิจกรรม ประสบการณ์การเรียน 
และการประเมินผลมีความสอดคล้องสมัพนัธ์กนัมากน้อยเพียงใด มีความเหมาะสมกบัพฒันาการ
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ของผู้ เรียนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายจริงหรือไม่ รวมทัง้ความหวงัของสงัคมได้สะท้อนเข้ามาอยู่ในส่วน
ใดของตวัหลกัสตูร ความซบัซ้อนของเนือ้หาสาระมีมากน้อยเพียงใด สิ่งส าคญัอีกประการหนึ่งคือ
รายละเอียดต่าง ๆ ท่ีปรากฏในหลกัสตูรนัน้สามารถท่ีจะน าไปปฏิบตัิได้จริงตรงกบัความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมายหรือไม่ รวมทัง้บุคลากรและสิ่งอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูผู้ สอน ผู้บริหาร 
งบประมาณ การบริหารสนบัสนนุการใช้หลกัสตูรได้ตามจดุประสงค์ 
   2.การวางแผนและท าโครงการศกึษาน าร่อง 
    การวางแผนและท าโครงการศกึษาน าร่องเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นจะตรวจสอบคณุภาพ
ความเป็นไปได้ของหลกัสตูรก่อนท่ีจะน าไปใช้ปฏิบตัิจริง วิธีการน าหลกัสตูรไปสูก่ารปฏิบตัิประการ
แรกคือเลือกตัวแทนของกลุ่มเป้าหมายก่อนท่ีจะท าการใช้หลักสูตร จากนัน้แปลงหลักสู ตรสู่
กระบวนการเรียนการสอน พฒันาวสัดหุลกัสตูร เตรียมบคุลากรให้มีความพร้อมในการใช้หลกัสตูร
จดัหาแหล่งบริการสนบัสนุนการใช้หลกัสตูร งบประมาณ จดัสิ่งแวดล้อมท่ีจะสนบัสนุนการสอน 
ติดตามผลการทดลองทัง้ระยะสัน้และระยะยาว รวมทัง้ศกึษาระบบการบริหารของสถานศกึษาใน
ปัจจุบนัว่าระบบหลกัสูตรจะเข้าไปปรับใช้ให้เข้ากับระบบบริหารท่ีมีอยู่เดิมให้ผสมผสานกันได้
อยา่งไร โดยไมเ่ปลี่ยนแปลงโครงสร้างของระบบเดมิ 
   3. การประเมินโครงการศกึษาน าร่อง 
    การประเมินโครงการศึกษาน าร่องอาจจะกระท าได้หลายรูปแบบ เช่น การ
ประเมินผลการเรียนจากผู้ เรียน โดยการประเมินแบบย่อย และการประเมินรวบยอด การประเมิน
หลกัสตูรหรือประเมินทัง้ระบบการใช้หลกัสตูร และปรับแก้จากข้อค้นพบ โดยประชุมสมัมนากับ
ผู้ เช่ียวชาญและผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้หลกัสตูร เพื่อน าความคิดเห็นบางสว่นมาปรับปรุงหลกัสตูร
ให้สมบรูณ์ยิ่งขึน้ 
   4. การประชาสมัพนัธ์หลกัสตูร 
    การประชาสมัพนัธ์อาจท าได้หลายรูปแบบ เช่นการออกเอกสารสิ่งพิมพ์ การใช้
สื่อมวลชน เช่น วิทย ุโทรทศัน์ หนงัสือพิมพ์ เป็นต้น นอกจากนีก้ารประชุมและการสมัมนาก็อาจ
น ามาใช้ได้ในโอกาสอนัควร การท่ีจะใช้วิธีการประชาสมัพนัธ์อยา่งไร แก่ผู้ใด และเป็นจ านวนก่ีครัง้ 
เป็นเร่ืองท่ีต้องพิจารณาเป็นราย ๆ ไป อย่างไรก็ตามสิ่งท่ีควรให้ผู้ เก่ียวข้องทราบก็คือ สิ่งส าคญัท่ี
เปลี่ยนแปลงไปนัน้คืออะไร จะมีประโยชน์แก่ผู้ เรียนและผู้ ท่ีเก่ียวข้องอย่างไร และจะมีผลต่อ
บทบาทและหน้าท่ีของเขาอยา่งไร 
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   5. การเตรียมบคุลากรท่ีเก่ียวข้อง 
    5.1 การเตรียมความพร้อมของครูโดยการชีแ้จงและฝึกอบรม การให้ค าแนะน า
เก่ียวกบัการน าหลกัสตูรไปใช้ มุง่เน้นการฝึกอบรมหรือประชมุเชิงปฏิบตัิการ 
    5.2 การเตรียมความพร้อมของผู้ บริหารซึ่งจะมุ่งเน้นเก่ียวกับนโยบาย
เจตนารมณ์ของหลกัสตูร การจดังบประมาณ บริการสนบัสนนุการใช้หลกัสตูร 
 
  2.  ขัน้ด าเนินการใช้หลักสูตร 
    การน าหลกัสตูรไปปฏิบตัิ เป็นการแปลงหลกัสตูรไปสู่การสอน การใช้หลกัสตูร
จะมีงานหลกั 3 ลกัษณะคือ 
   1. การบริหารและบริการหลกัสตูร  หน่วยงานบริหารหลกัสตูรสว่นกลางของคณะ
พฒันาหลกัสตูรจะมีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการเตรียมบุคลากรเพื่อใช้หลกัสตูรและการบริหาร
และบริการวสัดหุลกัสตูร สว่นงานบริหารและบริการหลกัสตูรในระดบัท้องถ่ินซึง่ได้แก่ โรงเรียนก็จะ
เก่ียวข้องกับการจัดบุคลากรเข้าสอนตามความถนดัและความเหมาะสม การบริหารและบริการ
หลกัสตูรในโรงเรียนได้แก่ 
    1.1 การจดัตารางสอน 
      1.2 การจดัอาจารย์เข้าสอนตามหลกัสตูร   
    1.3 บริการวสัดหุลกัสตูร ได้แก่ เอกสารหลกัสตูรและสื่อการเรียนการสอน 
    1.4 การบริการหลกัสูตรภายในสถานศึกษา ได้แก่ การจัดสิ่งอ านวยความ
สะดวกตา่ง ๆ แก่ผู้ใช้หลกัสตูร  
   2. การด าเนินการเรียนการสอนตามหลกัสตูร 
    2.1 การปรับปรุงหลกัสตูรให้สอดคล้องกบัสภาพของท้องถ่ิน  
      2.2 การจดัท าแผนการสอน 
        2.3 การจดักิจกรรมการเรียนการสอน   
        2.4 การวดัและประเมินผลการเรียนการสอน 
  3. การสนบัสนนุและสง่เสริมการใช้หลกัสตูร 
        3.1 การจดังบประมาณ 
        3.2 การใช้อาคารสถานท่ี 
        3.3 การอบรมเพิ่มเตมิระหวา่งการใช้หลกัสตูร 
        3.4 การจดัตัง้ศนูย์วิชาการเพื่อสนบัสนนุและสง่เสริมการใช้หลกัสตูร   
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 3. ขัน้ตดิตามและประเมินผลการน าหลักสูตรไปปฏิบัต ิ
  1. การนิเทศและติดตามการใช้หลกัสตูรในสถานศกึษา 
  2.   การติดตามและการประเมินผลการใช้หลักสูตร จะต้องมีการวางแผนไว้ให้
ชดัเจนวา่จะท าการประเมินสว่นใดของหลกัสตูร ซึง่รายละเอียดจะน าเสนอในบทตอ่ไป 
 จากขัน้ตอนของการน าหลกัสตูรไปใช้ จะเห็นได้ว่าการน าหลกัสตูรไปใช้เป็นกิจกรรมท่ี
เก่ียวข้องกบัหน่วยงานหรือบคุคลหลายฝ่ายหลายระดบั ซึง่จะต้องประสานงานหรือร่วมมือกนัใน
อนัท่ีจะน าหลกัสตูรไปใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ในท่ีนีจ้ะกลา่วถึงบทบาทของบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบั
การน าหลกัสตูรไปใช้ ดงันี ้
  1. นกัวิชาการ ซึ่งได้แก่ นกัวิชาการท่ีท าหน้าท่ีพฒันาหลกัสตูร มีบทบาทในการ
สง่เสริมการใช้หลกัสตูร ดงันี ้
   1.1 ช่วยพฒันาอาจารย์ให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการใช้หลกัสตูร และ
ด าเนินการเรียนการสอนตามเจตนารมณ์ของหลกัสตูร 
   1.2 ท าการนิเทศและติดตามผลการใช้หลกัสตูรในหน่วยงานท่ีใช้หลกัสตูร 
   1.3 ให้การสนบัสนุนและส่งเสริมการด าเนินการใช้หลกัสตูร โดยการให้บริการ
วสัดหุลกัสตูร และให้ก าลงัใจแก่ผู้น าหลกัสตูรไปใช้ 
  2. บริหารสถานศกึษา  ควรมีบทบาทในการสง่เสริมและสนบัสนนุการใช้หลกัสตูรดงันี ้
    2.1  ท าความเข้าใจเก่ียวกบัหลกัสตูรท่ีสถานศกึษาใช้อยูอ่ยา่งชดัแจ้ง 
    2.2  ให้บริการวสัดหุลกัสตูร  และสื่อการเรียนการสอนชนิดตา่ง ๆ 
    2.3  ด าเนินการนิเทศ และติดตามผลการใช้หลกัสตูรภายในสถานศกึษาอย่าง
สม ่าเสมอ 
    2.4  กระตุ้นและส่งเสริมอาจารย์ในการใช้หลกัสตูรอย่างถกูต้อง เช่น การจดั
อบรม หรือจดัประชมุสมัมนา เป็นต้น 
    2.5  ให้ก าลงัใจและบ ารุงขวญัแก่อาจารย์ผู้ใช้หลกัสตูรอยา่งมีประสิทธิภาพเพื่อ
เป็นแบบอยา่งแก่อาจารย์คนอ่ืน ๆ  
  3. หัวหน้าหมวดวิชาหรือหัวหน้าสาขาวิชา ควรจะด าเนินการส่งเสริมการใช้
หลกัสตูรดงัตอ่ไปนี ้
    3.1  ศกึษารายละเอียดและท าความเข้าใจเก่ียวกบัหลกัสตูรท่ีตนเองรับผิดชอบ
อยา่งชดัแจ้ง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 26 

    3.2  ช่วยวางแผนจดัตารางสอนและจดัท าแผนการเรียนการสอนท่ีสอดคล้อง
กบัหลกัสตูรท่ีตนเองรับผิดชอบ 
    3.3  จดัหาวสัดหุลกัสตูร และสื่อการเรียนการสอนและให้บริการแก่อาจารย์คน
อ่ืนท่ีอยูภ่ายในสายเดียวกนั 
    3.4 ด าเนินการนิเทศและตดิตามผลการใช้หลกัสตูรท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของ
ตนอยา่งสม ่าเสมอ 
    3.5 ประสานงานการใช้หลกัสตูรกบัหมวดวิชาอ่ืน หรือสายวิชาอ่ืนเพื่อให้การใช้
หลกัสตูรภายในโรงเรียนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
   4. อาจารย์ผู้สอน  ในฐานะเป็นผู้ใช้หลกัสตูรโดยตรงมีสว่นท่ีจะช่วยสนบัสนนุให้
การใช้หลกัสตูรภายในโรงเรียนมีประสทิธิภาพดงันี ้
    4.1 ศึกษาหลกัสตูรเพื่อสร้างความเข้าใจเก่ียวกบัหลกัสตูรท่ีตนเองใช้อยู่อย่าง
กระจ่าง 
    4.2 ท าความรู้จักผู้ เรียนและวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่าง ๆ ของผู้ เรียน เช่น 
ความรู้ ความสามารถและปัญหาของผู้ เรียนทัง้รายกลุม่และรายบคุคล 
    4.3 ศกึษาแผนการสอน คูมื่อ ให้เข้าใจแจ่มชดัก่อนท าการสอน 
      4.4 จดัห้องเรียนให้มีบรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนการสอนและเตรียมสื่อการ
สอนท่ีจะใช้ในการสอน 
    4.5 ศึกษาและลงมือปฏิบตัิการสอนให้สอดคล้องกบัเจตนารมณ์ของหลกัสตูร
ด้วยกลวิธีหลากหลาย และสอนซอ่มเสริมแก่ผู้ เรียน 
    4.6 ตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้ เรียนเป็นระยะ 
    4.7 ปรับปรุงหลกัสตูรท่ีใช้อยู่ให้มีความเหมาะสมกบัสภาพและความต้องการ
ของท้องถ่ิน 
   5. บคุลากรอื่น ๆ ภายในสถานศกึษา นกัเทคโนโลยีทางการศกึษา นกัวดัผล และ
นกัแนะแนว ฯลฯ ตา่งก็มีบทบาทในการสนบัสนนุและสง่เสริมการใช้หลกัสตูรโดยกระท าดงันี ้  
    5.1  ปฏิบตังิานในหน้าท่ีท่ีตนเองรับผิดชอบอยา่งเต็มท่ี  
    5.2  ให้ความช่วยเหลือหรือให้บริการแก่ครูผู้ ใช้หลกัสตูรอย่างเต็มท่ี ถ้าหาก
บคุลากรทกุฝ่ายท่ีกลา่วมาทัง้หมดนีไ้ด้ปฏิบตัิหน้าท่ีของตนเองอย่างสมบรูณ์ ก็พอคาดการณ์ได้ว่า
การใช้หลกัสตูรไปใช้ประสบความส าเร็จตามจดุมุง่หมายท่ีวางไว้ได้มากท่ีสดุ 
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ผลส าเร็จของการน าหลักสูตรไปปฏิบัต ิ
 จากแนวคิดและความหมายของการน าหลกัสตูรไปปฏิบตัิท่ีกล่าวมา ท าให้ทราบว่าใน
การน าหลกัสตูรไปปฏิบตัิเพ่ือให้บรรลท่ีุหลกัสตูรมุง่หวงั จะมีกระบวนการท่ีเร่ิมจากการมีหลกัสตูรท่ี
สร้างหรือพฒันาขึน้ แล้วน าหลกัสูตรนัน้ไปสู่การปฏิบตัิในโรงเรียนและห้องเรียนจนเกิดผลในตวั
ผู้ เรียน ดงัท่ีสมาคมการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาระหว่างชาติ (The International 
Association for the Evaluation of Education Achievement ใช้ช่ือย่อว่า IEA) ได้อธิบายถึง
กระบวนการน าหลกัสตูรไปปฏิบตัิท่ีท าให้เกิดผลกบัตวัผู้ เรียน ตอ่ไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
แผนภาพท่ี  2   กระบวนการน าหลกัสตูรไปปฏิบตัิเพ่ือให้เกิดผลกบัผู้ เรียน 
                    
 จากแผนภาพท่ี  2 อธิบายได้ว่า ไม่ว่าจะเป็นหลกัสตูรในระดบัใดตาม เร่ิมต้นจะมีจาก
แผนภาพท่ี  2 อธิบายได้ว่า ไม่ว่าจะเป็นหลกัสตูรในระดบัใดตาม เร่ิมต้นจะมีหลกัสตูรท่ีมุ่งหวงั 
หมายถึง เอกสารท่ีแสดงเป้าหมายว่าเม่ือจดัการศึกษาแล้ว จะให้ผู้ เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
คณุลกัษณะใด จากนัน้น าหลกัสตูรท่ีมุ่งหวงัมาปฏิบตัิในโรงเรียนและห้องเรียน ด้วยวิธีการบริหาร
หลักสูตรของผู้ บริหาร และการด าเนินการจัดการเรียนการสอนของครูเป็นส าคัญ ท่ีเรียกว่า 
หลกัสตูรท่ีน าไปใช้ จนในท่ีสดุหลกัสตูรท่ีน าไปใช้ก็จะเกิดผลต่อผู้ เรียน อาจจะปรากฏออกมาเป็น
ผลสมัฤทธ์ิในลกัษณะตา่ง ๆ ดงันัน้จงึเรียกได้วา่ ผลท่ีเกิดกบัผู้ เรียนเป็นดชันีส าคญัท่ีสะท้อนให้เห็น
ถึงผลส าเร็จของการน าหลกัสตูรไปปฏิบตัิ ดงัท่ีเสริมศกัดิ์ วิศาลาภรณ์ (2539: 67-68) กล่าวว่า 
ความส าเร็จหรือผลผลิตของการน าหลกัสตูรไปปฏิบตัิ (Curriculum Implementation Products) 

องค์ประกอบ 

หลกัสตูรท่ีมุง่หวงั 

หลกัสตูรท่ีน าไปใช้ 

หลกัสตูรท่ีปรากฏผล 

วิเคราะห์หลกัสตูร 

กระบวนการเรียน 
การสอนในห้องเรียน 

สิง่ท่ีนกัเรียนได้รับ 

ระดบัท่ีมุง่ศกึษา 

ระบบการศกึษา 

โรงเรียนและห้องเรียน 

นกัเรียน 
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มกัจะมุง่ท่ีผลท่ีเกิดแก่นกัเรียน (Student Outcomes) ทัง้ในด้านพทุธิพิสยั จิตพิสยั และทกัษะพิสยั
เม่ือนกัเรียนได้รับประสบการณ์จากหลกัสตูรนัน้ ๆ 

 
องค์ประกอบของการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัต ิ
 การน าหลกัสตูรไปใช้เป็นกระบวนการท่ีต้องมีการด าเนินการอย่างต่อเน่ือง ซึง่บางครัง้
อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนการด าเนินงานให้เหมาะสมกบับริบทของการน าหลกัสตูรไปใช้ ท าให้
การด าเนินงานในบางสว่นไม่เป็นไปตามหลกัสตูรท่ีได้ออกแบบไว้ แตใ่นการน าหลกัสตูรไปใช้อย่าง
มีประสิทธิภาพจ าเป็นท่ีจะต้องได้รับการยอมรับจากผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องในการใช้หลกัสตูร โดยการ
มีข้อตกลงร่วมกันทัง้นีจุ้ดมุ่งหมายส าคัญก็เพื่อท่ีจะพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียน แต่ ในการน า
หลกัสูตรไปใช้จะมีองค์ประกอบท่ีควรค านึงถึงหลายประการ องค์ประกอบท่ีมีความส าคญัเป็น
อนัดบัแรก คือกระบวนการจดัการเรียนการสอน ท่ีครอบคลมุถึงการออกแบบกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้เหมาะสมกบัผู้ เรียน และการประเมินผลการเรียนการสอนท่ีบ่งชีถ้ึงความส าเร็จของผู้ เรียน
รายบคุคลได้ (Christine 1996 : 167) นอกจากนี ้สงดั อทุรานนท์ (2530 : 138) ได้กลา่วถึง
แนวทางในการพฒันาทฤษฎีการใช้หลกัสตูรว่าควรประกอบด้วยการพิจารณาเก่ียวกบัระบบการ
บริหารหลักสูตร พฤติกรรมการใช้หลักสูตร และการส่งเสริมและการควบคุมคุณภาพการใช้
หลกัสตูร 
 นอกจากนีใ้นกระบวนการน าหลกัสตูรไปใช้ จะต้องค านงึถึงปฏิสมัพนัธ์ของผู้ มีสว่นร่วม
ท่ีเกิดขึน้ในกระบวนการ เพราะบรรยากาศของการน าหลกัสตูรไปใช้ เช่น ความไว้วางใจและการ
สื่อสารอย่างเปิดเผยระหวา่งครูผู้สอน การให้ข้อมลูย้อนกลบัทางบวกกบัผู้ เก่ียวข้องการแลกเปลี่ยน
ความรู้กบัสถาบนัแห่งอื่น การตดิตอ่สื่อสารท่ีทนัสมยั ก็มีความจ าเป็นเช่นกนั ดงัท่ี มาร์วิน (Marvin  
1992 : 269) ได้กลา่วถึงองค์ประกอบส าคญัท่ีจะบง่ชีถ้ึงความส าเร็จของการน าหลกัสตูรไปใช้ ก็คือ 
ผู้ เรียน ครูผู้ สอน เนือ้หาวิชา และบริบทของการน าหลักสูตรไปใช้ ซึ่งแต่ละองค์ประกอบมี
ความส าคญั ดงันี ้
 ผู้สอน  ความแตกตา่งระหว่างบคุคลของผู้ เรียน ไม่ว่าจะเป็นอาย ุเพศ ทศันคติตอ่การ
เรียน ฯลฯ จะเก่ียวข้องกบัประสิทธิภาพของการน าหลกัสตูรไปใช้ 
 ครูผู้สอน  สิง่ส าคญัท่ีจะท าให้การน าหลกัสตูรไปใช้มีประสิทธิภาพ คือ การท่ีครูผู้สอน
แต่ละคนมีความรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน และสามารถควบคุมกระบวนการน า
หลกัสตูรไปใช้ได้ ซึ่งสถาบนัควรให้ความส าคญักับครูผู้สอน และพยายามให้การสนบัสนุน ดงัท่ี  
(Marvin 1992 : 269) ได้กลา่วถึงแนวคิด 3 ประการด้านครูผู้สอนท่ีมีผลกระทบตอ่การน าหลกัสตูร
ไปใช้ ได้แก่ 
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 1. แนวคิดเก่ียวกบัพฒันาการนิยม จะค านึงถึงความแตกต่างระหว่างครูผู้สอนในด้าน
ประสบการณ์การสอน และปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ีอาจจะมีระดับการพัฒนาตนเองท่ีแตกต่างกันของ
ครูผู้สอน 
 2. การมีส่วนร่วม ในการมีสว่นร่วมท่ีจะตดัสินใจในขัน้ตอนตา่ง ๆ ของการน าหลกัสตูร
ไปใช้ จะช่วยท าให้การน าหลกัสตูรไปใช้ประสบความส าเร็จได้ 
 3. การให้การสนับสนุน ระหว่างการน าหลกัสูตรไปใช้ของแต่ละหลกัสูตรจะมีความ
แตกตา่งกนัในด้านตา่ง ๆ เช่น วสัดอุปุกรณ์ ระยะเวลา การบริหารจดัการ ฯลฯ 
 เนือ้หาวิชา (Subject Matte) มาร์วิน (Marvin 1992 : 269 ได้ศกึษาคณุลกัษณะของ
เนือ้หาวิชาท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายในตวัเอง เม่ือมีการน าหลกัสูตรไปใช้ ได้แก่ ความต้องการ
จ าเป็นและความเข้ากนัได้ ความกระจ่างชดั ความซบัซ้อน คณุภาพ และความเป็นไปได้ในการน า
เนือ้หานัน้ไปใช้ เช่น ถ้าครูผู้สอนไม่เข้าใจว่าวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูรท่ีแท้จริงคืออะไร ก็จะท าให้
ไม่มีความชัดเจนในแนวทางการสอน ว่าควรจะมุ่งสร้างคุณลกัษณะเช่นใดให้เกิดขึน้กับผู้ เรียน 
ดงันัน้ครูผู้สอนจ าเป็นจะต้องท าความเข้าใจในประเด็นต่าง ๆ เหล่านีใ้ห้ชดัเจนก่อน จึงจะท าให้
กระบวนการจดัการเรียนการสอนบรรลวุตัถุประสงค์ของหลกัสตูร โดยอาจจะสอนโดยใช้แนวคิด
ใหม ่ๆ มาประยกุต์กบัเนือ้หาเดมิท่ีมีในหลกัสตูรก็ได้ 
 บริบทของการน าหลักสูตรไปใช้  เป็นสิง่ท่ีมีความส าคญั ดงัเช่น นวตักรรมการเรียน
การสอนท่ีเกิดขึน้กบัผู้ปฏิบตัิ จะบ่งชีค้วามส าเร็จหรือความล้มเหลวของการน าหลกัสตูรไปใช้ได้ 
โดยพิจารณาจากการสนบัสนนุจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง วฒันธรรมขององค์กร บรรยากาศในการ
ท างาน ความตระหนกัถึงความส าคญัของการน าหลกัสตูรไปใช้และบริบทอ่ืน ๆ 

 
 สรุปได้ว่าการน าหลักสูตรสู่ปฏิบัติมีองค์ประกอบท่ีควรค านึงถึงหลายประการ 

องค์ประกอบท่ีมีความส าคญัเป็นอนัดบัแรก คือกระบวนการจดัการเรียนการสอน ท่ีครอบคลมุถึง
การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบัผู้ เรียน และการประเมินผลการเรียนการ
สอนท่ีบง่ชีถ้ึงความส าเร็จของผู้ เรียน 

 
การสังเคราะห์ปัจจัยที่ส่งต่อความมีประสิทธิผลในการน าหลักสูตรไปใช้ 
 จากการศึกษาเอกสาร  ทฤษฎี  แนวคิดและงานวิจัยต่างๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับหลกัสูตร
พบว่าในการท่ีจะท าให้หลกัสตูรเกิดประสิทธิผลหรือเกิดความส าเร็จในการน าหลกัสตูรไปใช้นัน้
จะต้องอาศยัองค์ประกอบหลาย ๆ ด้าน  โดยเฉพาะปัจจยัภายในโรงเรียน  ทัง้ปัจจยัในด้านตวัครู  
และผู้บริหาร  ท่ีจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัหลกัสตูรและการน าหลกัสตูรไปใช้ว่าจะต้อง
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ปฏิวตัิอย่างไรจึงจะบรรลตุามเจตนารมณ์ของหลกัสตูรนอกจากปัจจยัด้านตวัคนแล้วในการจะท า
ให้เกิดประสิทธิผลในหลกัสตูรนัน้ยงัต้องอาศยัการจดัโครงสร้างภายในโรงเรียน  เน่ืองจากโรงเรียน
ท่ีมีการแบ่งโครงสร้างอย่างชัดเจนภายในโรงเรียน  เช่น  มีการแบ่งว่าระดับชัน้ใดต้องสอน
เนือ้หาวิชาใด  รวมถึงการจดัโครงสร้างระดบัห้องเรียน  หมวดวิชา  หรือกลุ่มวิชา  รวมทัง้การแบ่ง
สายบงัคบับญัชาโรงเรียน  ย่อมท าให้การปฏิบตัิงานในโรงเรียนมีประสิทธิผลซึ่งสิ่งเหล่านีล้้วน
แล้วแต่มีผลกระทบต่อประสิทธิผลของการน าหลกัสตูรไปใช้  นอกจากนัน้แล้วภาระงานด้านงาน
สอนของครู   การบริหารงานของผู้บริหาร  การนิเทศการสอนของผู้บริหาร  การทดสอบของครูล้วน
แล้วมีแต่ผลกระทบต่อความมีประสิทธิผลของหลกัสตูรนัน้  การจดัสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  
เก่ียวกับการเรียนการสอน  เช่น  จัดเตรียมหนังสือเรียนให้เพียงพอและเหมาะสม  การจัดวสัดุ
อปุกรณ์ต่างๆ  การจดัเตรียมเคร่ืองโสตทศันูปกรณ์ต่างๆ  การมีอาคารเรียน  ห้องเรียนท่ีเพียงพอ
และจัดบรรยากาศในเหมาะสมกับการเรียน  การจัดตารางสอนให้สอดคล้องกับธรรมชาติของ
วิชาการมีแผนการสอนประจ าบท  มีหลกัสตูรท่ีเหมาะสมกบัสถานศกึษาของตนเอง  รวมถึงการมี
ห้องสมดุไว้ส าหรับเป็นแหลง่ความรู้ทางวิชาการ  การมีห้องปฏิบตัิการไว้ส าหรับนกัเรียน  สิง่เหลา่นี ้
มีความสมัพนัธ์กบัความส าเร็จของการน าหลกัสตูรไปใช้ทัง้สิน้ 
 การน าหลกัสูตรไปใช้ให้เกิดประสิทธิผลนัน้  ไม่ว่าหลกัสูตรจะเป็นอย่างไร  จะอยู่ใน
ระดับใด  ประการแรกต้องพิจารณาเป้าหมายของหลักสูตรว่า  ต้องการจะให้ผู้ เรียนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในคณุลกัษณะใด  จากนัน้น าหลกัสูตรท่ีมุ่งหวงัมาปฏิบตัิในโรงเรียนและห้องเรียน
ด้วยวิธีการบริหารหลกัสตูรของผู้บริหาร  และด าเนินการจดัการเรียนการสอนของครู  จนในท่ีสดุ
หลกัสูตรท่ีน าไปใช้จะเกิดผลต่อผู้ เรียน  ซึ่งอาจจะปรากฏออกมาเป็นผลส าเร็จในลกัษณะต่างๆ
ดงันัน้จงึเรียกได้วา่  ผลท่ีเกิดขึน้กบัผู้ เรียนท่ีจะสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิผลของการน าหลกัสตูรไป
ใช้ (ราชนัย์  บญุธิมา 2542 : 65)  แนวคิดเดียวกนันี ้ เสริมศกัดิ์  วิศาลาภรณ์ (2539 : 15)  กลา่ว
ว่า  ความส าเร็จหรือผลผลิตของการน าหลกัสตูรไปใช้ (Curriculum Implementation  Product)  
มกัจะมุ่งท่ีผลท่ีเกิดแก่นกัเรียน  (Student  Outcomes)  ทัง้ในด้านพทุธิพิสยั  จิตพิสยั  และทกัษะ
พิสยัเม่ือนกัเรียนได้รับประสบการณ์จากหลกัสตูรนัน้ๆ  ในขณะท่ี Caldwell  and Spinks (1990 : 
16)  ได้กล่าวถึงโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลว่า  จะต้องมาจากเกณฑ์การประเมินหกด้านด้วยกนั  คือ  
ด้านหลักสูตร  ด้านการตัดสินใจ  ด้านทรัพยากร  ด้านภาวะผู้น า  ด้านบรรยากาศ  และด้าน
ผลลัพธ์   ซึ่งตัวชีว้ัดในด้านผลลัพธ์ประกอบด้วย  อัตราการออกกลางคันของนักเรียนขึน้ต ่า  
คะแนนทดสอบแสดงถึงความส าเร็จอยู่ในระดบัสงู  การศกึษาตอ่หรือหางานท าของนกัเรียนอยู่ใน
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ระดบัสงู  แนวคดิดงักลา่วแสดงให้เห็นวา่  คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน  เป็นปัจจยั
ส าคญัประการหนึง่ท่ีมีอิทธิพลตอ่ประสิทธิผลหลกัสตูรและของโรงเรียน 
 นอกจากนัน้แล้ว คิง (King  1992 : 100)  ยังได้อธิบายถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลของการน าหลกัสูตรไปใช้ว่ามีปัจจยัต่อไปนี ้ คือ  1)  ปัจจัยด้านผู้ เรียน  (Learners)  
เช่น  สตปัิญญาการพฒันาทางสมอง  ทศันคติ  ภมูิหลงัทางการเรียน  ความถนดั   2)  ปัจจยัด้าน
ผู้ สอน (Teachers)  เช่น  ระดับพัฒนาการสอน  คุณภาพของการปฏิบัติงาน  การมีส่วนร่วม       
การให้การสนบัสนุน  3)  ปัจจยัด้านเนือ้หา  (Subject  Matter)  ได้แก่  ความชดัเจนของ
เนือ้หาวิชา  ความตอ่เน่ืองของเนือ้หาวิชา  ความซบัซ้อนของเนือ้หาวิชา  รวมถึงคณุภาพและความ
สะดวกในการน าวสัดอุปุกรณ์ไปใช้หมายรวมถึงแบบเรียน  คู่มือครู  สื่อต่างๆ  เป็นต้น  4)  ปัจจยั
ด้านสิง่แวดล้อม เช่น บรรยากาศของโรงเรียน การไว้วางใจและเช่ือใจกนัของคณะครู การได้รับการ
สนบัสนนุจากชมุชน  การพฒันาครูประจ าการและความสามารถในการท างานเป็นทีมเป็นต้น 
 จากการสรุปแนวคิดของโสเวลล์ (Sowell 1996 : 62)  พบว่า  ในการท่ีจะน าหลกัสตูร
ไปใช้ให้มีประสิทธิผลนัน้  มีตวัแปรตา่งๆ  หลายตวัแปรดงันี ้ คือ  1)  ผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัการน า
หลักสูตรไปใช้นัน้จะต้องมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน  2)  ต้องมีผู้ ให้การสนับสนุนท่ีดี  3)  ในการน า
หลกัสตูรไปใช้นัน้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความเช่ือของผู้ เก่ียวข้อง  4)  จะต้องท าให้
ผู้ เก่ียวข้องมีความรู้สกึมีความเป็นเจ้าของร่วมกนั   
 ทางด้านกลาธอร์น  (Glathorn  1994 : 87)  ได้กลา่วว่า  ในการน าหลกัสตูรไปใช้ให้
เกิดประสิทธิผล   นัน้จ าเป็นต้องพิจารณาถึงตวัแปรต่างๆ  คือ 1)   วัตถุประสงค์ของหลักสูตร             
2)  ต าราหรือทรัพยากรต่างๆ  3)  การล าดบัของเนือ้หาวิชา  4)  การวดัและประเมินผลการเรียน  
5)  กิจกรรมการสอน  6)  เวลาใช้ในการสอน  เป็นต้น 
 ในท านองเดียวกนัแพรทท์  (Pratt  1994 : 45)  ได้กลา่วถึงแนวทางการน าหลกัสตูรไป
ใช้ให้เกิดประสิทธิผลว่า  การท่ีโรงเรียนจะเกิดประสิทธิผลได้หรือไม่นัน้  หลักสูตรและการน า
หลกัสตูรไปใช้เป็นตวัการส าคญัดงันัน้  โดยมีแนวทางในการท่ีจะก่อให้เกิดประสิทธิผลในการน า
หลักสูตรไปใช้  ดงันี ้ 1)  ต้องสร้างบรรยากาศท่ีดีให้เกิดขึน้ในโรงเรียน  2)  มีการประชุมและ
ปรึกษาหารือกันเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบตัิ  3)  มีการสร้างเป้าหมายและขอบเขตในการ
ปฏิบตัิงานให้ชดัเจน  4)  พฒันาปัจจยัท่ีเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน  5)  มีการฝึกอบรมภายใน
อย่างเป็นระบบ 6)  ไม่คาดหวังว่าทุกคนจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลง  7)  มีการติดต่อระหว่าง
บุคคล  8)  มีการก าหนดเวลาและทรัพยากรท่ีใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ  9)  จะต้อง
ปฏิบตัิงานอยา่งไมส่ิน้หวงั 
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 ในขณะท่ีเลมเลช (Lemlech 1994 : 15 ; Ames and  others  1995 : 65)  ได้กลา่วว่า  
ความส าเร็จของการน าหลกัสตูรไปใช้นัน้ประกอบด้วยปัจจยัท่ีส าคญัๆ  สองปัจจยัคือ  1)  ปัจจยั
ด้านผู้บริหาร (Administrator)    ผู้บริหารจะต้องดแูลเร่ืองการจดัวางแผนการจดัตารางเวลา  การ
ก าหนดความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายในโรงเรียน  ตลอดจนต้องประชมุและนิเทศครูเก่ียวกบัการ
น าหลกัสูตรไปใช้ในชัน้เรียน  2)  ปัจจัยด้านผู้สอน  (Teacher)  โดยมีองค์ประกอบท่ีส าคญัคือ  
ระดับการพัฒนาการสอนครู  และคุณภาพของการสอนหรือการปฏิบัติงาน  นอกจากนัน้แล้ว  
ผู้สอนต้องมีความยืดหยุน่ในการน าวสัดอุปุกรณ์ไปใช้ในการเรียนการสอน  และจ าต้องสามารถน า
วสัดอุปุกรณ์เก่ามาปรับใช้ในการเรียนการสอนได้ 
 ถ้าวิเคราะห์ตามแนวคิดของลเูนนเบร์ก (Lunenburg and Ornstein 2002 : 16)  ก็จะ
พบว่า  มมุมองของกลไกในการน าหลกัสตูรไปใช้ให้มีประสิทธิผลนัน้มีแตกตา่งกนั  สี่แบบ  คือ  1)  
แบบคอ่ยเป็นคอ่ยไป  (Incrementatism)  2)  แบบการติดตอ่สื่อสาร (Communication)  3)  แบบ
ท างานร่วมกนั (Cooperation)  4)  แบบสนบัสนนุ (Support) 
 นอกจากนัน้  ถ้าวิเคราะห์แนวคิดโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลของฮอย์ (Hoy and Miskel 
2001 :33) โรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลนัน้จะต้องอาศัยกระบวนการ Input , Process 
(Transformation) และ Output   โดยในแต่ละกระบวนการก็จะมีเกณฑ์ความมีประสิทธิผล 
(Criteria Effectiveness) และทัง้สามกระบวนการจะต้องค านึงถึงกลุ่มประชาชนท่ีสิทธิมีเสียงใน
โรงเรียน ระยะยาว   ตวัชีว้ดัท่ีหลากหลาย  ฮอย์ อธิบายไว้ว่า  การท่ีโรงเรียนจะมีประสิทธิผลได้นัน้
ต้องอาศยัองค์ประกอบหลายด้าน  ทัง้ในด้านด้านทรัพยากรการเงิน  สิ่งอ านวยความสะดวกตา่งๆ  
ความพร้อมของนกัเรียนสมรรถภาพของครูทรัพยากรด้านเทคโนโลยี  การสนบัสนนุจากผู้ปกครอง  
รวมถึงมาตรฐานและนโยบายของโรงเรียนสิ่งเหลา่นีถื้อเป็นปัจจยัน าเข้าท่ีจะเป็นสาเหตเุบือ้งต้นท่ี
จะท าให้โรงเรียนมีประสิทธิผล  นอกจากปัจจัยท่ีกล่าวมาแล้วโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลนัน้ต้อง
พิจารณาเกณฑ์การประเมินในเร่ือง  วิสยัทศัน์และความกลมเกลียวกนั  ของบุคลากรในโรงเรียน  
สขุภาพของบรรยากาศของโรงเรียน  ระดบัการจูงใจ  ห้องเรียนและโรงเรียน  โรงเรียน  องค์การ)  
คณุภาพของหลกัสตูร  คณุภาพของการสอน  เวลาในการเรียนรู้   คณุภาพของภาวะผู้น า  ซึ่งถือ
เป็นเกณฑ์การประเมินด้านกระบวนการท่ีส าคญัในการท่ีจะท าให้เกิดประสิทธิผลในโรงเรียน  และ
เกณฑ์การประเมินโดยพิจารณาจาก  การประสบความส าเร็จในงาน  การเรียนรู้ของนักเรียน  
ความพงึพอใจในงาน  ระดบัของการขาดงาน  อตัราการออกกลางคนั  คณุภาพของการปฏิบตัิงาน  
ซึ่งเม่ือพิจารณาเกณฑ์การประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนของฮอย์แล้วพบว่า  คุณภาพของ
หลกัสูตรหรือประสิทธิผลของหลกัสูตรก็เป็นดชันีชีว้ัดท่ีส าคญัท่ีบ่งถึงความส าเร็จของโรงเรียน  
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นอกจากนัน้เม่ือพิจารณาถึงประสิทธิผลของการน าหลกัสตูรไปใช้ในปัจจยัด้านผลผลิตตวัแปรท่ี
ส าคญัท่ีมีอิทธิพลในการน าหลกัสตูรไปใช้แก่  การเรียนรู้ของของนกัเรียน  เน่ืองจากถ้านกัเรียน
สามารถเรียนรู้ได้ประการหนึ่ง  นอกจากนัน้แล้วความพึงพอใจในการท างานของครูก็ถือเป็นตวั
แปรท่ีส าคญัอีกประการหนึง่ 
 ทศันะเดียวกนันีล้็อค  (Lock 1984 : 45 ; Davis and Newstom 1984 : 102)  กลา่ว
ว่าความพึงพอใจในงานมีความสมัพนัธ์กบัความส าเร็จขององค์การ  ถ้าบุคคลในองค์การมีความ
พงึพอใจในงานสงู  คณุภาพของงานก็สงู  ในทางตรงกนัข้าม  หากบคุคลในองค์การไม่มีความพึง
พอใจในงานคุณภาพของงานก็จะต ่า  ความพึงพอใจในการท างานเป็นการแสดงให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพของการบริหารองค์การ  ผู้ บริหารจะต้องท าความเข้าใจกบัองค์ประกอบท่ีส่งผลต่อ
ความพงึพอใจในงาน  และสร้างความพงึพอใจในงานให้เกิดขึน้กบัคนในองค์การ  ในขณะท่ี  สมิท
(Smith 1992 : 54)  ได้กลา่วถึงความพงึพอใจในงานว่าโครงสร้างของความพงึพอใจประกอบด้วย
ความพงึพอใจในงานทัว่ไป (The Overall Job Satisfaction)  และความพงึพอใจเฉพาะด้าน  (The  
Facets of  Satisfaction)  เช่นลกัษณะของงานท่ีปฏิบตัิ  เพื่อนร่วมงาน  หวัหน้า  รายได้  สภาพ
การท างาน  นโยบาย  และโอกาส  ของความก้าวหน้า 

 ได้มีผู้ ท าการศึกษาวิจัยเก่ียวกับความพึงพอใจในงานของครูหลายเร่ือง  เช่น ฮอย์ 
(Hoy and Miskel  1982 : 55)  ได้ศกึษาปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัผู้บริหารท่ีมีอิทธิพลตอ่ความพงึพอใจ
ในงานของครูพบว่า  กระบวนการติดต่อสื่อสารของผู้บริหารถ้าเป็นไปอย่างมีคณุภาพจะมีผลต่อ
ความพงึพอใจของครูมาก  (Smith and Hukin 1969 : 32  , อ้างถึงใน Schneider and Wheeler 
1992 : 44)  ได้สร้างเคร่ืองมือเพื่อประเมินความพงึพอใจในงาน  5 ด้าน คือ  ตวังาน (Work)  การ
นิเทศ (Supervision)  เพื่อนรวมงาน (Co-Workers)  รายได้ (Pay)  โอกาสความก้าวหน้า 
(Promotion  Opportunities)  พบว่าความพึงพอใจทกุด้านมีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจใน
งานโดยทัว่ไปโดยเฉพาะตวัของงานเองมีความสมัพนัธ์สงูกบัความพงึพอใจในงานโยทัว่ไป 

 ไลน์ช (Lynch 1993 : 44) ได้ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน พบว่า 
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน ได้แก่ ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งองค์การ ความรู้สึกเกิดการ
รับผิดชอบในงาน การได้แสดงความรู้สกึร่วมกนัในการประเมินการปฏิบตัิ 

 กาญจนา  จนัทร์ไทย (2540 : 32)  ได้ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้น าและ
ปัจจยัคดัสรรด้านสถานการณ์กับพึงพอใจในงานของอาจารย์พยาบาลโดยใช้เคร่ืองมือวดัความ     
พึงพอใจของสมิท (Smith and Hukin 1996 : 22)   5 ด้านคือ ตวังาน (Work) การนิเทศ 
(Supervision)  เพื่อนร่วมงาน (Co-Walkers) รายได้ (Pay) โอกาสความก้าวหน้า (Promotion 
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Opportunities) ผลการวิจยัพบว่า อาจารย์พยาบาลส่วนใหญ่มีความไม่แน่ใจในประเด็นความพึง
พอใจในงานห้าด้าน (ยกเว้นความพึงพอใจด้านลักษณะของรายได้) อาจารย์พยาบาลท่ีมี
พฤตกิรรมผู้น าแตกตา่งกนัจะมีความพงึพอใจแตล่ะด้านแตกตา่งกนั (ยกเว้นความพงึพอใจในงาน
โดยทัว่ไป) 

 ยงยทุธ  สคุนธปฏิภาค (2532 : บทคดัย่อ)  ได้ท าการวิจยัเร่ือง  ความพงึพอใจในการ
ปฏิบตัิงานของครูช่างอุตสาหกรรม  วิทยาลยัเทคนิคภาคกลาง  สงักัดกรมอาชีวศึกษา โดยใช้
พฒันาแบบวดัความพงึพอใจมาจาก END (Employee Need Questionnaire) ผลการวิจยัพบว่า 
องค์ประกอบท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของครู องค์ประกอบโดยเรียงตามล าดบั
ความส าคัญห้าองค์ประกอบ คือ ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีการงาน ความรับผิดชอบ 
ความส าเร็จในการท างาน ความมัน่คงในงานท่ีท า และการปฏิบตัิในการบริหารของผู้บงัคบับญัชา 

 บณัฑิต  แท่งพิทกัษ์ (2540 : บทคดัย่อ)  ได้ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผู้น า  
อ านาจความศรัทธา  และความพงึพอใจในงานของครูโรงเรียนมธัยมศกึษา  พบว่า  ภาวะผู้น าของ
ผู้บริหาร  การใช้อ านาจของผู้ บริหาร  ความศรัทธาของครู  และความพึงพอใจในงานของครู
สามารถท านายความพงึพอใจในการท างานของครูได้ดีท่ีสดุ 

 บญัชา  แสนทวี (2540 : บทคดัย่อ)  ได้ศกึษารูปแบบเชิงเหตผุลของตวัแปรท่ีสง่ผลตอ่
ประสิทธิภาพของครูผู้สอนในการจดัประสบการณ์ให้แก่เด็กก่อนประถมศึกษา  สงักัดส านักงาน
คณะกรรมการประถมศกึษาแห่งชาติ  พบว่า  การได้รับการสนบัสนนุทางสงัคมของครูบรรยากาศ
ในโรงเรียน  และความเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน  มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจใน
การปฏิบตัิงานของครู 

 
 จากแนวคิดและงานวิจยัเก่ียวกบัความพึงพอใจในงานของครู  พบว่า  ความพึงพอใจ

ในงานของครูเป็นตวัชีว้ดัท่ีส าคญัในท่ีจะน าไปสู่ประสิทธิผลในโรงเรียน  เน่ืองจากหากครูมีความ
พึงพอใจในการปฏิบตัิงานในโรงเรียน  การปฏิบตัิงานนัน้ก็จะเกิดผลส าเร็จได้โดยง่าย  ในท านอง
เดียวกนัในการน าหลกัสตูรไปใช้ให้เกิดประสิทธิผลนัน้ครูถือได้ว่าเป็นบคุคลท่ีมีอิทธิพลต่อการน า
หลกัสตูรไปใช้มากท่ีสดุ  ถ้าครูมีความพงึพอใจในการปฏิบตัิงานสงู  การน าหลกัสตูรไปใช้ก็จะเกิด
ประสิทธิผลสงูตามไปด้วย 

 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ประสิทธิผลของการน าหลกัสตูรไปใช้อีกประการคือ  คณุภาพของ
การปฏิบตัิงานของครู  เน่ืองจากคุณภาพของการปฏิบตัิงานอย่างมีคุณภาพ  การสอนย่อมเกิด
ประสิทธิผล  ดงันัน้คณุภาพของการปฏิบตัิงานด้านการสอนของครูจึงเป็นหวัใจส าคญัท่ีสง่ผลหาร
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เรียนรู้ของนกัเรียน (Bollm1976 : 18)  นอกจากนัน้  ซึง่เมือพิจารณาการแนวคิดประสิทธิผลของ
โรงเรียนของฮอย์ (Hoy and Miskel 2001 : 53) ด้านผลผลิต  แล้วพบว่าคณุภาพของ              
การปฏิบตัิงานถือเป็นตวับ่งชีค้วามมีประสิทธิผลท่ีส าคญัของโรงเรียน  เน่ืองจากถ้าในโรงเรียน   
การปฏิบัติงานของครูไม่มีคุณภาพ  ไม่สนใจการเรียนการสอน  สิ่งเหล่านีจ้ะไปสัมพันธ์กับ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่า  ดงัท่ีบลมู (Bloom 1976 : 23)  ได้ท าการศกึษาความสมัพนัธ์ของ
องค์ประกอบของคณุภาพการสอน  ได้แก่  การชีแ้นะ  การเสริมแรง  และการมีสว่นร่วมกบัผลการ
เรียนรู้ของนกัเรียน  ผลการศกึษาพบวา่  คณุภาพด้านการสอนชีแ้นะ  การเสริมแรง  และการมีสว่น
ร่วมมีความสมัพนัธ์กบัผลการเรียนรู้เม่ือสิน้สดุการเรียนของผู้ เรียน 

 พิทท์แมน (Pittman 1993 : 23)  ได้ศกึษาองค์ประกอบของผลผลิตทางการศกึษาท่ีมี
ต่อความสนใจและสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนเกรด 8  จ านวน  5,162 คน  ผลการศึกษา
พบวา่  คณุภาพการสอนของครูมีอิทธิพลตอ่ความสนใจ  และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุนันทา  ประไพตระกูล (2535 : 32)  ท่ีได้ท าการวิเคราะห์
ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตรุะหวา่งตวัแปรคดัสรรกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียน
ชนัมธัยมศกึษาปีท่ีสามกรุงเทพมหานคร  โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อวิเคราะห์ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุ
ของตัวแปรในองค์ประกอบด้านนักเรียน  สภาพแวดล้อมทางบ้าน  องค์ประกอบด้านครู  
สภาพแวดล้อมทางโรงเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  ผลการวิเคราะห์พบว่า  
ตัวแปรคุณภาพการสอนของครูเป็นตัวแปรท่ีมีอิทธิพลเชิงสาเหตุทัง้ทางตรงและทางอ้อมต่อ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

 ราชนั  บญุธิมา (2542 : 14)  ได้ท าการศกึษาปัจจยัท่ีเอือ้ตอ่ผลส าเร็จการน าหลกัสตูร
มธัยมศกึษาตอนต้นไปปฏิบตัิในโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดัเชียงราย  ผลการศกึษาคณุภาพการ
สอนของครูมีอิทธิพลทางตรงต่อผลส าเร็จของการน าหลกัสตูรมธัยมศึกษาตอนต้นไปปฏิบตัิจาก
การวิจยัในประเด็นนีจ้ึงอธิบายได้ว่า  คณุภาพการสอนหรือการปฏิบตัิของครูเป็นความสามารถ
ของครูในการจัดการเรียนการสอนด้วยการชีแ้นะ  การมีส่วนร่วม  การเสริมแรง  การให้ข้อมูล
ย้อนกลบัและแก้ไขข้อบกพร่องในการเรียนของนกัเรียน  ดงันัน้คณุภาพการปฏิบตัิงานของครูจึงถือ
เป็นหวัใจส าคญัตอ่การน าหลกัสตูรไปใช้ให้เกิดประสิทธิผล 
 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับคุณภาพของการปฏิบัติของครูพบว่า
คุณภาพการปฏิบตัิของครูมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการน าหลกัสูตรไปใช้  เน่ืองจาก  ถ้าครู
ปฏิบตัิงานอยา่งมีคณุภาพ  เช่น  มีการเตรียมการสอน  ใช้อปุกรณ์การสอนให้เหมาะกบัเนือ้หาวิชา  
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จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เหมาะสมทัง้เนือ้หาวิชาและกลุ่มของนักเรียน  มีการวัดและ
ประเมินผลได้ตรงตามเจตนารมณ์ของหลกัสูตร  สิ่งเหล่านีย้่อมท าให้การน าหลกัสูตรไปใช้เกิด
ประสิทธิผล 
 
ตารางท่ี 1 แสดงสรุปแนวคดิทฤษฎีการน าหลกัสตูรสูก่ารปฏิบตั ิ
 

การน าหลักสูตรสู่การปฏบิตั ิ วิชัย วงษ์ใหญ่ สงดั อุทธานนท์ IEA APEID 
ขัน้ตอนการน าหลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิ 1.ตรวจสอบทบทวน 

   หลกัสตูร 
2.ท าโครงการและ 
   วางแผนการศกึษาน า 
   ร่อง 
3.ประเมนิโครงการ 
   ศกึษาทดลอง 
4.ประชาสมัพนัธ์ 
   หลกัสตูร 
5.การอบรม อาจารย์  
   ผู้บริหาร 
6.น าหลกัสตูรไปปฏิบตัิ 
   จริง 
7.การอบรมอาจารย์ 
  เพิ่มเติม 
8.การติดตามและ 
   ประเมนิผลการใช้ 
   หลกัสตูร 

1.งานบริหารและ 
   บริการหลกัสตูร 
2.งานด าเนินการเรียน 
   การสอนตาม 
   หลกัสตูร 
3.งานสนบัสนนุและ 
   สง่เสริมการใช้ 
   หลกัสตูร 

1.ขัน้การเตรียมการใช้ 
   หลกัสตูร 
2.ขัน้ด าเนินการใช้ 
   หลกัสตูร 
3.ขัน้ติดตามและ 
   ประเมนิผลการน า 
   หลกัสตูรไปปฏิบตัิ 

1.ต้องสร้างบรรยากาศ  
2.มีการประชมุและ    
   ปรึกษาหารือกนั 
3.มีการสร้างเป้าหมาย 
   และขอบเขต  
4.พฒันาความ 
   รับผิดชอบร่วมกนั   
5.มีการฝึกอบรม 
   ภายในอย่างเป็น 
   ระบบ  
6.ไมค่าดหวงัว่าทกุคน 
   จะต้องเกิดการ 
   เปลี่ยนแปลง   
7.มีการติดต่อระหว่าง 
   บคุคล   
8.มีการก าหนดเวลา 
   และทรัพยากรท่ีใช้ใน 
   การปฏิบตัิงานอย่าง 
   เพียงพอ   
9.จะต้องปฏิบตัิงาน 
   อย่างไมส่ิน้หวงั 

องค์ประกอบการน าหลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิ 1.ขัน้เตรียมการ 
2.ขัน้ด าเนินการพฒันา 
   หลกัสตูรและวาง 
   แผนการใช้หลกัสตูร 
3.ขัน้ด าเนินการใช้ 
   หลกัสตูร 
4.ขัน้ตรวจสอบของ 
   กระบวนการใช้ 
   หลกัสตูร 

1.ระบบบริหารหลกัสตูร 
2.พฤติกรรมการใช้ 
   หลกัสตูร 
3.การสง่เสริมการใช้ 
   หลกัสตูร 
4.การควบคมุคณุภาพ 
   การใช้หลกัสตูร 

1.วิเคราะห์หลกัสตูร 
2.กระบวนการเรียนการ 
   สอนในห้องเรียน 
3.สิง่ท่ีนกัเรียนได้รับ 

1.วางแผนและ 
   เตรียมการน า 
   หลกัสตูรไปปฏิบตัิ 
2.จดัให้มีหน่วยงาน 
   สง่เสริมการน า 
   หลกัสตูรไปปฏิบตัิ  
3. ก าหนดวิถีทางและ 
    กระบวนการน า 
    หลกัสตูรไปปฏิบตัิ 
    อย่างเป็นขัน้ตอน   
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การจัดการเรียนการสอนทางด้านหลักสูตรการพยาบาล  
 

 การจดัการศกึษาพยาบาล เป็นการจดัการศกึษาวิชาชีพท่ีมีการปฏิบตัิเป็นแกนกลาง
(จินตนา ยนูิพนัธ์ 2530: 10-12) ปฏิบตัิการพยาบาลภายใต้แนวคดิทฤษฎีทางการพยาบาลท่ีมอง 
ผู้ ป่วยเป็นบุคคลท่ีเป็นองค์รวม ยึดผู้ ป่วยเป็นศูนย์กลางของการปฏิบตัิการพยาบาลทัง้ปวง 
ค านึงถึงความแตกตา่งระหว่างบคุคลของผู้ ป่วย (Johnson and Other 1980 : 25) เพื่อให้บรรลถุึง
ความต้องการทางสขุภาพท่ีเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว ตามศกัยภาพและสภาวะแวดล้อมของแตล่ะ
บุคคลการเรียนการสอนทางการพยาบาลศาสตร์ จึงเป็นการเตรียมพยาบาลให้เป็นผู้ ท่ีมี
ความสามารถทัง้ในด้านวิชาการและมีความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลตามลักษณะ
วิชาชีพ ในการจดัการเรียนการสอน จึงประกอบด้วย 2 สว่นส าคญั คือ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ
หรือการปฏิบตัิในคลินิกท่ีมีความสมัพนัธ์และสอดคล้องกนั (พวงรัตน์ บญุญานรัุกษ์ 2525 : 117 ; 
จินตนา ยนูิพนัธ์ 2527 : 20-21 ; Atkins and Murphy 1994 : 118) 
 
การจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี 

 การจดัการเรียนการสอนภาคทฤษฎีนัน้มุ่งเน้นให้ความรู้ในด้านเนือ้หาวิชาในหลกัและ
วิธีการปฏิบตัิตา่ง ๆ ควบคูไ่ปกบัการปลกูฝังทัศนคติท่ีดีตอ่วิชาชีพพยาบาลและตอ่การท างาน ซึง่
เป็นการเรียนการสอนท่ีจะเตรียมนกัศกึษาพยาบาลให้มีความรอบรู้ มีความสามารถ และมีความ
พร้อมพอสมควรท่ีจะไปฝึกปฏิบตัิการพยาบาลแก่ผู้ ป่วยได้ การสอนสว่นใหญ่จะใช้วิธีการบรรยาย 
หรือการสาธิตของผู้สอนฝ่ายเดียว คือ จะยดึผู้สอนเป็นศนูย์กลาง (Teacher-Center) อาจมีการ
อภิปรายในชัน้เรียนร่วมบ้างในบางรายวิชา จ านวนผู้ เรียนในชัน้เรียนจะเป็นนกัศกึษาทัง้หมดของ
ชัน้ปีนัน้ ๆ และการท่ีจะให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนหรือมีโอกาสแสดงความคิดเห็น
โดยทัว่ถึงกันเป็นไปได้ยากจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนภาคทฤษฎีคือ มุ่งให้นกัศึกษามี
พฒันาการทัง้ 3 ด้านคือ ด้านพทุธิพิสยั (Cognitive Domain) ด้านจิตพิสยั (Affective Domain) 
และด้านทกัษะพิสยั(Psychomotor Domain) และในแต่ละด้านท่ีกล่าวมานีมี้จุดมุ่งหมายท่ี
แตกตา่งกนั เช่น ด้านพทุธิพิสยัมุ่งให้นกัศกึษามีพฒันาการด้านความรู้อย่างเพียงพอท่ีจะน าไปใช้
เป็นหลกัและแนวทางในการให้การพยาบาลผู้ ป่วยได้อย่างเหมาะสม  ด้านจิตพิสยั มุ่งปลกูฝังให้
นกัศกึษามีค่านิยม และทศันคติท่ีดีต่อวิชาชีพพยาบาล และด้านทกัษะพิสยันัน้มุ่งให้นกัศกึษา
ได้รับประสบการณ์ได้เรียนรู้ได้พบเห็นการปฏิบตัิทางการพยาบาล แตเ่น่ืองจากมีความจ ากดัด้าน
สถานท่ี โอกาสและสภาพท่ีแท้จริงของผู้ ป่วยการเรียนรู้เพื่อเน้นด้านนีจ้ึงมีน้อยมาก  ซึง่ในการดแูล 
(Caring) และการปฏิบตัิการพยาบาล (Nursing  Care) ให้ได้อย่างถกูต้องตรงตามปัญหาและ
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ความต้องการของผู้ รับบริการนัน้ มีวิธีการสอนแบบตา่ง ๆท่ีน ามาใช้สอนนกัศกึษาเพื่อให้บรรลตุาม
วตัถปุระสงค์หลกัสตูร 

 
การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัต ิ
 การจัดการศึกษาภาคปฏิบัติการพยาบาล  เป็นการจัดการศึกษาพยาบาลท่ีมี
จดุมุ่งหมาย เพื่อการพฒันาทกัษะและเสริมประสบการณ์ทางวิชาชีพ มีรูปแบบของการศึกษา
ภาคปฏิบตัิดงันี ้(จินตนา ยนูิพนัธ์ 2527 : 20-21) 

 1. การฝึกปฏิบตัิการพยาบาลทางห้องทดลอง เป็นการฝึกปฏิบตัิเก่ียวกบัการทดลอง
เช่น การทดลองทางวิทยาศาสตร์ การทดลองวิชาโภชนาการและท่ีส าคญั คือ การฝึกปฏิบตัิเทคนิค
การพยาบาลในห้องปฏิบตัิการพยาบาล ซึง่เป็นการเน้นการฝึกหดัให้เกิดทกัษะก่อนท่ีจะลงมือ
ปฏิบตัิจริงแก่ผู้ ป่วย โดยใช้สถานการณ์จ าลอง 

 2. การฝึกปฏิบตัิแนวคิดทางการพยาบาลในชัน้เรียน เป็นการใช้ข้อมลูจริงเพื่อ
การศกึษาปัญหา และใช้กิจกรรมการแก้ปัญหาโดยเพิ่มข้อมลูจากสถานการณ์จริง แล้วน าไปศกึษา
ในชัน้เรียนเพื่อวิเคราะห์ข้อมลูตา่ง ๆ เชิงทฤษฎีท่ีจะน าไปสูก่ารปฏิบตัิ เช่น กรณีศกึษา (Case 
Study) วิเคราะห์อบุตัิการณ์ (Case Incident Analysis) และสถานการณ์จ าลอง (Simulation)     
เป็นต้น 
 3. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หมายถึง การฝึกปฏิบตัิการพยาบาลด้วยการปฏิบตัิ
จริงกบัผู้ ป่วย บคุคลหรือชมุชนแหลง่ฝึกปฏิบตัิเพื่อฝึกฝนให้ใช้ความคิด และฝึกวิธีการแก้ปัญหา
การน าความรู้ไปประยกุต์ การพิสจูน์ความจริงของทฤษฎีในสถานการณ์จริง เพื่อเป็นการเพิ่มพนู
ประสบการณ์ด้วยการเรียนรู้โดยตรงจากของจริง นอกจากนีก้ารฝึกภาคปฏิบตัิยงัเป็นการสร้าง
เสริมประสบการณ์และทกัษะทางวิชาชีพ โดยเฉพาะการฝึกปฏิบตัิต่อผู้ รับบริการของนกัศึกษา
พยาบาล นอกจากจะเป็นการเสริมความรู้ ความเข้าใจในชัน้เรียนแล้วยงัเป็นการเตรียมให้ผู้ เรียน
สามารถปฏิบตัิการพยาบาลได้อย่างมีคณุภาพในฐานะของนกัวิชาชีพท่ีมีความสามารถ  และ
ประสบการณ์ 
                   ชเวียร์ (จินตนา ยนูิพนัธ์ 2527 : 20 , อ้างถึงใจ Schweer 1968 : 41) กลา่ววา่ การฝึก
ปฏิบตัินับเป็นหัวใจของการศึกษาเพราะการฝึกปฏิบตัิเป็นการสนับสนุนผู้ เรียนให้เกิดความคิด
อย่างอิสระ ส่งเสริมผู้ เรียนให้มีทกัษะในการแก้ปัญหาและการตดัสินใจ ความสมัพนัธ์ระหว่าง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจะส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีความเจริญทางด้านสติปัญญาและวิชาชีพ
ตลอดจนพฒันาทกัษะในทกุ ๆ ด้าน 
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                    การจดัการเรียนการสอนภาคปฏิบตัิสว่นใหญ่จะยดึผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง  (Student  
Centered) เป็นการเรียนรู้จากสภาพจากเหตกุารณ์ท่ีเป็นจริง ผู้ เรียนได้เห็น ได้สงัเกต ได้สมัผสั ได้
ทดลองปฏิบตัิกับผู้ ป่วยจริง ดงันัน้การเรียนการสอนในคลินิกจะช่วยเสริมการเรียนการสอน
ภาคทฤษฎีและพฒันาผู้ เรียนในเร่ืองตา่ง ๆ ดงันี ้(สมคิด รักษาสตัย์ 2533 : 2) 
 1. ฝึกการน าความรู้ท่ีได้ศกึษามาไปใช้ในการปฏิบตัิการพยาบาลและการจดัการด้าน
สขุภาพอนามยัในสภาพท่ีเป็นจริงเพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจในข้อความรู้ทางทฤษฎี 
 2. ได้ทดลอง หรือทดสอบข้อความรู้และทฤษฎีตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องเพื่อให้มัน่ใจได้ว่าเป็น
สิง่ท่ีท าได้จริงหรือเป็นสิง่ท่ีจะยดึถือเป็นวิธีการปฏิบตัิได้ตอ่ไป 
 3. เสริมสร้างทกัษะท่ีจ าเป็นให้แก่ผู้ เรียน ทกัษะท่ีส าคญั คือ ทกัษะการปฏิบตัิ (ปฏิบตัิ
ได้ถกูต้อง ท าได้คลอ่งแคลว่ และเป็นธรรมชาติ) ทกัษะการคิด การวิเคราะห์ ทกัษะการใช้ข้อมลู
และเหตผุลในการตดัสินใจโดยเฉพาะในด้านการแก้ปัญหา ทกัษะในการสื่อความหมายทัง้ในด้าน
การเขียนและการพดู นอกจากนีผู้้ เรียนมีโอกาสฝึกทกัษะในการท างานเป็นทีมอีกด้วย 
 4. การเรียนการสอนภาคปฏิบตัิ จะช่วยเพิ่มหรือขยายขอบข่ายความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์การท างานให้กับผู้ เรียนได้อย่างกว้างขวางลึกซึง้  เป็นแหล่งท่ีช่วยสร้างและ
พฒันาทศันคติตอ่วิชาชีพและตอ่การปฏิบตัิงานในทิศทางที่ถกูต้องเหมาะสมยิ่งขึน้ 
 5. เสริมสร้างความมัน่ใจในความรู้และการปฏิบตัิให้แก่ผู้ เรียน และช่วยกระตุ้นให้เกิด
ความคิดริเร่ิมและความปรารถนาท่ีจะปรับปรุงแก้ไขวิธีการปฏิบตัิงานของตนให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งๆ ขึน้ 
 6. ผู้สอนสามารถประเมินพฒันาการของผู้ เรียนว่าอยู่ในระดบัใดหรือท าให้เกิดความ
มัน่ใจในความรู้ความสามารถในการปฏิบตัิของผู้ เรียนได้สรุปได้ว่า  การจดัการเรียนการสอน
ภาคปฏิบตัิหรือการเรียนการสอนในคลินิกนัน้เป็นกระบวนการท่ีส าคญัในการพัฒนานักศึกษา
พยาบาลให้มีความสามารถทางด้านทกัษะการพยาบาล รวมถึงทกัษะการตดัสินใจผสมผสาน
ระหว่างความรู้พืน้ฐาน และความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องน ามาประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิการ
พยาบาล 
 
การจัดหลักสูตรในการศึกษาพยาบาล  

 จ าแนกเป็น 3 รูปแบบ คือ (กลุยา   ตนัติผลาชีวะ 2532 : 81-82  , อ้างถึงใน Torres 
and Stanton 1982 : 77) 
 1. หลกัสตูรแบบเน้นการพยาบาลผู้ ป่วย (Traditional Medical Mode) เป็นรูปแบบ 
หลกัสตูรท่ีลกัษณะของการก าหนดวิชาจะเน้นอยูท่ี่โรค ความเจ็บป่วย การรักษาสภาพแวดล้อมใน 
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โรงพยาบาลและการฝึกปฏิบตัิในคลินิกเป็นหลกั รายวิชาของหลกัสตูรจะเป็นดงันี  ้ วิชาการ
พยาบาลผู้ใหญ่และผู้สงูอายุ การพยาบาลเด็ก การพยาบาลจิตเวช การพยาบาลสตูิศาสตร์ และ
การพยาบาลอนามยัชมุชน 
 2. หลกัสตูรแบบกึ่งการพยาบาลผู้ ป่วย (Semi Medical Mode) ลกัษณะส าคญัของ
การก าหนดวิชา ตามรูปแบบนี ้ จะยดึเนือ้หาเฉพาะทางการรักษาเป็นแกน แล้วประสานเข้ากบั
เนือ้หาวิชาทางการพยาบาล ทัง้นีเ้พื่อให้เห็นมโนทศัน์ของการพยาบาลดีขึน้ รายวิชาตามรูปแบบนี ้
จะเป็นดงันีก้ารพยาบาลผู้ใหญ่ การพยาบาลเดก็ การพยาบาลอนามยัชมุชน เป็นต้นหรือไม่อาจจะ
ใช้ช่ือวิชาเป็น การพยาบาล 1 การพยาบาล 2 การพยาบาล 3 เป็นต้น โดยรวมเอามโนทศัน์
ทางการพยาบาลอายรุศาสตร์-ศลัยศาสตร์ การพยาบาลจิตเวช การพยาบาลเด็ก และอ่ืน ๆ เข้าไป
ด้วย 
 3. หลกัสตูรแบบบรูณาการ (Integrated Mode) การก าหนดวิชาในหลกัสตูรแบบนีจ้ะ 
เน้นภาพรวมทางการพยาบาล เนือ้หาวิชาจะมุง่ท่ีความมีสขุภาพกบัการใช้ทฤษฎี และกระบวนการ 
พยาบาลในการวินิจฉยัทางการพยาบาล การจดัวิชาแบบบรูณาการนีจ้ะไม่คงรูปแบบหลกัสตูรเดิม 
แต่เนือ้หาจะเป็นข้อความโดยต่อเน่ืองตามล าดบั อาจจดัเนือ้หาเป็นรูปหน่วยหรือเป็นโมดลูก็ได้
แล้วแต่เป้าหมายของหลกัสตูรนัน้นอกจากการจดัจ าแนกลกัษณะหลกัสตูร  ดงัท่ีกล่าวมานีแ้ล้ว 
หลกัสตูรการศกึษาพยาบาลอาจจะจ าแนกออกตามรูปแบบหลกัสตูรท่ีกลา่วมาแล้วได้ ดงันี ้
  3.1 หลกัสตูรรายวิชา หลกัสตูรรายวิชานีเ้ป็นท่ีนิยมและใช้กนัอย่างแพร่หลายในวง
การศกึษาพยาบาล เนือ้หาวิชาจะเน้นโรคเป็นส าคญั เนือ้หาหลกัสตูร จะอยู่ในรูปแบบเน้นการ
พยาบาลผู้ ป่วยผู้ เรียนจะเรียนในแต่ละวิชาแต่ละโรคไป การฝึกปฏิบตัิจะเน้นด้านการปฏิบตัิใน
โรงพยาบาล และการดแูลผู้ ป่วย (Hospital-Oriented) 
  3.2 หลกัสตูรบรูณาการ เป็นหลกัสตูรรูปแบบท่ีน ามาใช้ในการศกึษาพยาบาล เพื่อ
การประสานเนือ้หาวิชาการพยาบาลเข้าด้วยกนั ลดความซ า้ซ้อนของเนือ้หาวิชา มีการจดัล าดบั
การเรียนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพท่ีง่ายไปหายาก การจดัหลกัสตูรในลกัษณะนีต้วัแกนของ
หลกัสตูรอาจเน้นอายคุือ เรียนจากเด็กไปผู้ ใหญ่และผู้สงูอายหุรือเรียนจากสขุภาพดีไปเป็นความ
เจ็บป่วยก็ได้ ทัง้นีแ้ล้วแตป่รัชญาการศกึษาพยาบาลของสถาบนันัน้ ๆ 
  3.3 หลกัสตูรมุ่งชมุชน เน้นความส าคญักบัชมุชนเป็นหลกั ปัจจบุนัได้น ามาใช้ใน
การศกึษาพยาบาลมาก เน่ืองจากนโยบายการสาธารณสขุมลูฐาน การพฒันาหลกัสตูรรูปแบบนี ้
มาจากแนวความคิดพืน้ฐานของการจดัการศกึษา 2 รูปแบบ คือ การศกึษาท่ีเน้นชมุชนและ
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การศกึษาท่ีใช้ชมุชนเป็นฐานท่ีมุ่งถึงการศกึษาเพื่อให้เข้าใจสภาพชมุชน  และการสาธารณสขุมลู
ฐาน ซึง่องค์การอนามยัโลกให้ความหมายของรูปแบบหลกัสตูร ทัง้ 2 ดงันี ้
   3.3.1 การศกึษาเน้นชมุชน (Community-Oriented Education) หมายถึง 
การศกึษาท่ีมุ่งถึงการดแูลรักษาและสง่เสริมสขุภาพตามความต้องการทางสขุภาพของบคุคล  หรือ
กลุ่มชนและความต้องการของชุมชนท่ีเก่ียวข้อง โดยหลกัการและพืน้ฐานการศึกษาต้องสนอง
ความต้องการของชมุชนท่ีสถาบนัตัง้อยู่ โดยมีเป้าหมายท่ีมีสขุภาพดีถ้วนหน้า 
   3.3.2 การศกึษาท่ีใช้ชมุชนเป็นฐาน (Community-Based Education) เป็นการ
จดัการศกึษาท่ีมุ่งถึงความเข้าใจความต้องการของชมุชน โดยผู้ เรียน อาจารย์และกิจกรรมการ
เรียนจะเกิดขึน้ในชมุชน นกัศกึษาจะเรียนรู้ทกุอย่างโดยตรงจากชมุชน อาจจะเป็นชมุชนชนบท 
ชมุชนในเมืองก็ได้ 
 

 จากลักษณะของการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลซึ่งเน้นให้เกิดทักษะ
ทางด้านการปฏิบตัิ โดยน าความรู้เชิงทฤษฎีมาบูรณาการในการปฏิบตัิงานให้เกิดทักษะความ
ช านาญเฉพาะทางในด้านสาขาเฉพาะทางต่างๆ สภาการพยาบาล (2552 : 79) มีมติให้ข้อสรุป
เก่ียวกบัหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป 

 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏบิัตทิั่วไป 
 ข้อ 1. สภาการพยาบาล ให้สรุปเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรไว้ดงันี ้  เกณฑ์มาตรฐานนี ้
เรียกวา่ “เกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป  (การรักษาโรค
เบือ้งต้น)  พ.ศ.2550 
 ข้อ 2  ให้ใช้เกณฑ์มาตรฐานนีส้ าหรับหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏบิตัิ
ทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น) เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพมีคณุสมบตัิท่ีจะรับประกาศนียบตัรการ
พยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป  (การรักษาโรคเบือ้งต้น)  และมีสทิธิท าการประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลในการรักษาโรคเบือ้งต้นและการให้ภมูิคุ้มกนัโรคได้ 
 ข้อ 3  ช่ือหลกัสตูร  หลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษา
โรคเบือ้งต้น) Program of Nursing Specialty in Nurse Practitioner(Primary Medical  Care) 

 ข้อ 4  ช่ือประกาศนียบตัร  ประกาศนียบตัรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบตัิ
ทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น)  Certificate in Nursing Specialty in  Nurse  Practitioner  (Primary  
Medical Care) 

 ข้อ 5  ปรัชญาและวตัถปุระสงค์ 
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  นโยบายส าคญัในการปฏิรูประบบสขุภาพคือการมุ่งพฒันาบริการสาธารณสขุ  ใน
ระดบัปฐมภูมิให้เข้มแข็ง เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถได้รับบริการพืน้ฐานให้ทั่วถึงและเท่า
เทียม  บริการพืน้ฐานท่ีต้องจดัให้  ได้แก่  การส่งเสริมศกัยภาพของบคุคล  ครอบครัว  และชมุชน  
ให้สามารถดแูลตนเองให้มีสุขภาพดี  ป้องกนัจากความเจ็บป่วยและการเกิดโรค  ดแูลตนเองเม่ือ
เจ็บป่วยได้  สามารถตดัสินใจแสวงหาความช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล  และการฟืน้ฟูสภาพ  
เม่ือเกินความสามารถของตนเอง 
 จากการศึกษาของกองการพยาบาลร่วมกับองค์การอนามัยโลก เม่ือ พ.ศ. 2513  
พบว่าพยาบาลผดงุครรภ์  ท่ีปฏิบตัิงานในสถานีอนามยั ใช้เวลา 45%  ของการปฏิบตัิงานไปใน
การรักษาโรคและความเจ็บป่วย เน่ืองจากการขาดแคลนแพทย์  ในการปฏิบัติการรักษาโรค
เบือ้งต้นในชมุชน ใน พ.ศ.2518  และ พ.ศ. 2539  กระทรวงสาธารณสขุได้ออกระเบียบ  กระทรวง
สาธารณสุข มอบหมายให้บุคคลท่ีกระทรวง  ทบวง  กรม  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  
สภากาชาดไทย  เทศบาล  สขุาภิบาล  องค์กรบริหารสว่นจงัหวดั  องค์กรบริหารสว่นท้องถ่ิน  ซึง่มี
พยาบาลเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุอ่ืน และอาสาสมคัรหมู่บ้าน  ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ให้ท าการ
รักษาโรคในด้านอายุรกรรม  ศัลยกรรม   สูตินรีเวชกรรม  การสร้างภูมิคุ้มกันโรคการวางแผน
ครอบครัว และการปัจจบุนัพยาบาลตามท่ีก าหนดได้  ในความควบคมุดแูลของเจ้าหน้าท่ีซึง่เป็นผู้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
 จะเห็นได้ว่าพยาบาลได้ให้บริการการรักษาโรคเบือ้งต้นมาเป็นเวลานานแล้ว  แต่เป็น
การปฏิบตัิหน้าท่ีท่ีท าให้พยาบาลขาดความมัน่ใจในการคุ้มครองทางกฎหมาย  ประกอบกบัมิได้
เป็นงานในหน้าท่ีโดยตรง  จึงขาดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพและความภาคภมูิใจของ  
ผู้ปฏิบตัิ  สภาการพยาบาล (2550 : 15) ตระหนกัในปัญหาดงักลา่วจึงได้ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วย
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์โดยก าหนดให้การประกอบวิชาชีพการพยาบาล ให้
ครอบคลุมการรักษาโรคเบือ้งต้นและการให้ภูมิคุ้มกันโรคตามท่ีปรากฎในมาตรา  4 (3)  แห่ง
พระราชบญัญตัิวิชาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ์  (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.2540 
 สภาการพยาบาลเม่ือเดือนสิงหาคม 2544  ได้ก าหนดให้การรักษาโรคเบือ้งต้น  เป็น
สาขาหนึง่ของพยาบาลเวชปฏิบตัิ  การจดัการศกึษาฝึกอบรมเฉพาะทางระยะสัน้ 16 สปัดาห์  ด้าน
การรักษาโรคเบือ้งต้น  ส าหรับพยาบาลวิชาชีพ   จึงเป็นรูปแบบหนึ่งท่ีสามารถจะพฒันาคณุภาพ
ของการให้บริการในระดบัปฐมภมูิเพื่อประชาชนและจะมีสว่นท าให้การปฏิรูประบบสขุภาพประสบ
ความส าเร็จในระดบัหนึ่ง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการรักษาโรคเบือ้งต้น  ท่ีได้รับการเตรียม
อยา่งมีคณุภาพ 
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 ข้อ  6 ระยะเวลาการฝึกอบรม 
  ไม่น้อยกว่า 16 สปัดาห์ 
 ข้อ 7 โครงสร้างของหลกัสตูร 
      7.1 จ านวนหนึง่หนว่ยกิตรวมตลอดหลกัสตูร ไม่น้อยกวา่ 16 หนว่ยกิต  
ประกอบด้วย 
            ภาคทฤษฎี  ไม่น้อยกว่า 10  หน่วยกิต 
            ภาคปฏิบตัิ  ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 
     7.2  รายวิชาในหลกัสตูร  ประกอบด้วย 
       7.2.1  ภาคทฤษฏีประกอบด้วยรายวิชาแกน และรายวิชาเฉพาะสาขา จ านวน
ไม่น้อยกว่า 10 หนว่ยกิต  ดงันี ้
    1.  รายวิชาแกนจ านวนไมน้่อยกว่า 2 หน่วยกิตประกอบด้วยเนือ้หาสาระ
ได้แก่ นโยบายสขุภาพและการพยาบาล 
    2.  รายวิชาเฉพาะสาขา  จ านวนไมน้่อยกว่า 10 หน่วยกิต ประกอบด้วย 
เนือ้หาสาระ ได้แก่ การประเมินภาวะสขุภาพ  การรักษาโรคเบือ้งต้น การดแูลผู้ ป่วยฉกุเฉิน  
อบุตัิเหต ุ และการผา่ตดัเล็ก  การดแูลสขุภาพระดบัปฐมภมูิ 
       7.2.2  ภาคปฏิบตัิจ านวนไม่น้อยกว่า 6 หนว่ยกิต  โดยก าหนดให้มีชัว่โมง  การ
ปฏิบตัิในหลกัสตูรไมต่ ่ากวา่ 300 ชัว่โมง 
 ข้อ 8  หน่วยงานท่ีจดัการฝึกอบรม 
  หน่วยงานท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม  ต้องเป็นสถาบันการศึกษาท่ี ได้รับการ
รับรองจากสภาการพยาบาล 
 ข้อ 9 การบริหารจดัการหลกัสตูร 
  9.1  คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร 
         ต้องมีคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าสถาบนัท่ี
ผ่านการอบรมหลกัสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบตัิทั่วไป  (การรักษาโรคเบือ้งต้น)  และ
ได้รับหนังสือรับรองเป็นผู้ผ่านการอบรมหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบตัิทัว่ไป  (การ
รักษาโรคเบือ้งต้น)  อย่างน้อย 2 คน  และมีอาจารย์แพทย์  หรืออาจารย์พี่เลีย้งฝ่ายพยาบาลจาก
แหลง่ฝึกปฏิบตัิร่วมเป็นกรรมการบริหารหลกัสตูรด้วย 
  9.2  การบริหารจดัการหลกัสตูร 
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         9.2.1  สถาบนัการศึกษา  จะเปิดสอนหลกัสูตรนีไ้ด้ ต้องส่งหลกัสูตรให้สภา
การพยาบาลพิจารณาและได้รับการรับรองหลกัสตูรจากสภาการพยาบาลเรียบร้อยแล้ว 
         9.2.2  สดัสว่นของอาจารย์สอนภาคปฏิบตัิ  จ านวนอาจารย์แพทย์หรืออาจารย์
พยาบาลเวชปฏิบตัิ ตอ่จ านวนนกัศกึษาเป็น 1 :  2   
         9.2.3  ต้องมีหนงัสือให้การยินยอมเป็นแหล่งฝึกปฏิบตัิ  และเป็นอาจารย์สอน
ภาคปฏิบตัิทัง้อาจารย์ผู้สอนท่ีเป็นอาจารย์แพทย์หรืออาจารย์พยาบาลเวชปฏิบตัิ 
         9.2.4  การเปลี่ยนแปลงจ านวนผู้ เข้ารับการอบรม  หรือสถานท่ีฝึกต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาการพยาบาล 
 ข้อ 10  คณุสมบตัิของผู้ เข้ารับการอบรม 
        10.1  เป็นพยาบาลวิชาชีพ  มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดงุครรภ์ชัน้หนึง่ 
        10.2  มีประสบการณ์ในการปฏิบัติการพยาบาลหลังได้รับในอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ์ชัน้หนึ่ง ไม่น้อยกวา่ 2 ปี 
        กรณีท่ีไม่มีคณุสมบตัิตาม 10.2  ให้อยู่ในดลุยพินิจของคณะกรรมการจดัการ
ฝึกอบรมพยาบาลเวชปฏิบตัิประจ าสถาบนั 
 ข้อ 11  การประเมินผลตลอดหลกัสตูร 
            11.1  วิชาภาคทฤษฏี 
                  สอบข้อเขียน  100% 
        11.2  วิชาภาคปฏบิตั ิ
                11.2.1  ปฏิบตัิการพยาบาล  80% 
                11.2.2  Case  Study  Conference รวมทัง้ Nursing Round & Journal 
club 20% 
 ข้อ 12  เกณฑ์การประเมนิ 
         12.1 ผู้ เข้ารับการอบรมต้องมีเวลาศกึษาอบรมไมน้่อยกวา่ ร้อยละ 90 จงึมีสทิธิ
เข้ารับการประเมินผล 
         12.2 ผู้ เข้ารับการอบรม ต้องได้แต้มเฉลี่ยตลอดโปรแกรมการศกึษาไม่น้อยกวา่ 
2.00 ในระบบ 4.00    
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พยาบาลเวชปฏิบัตใินต่างประเทศ 
 ความจ าเป็นของการใช้พยาบาลเวชปฏิบตัิในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่เป็นประเทศท่ี
พฒันาแล้วและเศรษฐกิจดีกว่าประเทศไทยนัน้ มีลกัษณะคล้ายคลึงกบัประเทศไทย คือ เร่ิมจาก
คา่ใช้จ่ายในเร่ืองสขุภาพของประเทศสงูมาก ประชาชนสว่นใหญ่เป็นโรคเน่ืองจากวิถีชีวิต ผู้สงูอายุ
มีจ านวนเพิ่มขึน้ ผู้คนมีปัญหาสขุภาพจิตและโรคเรือ้รังเพิ่มขึน้ดงันัน้ การใช้พยาบาลเวชปฏิบตัิ 
หรือ Nurse  practitioner คือ ทางออกในการแก้ปัญหาดงักล่าว ในช่วง 50 ปีท่ีผ่านมาพบว่า
พยาบาลเวชปฏิบัติสามารถช่วยแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชนได้อย่างปลอดภัย และลด
ค่าใช้จ่าย ในปี พ.ศ.2543  มีรายงานว่ามีจ านวนพยาบาลเวชปฏิบตัิ ประมาณ 75,000 คน  และ
เป็นพยาบาลเวชปฏิบตัิครอบครัวมากท่ีสดุทัง้นีไ้ม่รวมผดงุครรภ์ และวิสญัญีพยาบาล และทัง้หมด
จบการศกึษาปริญญาโททางการพยาบาลเป็นอยา่งต ่า และมีประสบการณ์การท างานก่อนท่ีจะมา
เป็นพยาบาลเวชปฏิบตัิมาแล้วโดยเฉลี่ย 9 ปี  บางคนเคยเป็นพยาบาลผู้ เช่ียวชาญทางคลินิก  ซึง่
จบปริญญาโททางการพยาบาล และต้องมาศึกษาเพิ่มเติมในหลกัสูตรพยาบาลเวชปฏิบตัิก่อน 
ประชานท่ีมาใช้บริการสุขภาพกับพยาบาลเวชปฏิบตัิเหล่านี ้สามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากระบบ
ประกันสขุภาพได้ ส าหรับบทบาทของพยาบาลเวชปฏิบตัิในระดบัปฐมภูมิรวมการสร้างสขุภาพ 
การป้องกนัโรค การรักษาผู้ ป่วย การตดิตามดแูลผู้ ป่วย เรือ้รัง ตลอดจนการฟืน้ฟสูภาพ โดยท างาน
ร่วมกบัเจ้าหน้าท่ีสขุภาพอ่ืน ๆ ในฐานะผู้จดัการการดแูลผู้ ป่วย (Case Manager) ส่วนพยาบาล
เวชปฏิบตัิในโรงพยาบาลใหญ่ ๆ ซึง่มกัจะเป็น Acute Care Nurse Practitioner  สามารถให้การ
รักษาผู้ ป่วยตามข้อก าหนด (Protocol) การท าหตัถการบางอย่าง เช่น เจาะไขกระดกู เจาะไขสนั
หลงั เป็นต้น ซึง่บทบาทคล้ายคลงึกบัแพทย์ประจ าบ้านในสว่นของการรักษา (Ford 2000 , อ้างถึง
ใน สมจิต  หนเุจริญกลุ 2553 : 58 - 62) 
 ส าหรับการปฏิบตัิงานของ NP  ในระดบัปฐมภูมิ  เป็นการท างานร่วมกับแพทย์ 
(Collaborative Primary Care Practice) ไม่ใช่ท าแทน ซึ่งงานวิจยัท่ีแพทย์เป็นผู้ศกึษาในช่วง 50 
ปี  พบวา่พยาบาลเวชปฏิบตัิสามารถรับผิดชอบปัญหาสขุภาพในระดบัปฐมภมูิได้ถึงร้อยละ 80-90 
และทราบปัญหาหรือข้อบ่งชีท่ี้ต้องส่งต่อผู้ ป่วยเพื่อปรึกษาแพทย์เป็นอย่างดี พยาบาลเวชปฎิบตัิ
เหล่านีไ้ด้รับการยอมรับจากผู้ ป่วยเป็นอย่างสูง และสามารถท างานกบัประชาชนได้ดี ในเร่ืองการ
ให้ความรู้ การจดัการการดแูลผู้ ป่วยเรือ้รัง การค้นหาบคุคลท่ีมีปัจจยัเสี่ยง และหาทางป้องกนั การ
เข้าถึงกลุ่มประชาการท่ีย้ายถ่ิน มีวฒันธรรมท่ีแตกตา่งกนั มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ และปัญหา
ทางจิตสงัคม พยาบาลเวชปฏิบตัิเหล่านีส้ามารถใช้ทกัษะได้อย่างกว้างขวาง ในการให้ค าปรึกษา 
การสอน การสง่เสริมให้ประชาชนดแูลตนเอง การประสานงานและการใช้แหลง่ประโยชน์ตา่ง ๆ ใน
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ชมุชน รวมถึงการดแูลสขุภาพท่ีบ้าน สว่นแพทย์จะมีความรู้ทางด้านโรคและการรักษาอย่างลกึซึง้ 
สามารถจดัการกบัปัญหาซบัซ้อนทางด้านการแพทย์ได้เป็นอย่างดี ดงันัน้ เม่ือแพทย์และพยาบาล
ท างานร่วมกนัจะท าให้ระบบสขุภาพมีประสิทธิภาพท่ีจะตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ภาวะสขุภาพตา่ง ๆ ได้อยา่งครอบคลมุ ทัว่ถึง 
 ส าหรับในประเทศองักฤษ การใช้พยาบาลเวชปฏิบตัิเร่ิมมาตัง้แตก่ลางศตวรรษ 17 แม้
ไม่ได้ก้าวหน้าเช่นเดียวกบัในประเทศสหรัฐอเมริกา พยาบาลเวชปฏิบตัิในประเทศองักฤษเกิดจาก
ความต้องการการดูแลสุขภาพในระดบัปฐมภูมิของประชาชน ประเทศอังกฤษไม่ได้ขาดแคลน
แพทย์ แต่การแพทย์ไม่ได้แก้ปัญหาสขุภาพของประชาชนทัง้หมด ประชาชนต้องการการส่งเสริม
สขุภาพ การป้องกนัโรค การเสริมสร้างพลงัอ านาจตนเอง และการดแูลสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม 
มีค าถามมากมายเก่ียวกบัพยาบาลเวชปฏิบตัิว่าเป็นการท าหน้าท่ีแทนแพทย์หรือไม่ และท่ีส าคญั
คือ บทบาทของพยาบาลเวชปฏิบตัิจะเกิดขึน้ไม่ได้ ถ้าความสมัพนัธ์ระหว่างแพทย์กบัพยาบาลยงั
เป็นแบบเชิงอ านาจท่ีแพทย์เป็นผู้สัง่ และพยาบาลเป็นผู้กระท าตาม (Stilwell 2000  , อ้างถึงใน     
สมจิต  หนเุจริญกลุ 2553 : 58 - 62)  
 ถ้ามองโดยภาพรวมจะเห็นว่า พยาบาลชมุชนในประเทศตา่ง ๆ ได้ท าหน้าท่ีในฐานะผู้
ให้บริการสุขภาพในระดบัปฐมภูมิมาตลอด  โดยการให้บริการสุขภาพท่ีบ้าน ในชุมชน และใน
คลินิก ในหลาย ๆ ประเทศ เช่น เกาหลี สเปน เดนมาร์ค แอฟริกาใต้ และประเทศไทย พบว่า
พยาบาลชมุชนมีบทบาทกว้างขวาง ตอนเช้ามกัจะท างานท่ีคลินิกหรือศนูย์สขุภาพ ประเมินภาวะ
สขุภาพ วินิจฉยัปัญหาและรักษาความเจ็บป่วยท่ีไม่รุนแรง หรือถ้าปัญหาซบัซ้อนจะสง่ตอ่ให้แพทย์ 
ให้วคัซีนเด็ก ตอนบ่ายออกเยี่ยมบ้าน และส ารวจปัญหาสขุภาพในชมุชน (Fadwa 2000 , อ้างถึง
ใน สมจิต  หนเุจริญกลุ 2553 : 58 - 62) 
 การดแูลในระดบัปฐมภมูิของพยาบาลเวชปฏิบตัิ ต้องสะท้อนถึงความหลากหลายตาม
ระยะพฒันาการของประชาชน วิถีด าเนินชีวิต โครงสร้างทางสงัคม วฒันธรรมและครอบครัว การ
ปฏิบตัิจะต้องแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจและไวต่อความต้องการของครอบครัวและชุมชน ต้อง
ร่วมมือกับเจ้าหน้าท่ีอ่ืน ๆ ทัง้ในและนอกระบบสุขภาพ ต้องส่งต่อและรับการส่งต่อผู้ ป่วยอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ การปฏิบตัินัน้สว่นใหญ่จะเป็นการให้บริการท่ีบ้านและในชมุชน โดย
เป้าหมายของการบริการ คือ บุคคลในครอบครัว หรือครอบครัว หรือชุมชนในภาวะสุขภาพท่ี
แตกต่างกนั ทัง้สขุภาพดีและเจ็บป่วยครอบคลมุประชาชนทุกกลุ่มอาย ุและสะท้อนถึงความเป็น
จริงทางด้านจิตสงัคม เศรษฐกิจและการเมืองในบริบทท่ีให้บริการสขุภาพนัน้ ๆ ผู้ปฏิบตัิจะต้องมี
ความสามารถในการใช้ปรีชาญาณในการแก้ปัญหาสามารถปฏิบตัิงานได้อย่างอิสระ และพึ่งพา
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บุคลากรอ่ืน ๆ ได้อย่างเหมาะสม สามารถแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้ น า มี
ความสามารถในการจัดการโดยใช้แหล่งประโยชน์ต่าง ๆ อย่างคุ้มค่า สามารถจัดโครงการ จัด
กิจกรรมตา่ง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นผู้น าในการจดักิจกรรมต่าง ๆ ในนามของชมุชน และ
การปฏิบตัิจะต้องอาศยัข้อมลู การแปลข้อมูลและงานวิจัยต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงคณุภาพของการ
บริการและประการสดุท้ายท่ีส าคญัคือ ถ้าพยาบาลนบัล้าน ๆ คน ท่ีท างานอยู่ในสถานท่ีตา่ง ๆ นบั
พนั ๆ แห่งในโลก สามารถพูดเป็นเสียงเดียวกันและร่วมกันท าในเร่ือง การดูแลสขุภาพในระดบั
ปฐมภมูิ พยาบาลจะเป็นพลงัให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในเร่ืองสขุภาพของประชาชนอยา่งแท้จริง 
 
พยาบาลเวชปฏิบัตใินประเทศไทย 
 ในประเทศไทย  พยาบาลและพนกังานชุมชนท่ีปฏิบตัิงานในท้องถ่ินห่างไกลและขาด
แคลนแพทย์นัน้จ าเป็นต้องท าหน้าท่ีในการตรวจวินิจฉัย การรักษาโรคเบือ้งต้น และดแูลรักษา
ผู้ ป่วยฉกุเฉินมาโดยตลอด หรือกล่าวได้ว่าเป็นการกระท าเกินบทบาทหน้าท่ีและยงัไม่มีกฎหมาย
รับรองดงันัน้จึงมีการปรับแก้ไขเพื่อความสอดคล้องกบัแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 4 ดงักล่าว ในปี พ.ศ.
2528 กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ออกกฎกระทรวงและขยายบทบาทให้พยาบาลและบุคลากร
สาธารณสขุ สามารให้การรักษาโรคเบือ้งต้น และจ่ายยาบางอย่างภายใต้พระราชบญัญตัิวิชาชีพ
เวชกรรมเพื่อรองรับการปฎิบตัิงานยงัพบว่า พบว่าพยาบาล และเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุจ านวนไม่
น้อยได้เปิดคลินิกสว่นตวั เพื่อให้บริการรักษาโรคเบือ้งต้นแก่ประชาชนนอกเวลาราชการ ซึง่พบว่า
คลินิกเหล่านี ไ้ ด้ช่วยบรรเทาทุกข์ยามเจ็บป่วยและฉุกเฉินให้แก่ประชาชนได้ส่วนหนึ่ ง 
(Hanucharurnkul and Other 2002  , อ้างถึงใน สมจิต  หนเุจริญกลุ 2553 : 58 - 62) 
 มหาวิทยาลัยมหดิล : สถาบันผลิตพยาบาลเวชปฏิบัตแิห่งแรกในประเทศไทย 
 จากภาวการณ์ขาดแคลนแพทย์ท่ีจะให้บริการรักษาแก่ประชาชนในชนบท ท าให้
บคุลากรท่ีไม่ใช่แพทย์รวมทัง้พยาบาลสาธารณสขุ ต้องท าหน้าท่ีด้านการรักษาบางอย่าง โดยไม่ได้
รับการฝึกหดัอบรมอยา่งถกูต้องมาก่อนปี พ.ศ.2513  ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล ภายใต้การแนะน าปรึกษาของ ศาสตราจารย์ ดร.รูบี ้ 
วิลสนั (Professor Dr.Urby L. Wilson) จึงได้ริเร่ิมจดัการเรียนการสอนเก่ียวกบัการรักษาโรค
เบือ้งต้นในหลกัสูตรปริญญาตรี โดยมีเนือ้หาครอบคลุมวิชาการประเมินภาวะสุขภาพและการ
ตรวจคดักรอง การวินิจฉัยและการรักษาโรคเบือ้งต้น ทัง้นีเ้พื่อเป็นการเตรียมพยาบาลให้มีความ
พร้อมในการปฏิบตัิการรักษาโรคเบือ้งต้นและการดแูลผู้ ป่วยในภาวะฉกุเฉิน หากต้องไปปฏิบตัิงาน
ในท้องถ่ินท่ีห่างไกลและขาดแคลนแพทย์ การเปลี่ยนแปลงนีไ้ด้น าไปสู่การเตรียมและฝึกอาจารย์
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พยาบาลและพยาบาลในคลินิกให้มีความสามารถและทกัษะแบบ “พยาบาลเวชปฏิบตัิ”  เพื่อให้
สามารถท าหน้าท่ีในการเรียนการสอนได้ โดยมีการออกฝึกปฏิบตัิงานท่ีแผนกผู้ ป่วยนอกทัว่ไป 
(สมจิต  หนเุจริญกลุ 2553 : 58 - 62) 
 ในปี พ.ศ.2516 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จึงได้จัดท าหลกัสูตรอนุปริญญาพยาบาล
สาธารณสขุเวชปฏิบตัิ 1 ปี ท่ีเสริมความรู้และทกัษะด้านเวชปฏิบตัิ และด าเนินการผลิตพยาบาล
สาธารณสขุเวชปฏิบตัิ (อนปุริญญาพยาบาล) ตัง้แต ่พ.ศ.2516 – 2529 จ านวน 655 คน 
 ปี พ.ศ.2520 ได้แต่งตัง้กรรมการร่วมระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กับคณะ
สาธารณสขุศาสตร์ โดยมีรองปลดักระทรวงสาธารณสุขในขณะนัน้ เป็นประธานท าหน้าท่ีวางแผน
ด าเนินการผลิตพยาบาลเวชปฏิบตัิ ภาควิชาพยาบาลสาธารณสขุจึงมีบทบาทส าคญัในโครงการนี ้
โดยจดัท าหลกัสตูรประกาศนียบตัรพยาบาลเวชปฏิบตัิเพิ่มขึน้อีกหลกัสตูรหนึ่ง  ส าหรับผู้ ท่ีส าเร็จ
อนุปริญญาหรือปริญญาพยาบาลสาธารณสขุแล้ว มีระยะเวลาการศึกษา 6 เดือน เน้นหนกัด้าน
การรักษาพยาบาลขัน้ต้น  และผลิตพยาบาลเวชปฏิบตัิในหลกัสตูรนีต้ัง้แต่ปี พ.ศ. 2521 – 2530 
รวม 371 คน 
 ในปี พ.ศ.2535 ภาควิชาพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้เปิด
หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิตทางสาธารณสขุศาสตร์ สาขาวิชาการพยาบาลสาธารณสขุเวช
ปฏิบตัิ หลกัสตูร 1 ปี  เป็นหลกัสตูรหลงัปริญญาตรี ผลิตพยาบาลสาธารณสขุเวชปฏิบตัิ ตัง้แต่ปี 
พ.ศ.2535 – 2538 ได้อีก จ านวน 39 คน 
 จะเห็นว่า ภาควิชาพยาบาลสาธารณสขุ คณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
มีบทบาทส าคญัอย่างมากในการผลิตพยาบาลเวชปฏิบตัิ ตัง้แต่ระดบัอนปุริญญา ประกาศนียบตัร
เพิ่มเตมิหลงัจบอนปุริญญา และหลกัสตูรหลงัปริญญาอีก 1 ปี ซึง่สามารถผลิตพยาบาลเวชปฏิบตัิ
ในระดบัตา่งๆ ได้ถึง 1,065 คน และแนวคิดของการจดัหลกัสตูรนัน้ ได้บรูณาการ “เวชปฏิบตัิ” เข้า
กบับทบาทของพยาบาลสาธารณสขุในด้านการสร้างเสริมสขุภาพ การป้องกันโรคการรักษาโรค 
และการฟืน้ฟูสขุภาพ และประเด็นท่ีส าคญัคือ พยาบาลเวชปฏิบตัินัน้ต้องได้รับการศกึษาเพิ่มเติม
จากหลกัสตูรการพยาบาลพืน้ฐาน 
 สถาบนัการศึกษาท่ีเปิดการเรียนการสอนหลกัสูตรพยาบาลเวชปฏิบตัิขึน้อย่างเป็น
ทางการแห่งท่ีสองในประเทศไทย คือ ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี ร่วมกับภาควิชาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องโดยได้เปิดสอนใน 3 หลกัสตูร(สมจิต  หนุเจริญกุล 
2553 : 58 - 62) คือ 
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 1.  หลกัสตูรพยาบาลเวชปฏิบตัิทางตา ซึ่งเปิดระหว่างปี พ.ศ.2521 – 2533 เป็น
หลกัสตูรหลงัปริญญา ใช้เวลาอบรมระยะสัน้ 6 เดือน ด าเนินการโดยประสานความร่วมมือระหวา่ง
คณาจารย์ภาควิชาจกัษุ ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ
กระทรวงสาธารณสขุ เน่ืองจากขาดแคลนแพทย์ผู้ เช่ียวชาญทางจกัษุ โดยมีเป้าหมายทางตาใน
ภาวะเร่งด่วนและฉกุเฉินได้ โดยการปฏิบตัิอยู่ภายใต้การควบคมุดแูลของแพทย์ผู้ เช่ียวชาญทาง
จกัษุหลกัสตูรดงักล่าวนีเ้ปิดสอนไปประมาณ 12 รุ่น ๆ ละประมาณ 10 – 15 คน หลงัจากนัน้ก็ได้
ปิดลงอีกในปี พ.ศ.2533 เน่ืองจากผู้บริหารในขณะนัน้ซึง่เป็นแพทย์ผู้ เช่ียวชาญในสาขาจกัษุวิทยา 
ไม่เห็นความจ าเป็นท่ีจะต้องมีพยาบาลเวชปฏิบตัิทางตาในโรงพยาบาลระดบัมหาวิทยาลยั ซึง่มีทัง้
แพทย์ทั่วไปและแพทย์เฉพาะทางมากเพียงพออยู่แล้ว อย่างไรก็ตามหลักสูตรนี ้ได้มีการ
ด าเนินงานและอบรมตอ่ในสถาบนัอื่นมาจนถึงปัจจบุนั 
 2.  หลกัสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป เปิดสอนในปี พ.ศ.2524  เป็นหลักสูตรหลัง
ปริญญา ใช้เวลาอบรมระยะสัน้ 6 เดือน ด าเนินการโดย ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ ภายใต้ความ
ร่วมมือของคณาจารย์ภาควิชาเวชปฏิบตัิทัว่ไปและอบุตัิเหตฉุกุเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี โดยมีเป้าหมายเพื่อฝึกอบรมพยาบาลให้มีความรู้ความสามารถในการตรวจวินิจฉยัให้
การรักษาโรคเบือ้งต้นทัว่ไป และดแูละผู้ ป่วยท่ีมีปัญหาเจ็บป่วยในภาวะเร่งด่วนและฉกุเฉิน ต่อมา
ในปี พ.ศ.2543  ได้มีการปรับลดระยะเวลาการอบรมลงเป็น 4 เดือน เพื่อเอือ้ประโยชน์แก่ผู้ เข้า
อบรมไมใ่ห้เสียสทิธิในการเลื่อนขัน้เงินเดือนประจ าปี ตามประกาศกฎระเบียบของทางราชการ คือ
ต้องมีเวลาท างานไมน้่อยกวา่ 8 เดือนในแตล่ะปีงบประมาณ จงึจะเลื่อนขัน้เงินเดือนได้ 
 3.  หลกัสตูรพยาบาลเวชปฏิบตัิทารกแรกเกิด เปิดสอนในปี พ.ศ.2527  เป็นหลกัสตูร
หลงัปริญญา ใช้เวลาอบรมระยะสัน้ 6 เดือน ริเร่ิมโดยอาจารย์แพทย์ในสาขาวิชากมุารเวชศาสตร์ 
ร่วมกบัคณาจารย์ ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลกัสตูรนีมี้
เป้าหมายเพื่อฝึกอบรมพยาบาลให้มีความรู้ความสามารถในการประเมินการเจริญเติบโต 
พฒันาการ และตรวจวินิจฉยัภาวะสขุภาพในเด็กทารก และสามารถแยกเด็กท่ีมีภาวะผิดปกติเพื่อ
สง่ตอ่ไปรับการรักษาอยา่งถกูต้องเหมาะสมได้ 
 หลกัสตูรท่ียงัเหลืออยู่และด าเนินการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ืองมาตลอดจนกระทัง่มี
การปฏิรูประบบบริการสขุภาพในปี พ.ศ. 2545  คือ หลกัสตูรเวชปฏิบตัิทัว่ไป (รักษาโรคเบือ้งต้น) 
และหลกัสตูรเวชปฏิบตัิทารกแรกเกิด ซึง่มีระยะเวลาการศกึษา 4 เดือน และกลายเป็นรูปแบบการ
จดัหลกัสูตรเฉพาะทางระยะสัน้ สาขาการพยาบาลเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น) ใน
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ปัจจบุนั ซึง่ต้องการพยาบาลเวชปฏิบตัิจ านวนมากและเร่งด่วนเพื่อประจ าในหน่วยบริการปฐมภมูิ
ของทัว่ประเทศ ตามนโยบายหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า 
   
พยาบาลเวชปฏิบัตชุิมชน 
 จากต้องการผลิตพยาบาลเวชปฏิบตัิหลกัสตูร 4 เดือนเป็นการเร่งด่วน เพื่อปฏิบตัิงาน
ในระดบัปฐมภูมิ/สถานีอนามยั แต่สภาการพยาบาลได้ตระหนกัถึงความส าคญัท่ีจะต้องพฒันา
ความเข้มแข็งของการดแูลสขุภาพในระดบันีอ้ย่างยัง่ยืน จึงได้ก าหนดนโยบายให้ผลิตพยาบาลเวช
ปฏิบตัิในระดบัปริญญาโทในสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน และให้พยาบาลเวชปฏิบตัิท่ี
ส าเร็จการศกึษาจากหลกัสตูรระยะสัน้เพียง 4 เดือน สามารถศกึษาต่อในหลกัสตูรระดบัปริญญา
โททางการพยาบาลเวชปฏิบตัิชุมชน ภายในเวลา 15 ปี คือ พ.ศ.2545 - 2560 โดยสามารถถ่าย
โอนหน่วยกิต จากหลกัสูตรระยะสัน้ 4 เดือน ให้เป็นส่วนหนึ่งของหลกัสูตรปริญญาโท และใน
ปัจจุบันคณะพยาบาลศาสตร์หลายแห่ง ได้เปิดหลักสูตรปริญญาโทในสาขาการพยาบาลเวช
ปฏิบตัิชมุชน ซึง่คาดว่าจะผลิตได้จ านวนปีละประมาณ 500 คน(สมจิต  หนเุจริญกลุ 2553 : 58 - 
62)เน่ืองจากการท่ีพยาบาลไม่คอ่ยต้องการการท างานในสถานท่ีห่างไกลจึงเป็นปัญหาตามจึงเกิด
แนวความคดิท่ีจะหาการจดัการทางนวตักรรมเพื่อแก้ปัญหาดงักลา่วดงันี ้
 ปี พ.ศ.2546  รองศาสตราจารย์  ดร.ขนิษฐา  นนัทบตุร  และคณะ  ภายใต้การผลกัดนั
และสนบัสนุนจาก  ศาสตราจารย์เกียรติคณุ  นพ.ประเวศ  วะสี  และ  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  
ดร.วิจิตร  ศรีสุพรรณ  จึงได้สร้างนวตักรรมการผลิตพยาบาลชุมชน  โดยการมีส่วนร่วมของผู้ ท่ี
เก่ียวข้องในท้องถ่ิน  เพื่อมาศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์ต่าง ๆ  ท่ีเข้าร่วมโครงการ  นกัศึกษา
พยาบาลเหล่านี ้ นอกจากจะต้องมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานของหลกัสตูรท่ีสภาการ
พยาบาลรับรองแล้ว  ยงัต้องมีประสบการณ์เป็นพิเศษในการดแูลสขุภาพของชุมชนท่ีพวกเธอจะ
กลบัไปท างานหลงัจบการศึกษาแล้ว  ซึง่นกัศกึษาเหล่านีส้่วนหนึ่งได้รับทนุการศกึษาจากท้องถ่ิน  
ดงันัน้พวกเธอจะต้องท างานในท้องถ่ินท่ีได้รับทนุเป็นเวลาอย่างน้อย  2 เท่าของระยะเวลาท่ีได้รับ
เงินเดือนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กระตุ้นและสร้างอดุมการณ์ให้พยาบาลเหล่านีรั้กบ้าน
เกิด  และมีความมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาชุมชนของตนเอง  สร้างความมีคุณค่าจากการท างานท่ีได้
ช่วยเหลือญาติมิตรในถ่ินฐานบ้านเกิด  เพื่อป้องกนัพยาบาลไหลไปสู่ภาคเอกชนท่ีมีเงินเดือนสงู
กวา่ 
 การเปิดโอกาสให้พนกังานสาธารณสขุชมุชนซึง่ปฏิบตัิงานในชมุชนท้องถ่ินอยู่แล้ว  ได้
มีโอกาสศกึษาตอ่ในหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต  โดยใช้เวลา  2 ปี  ซึง่โดยความเป็นจริงแล้ว  
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พนักงานสาธารณสุขชุมชนเหล่านีไ้ด้ท าการรักษาโรคเบือ้งต้นอยู่แล้วตามระเบียบกระทรวง
สาธารณสขุ  ภายใต้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ซึง่จะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของบคุลากร
เหล่านี ้ ให้สามารถดูแลสุขภาพของประชาชนได้ครอบคลุมขึน้  อย่างไรก็ตาม  พนักงาน
สาธารณสขุชุมชนยงัมีความส าคญัในบทบาทการดแูลรักษาสิ่งแวดล้อม  การสร้างเสริมสขุภาพ  
ป้องกนั  และการควบคมุการระบาดของโรคในท้องถ่ิน  (สมจิต  หนเุจริญกลุ 2553 : 63 - 72) 
 
สมรรถนะและขอบเขตของการปฏิบัตงิานของพยาบาลเวชปฏิบัติ 
 จากศกึษาสมจิต หนเุจริญกลุ (2553 : 64 - 70) พบว่า สมรรถนะของพยาบาลเวช
ปฏิบตัทิัว่ไป มีดงันี ้
 1. การจัดการกับสุขภาพและภาวะเจบ็ป่วย 

  1.1 การสร้างเสริมสุขภาพ การควบคุม  และการป้องกันโรค 
   1.1.1 ให้บริการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคท่ีสอดคล้องกับ เพศ อาย ุ

ระยะพฒันาการ  ปัจจยัเสี่ยง ขนบธรรมเนียมประเพณี และสถานท่ีอยู่ของบคุคล ครอบครัว ชมุชน 
โรงเรียนและสถานประกอบการตา่งๆ 

   1.1.2 ให้ข้อมูลและให้บริการท่ีเหมาะสมในการสร้างเสริมสุขภาพ และการ
ป้องกนัภาวะแทรกซ้อนในผู้ ป่วยเฉียบพลนัและเรือ้รัง 

   1.1.3 ให้ค าปรึกษาเก่ียวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อลดปัจจัย
เสี่ยงตา่งๆ 

   1.1.4  มีสว่นร่วมในการเฝ้าระวงั ป้องกนั และควบคมุ โรคติดตอ่และไม่ติดตอ่
ในชมุชน    

   1.1.5 ร่วมสร้างกระบวนการการมีสว่นร่วมของชมุชนแลเครือข่ายท่ีเก่ียวข้อง 
  1.2 การจัดการกับความเจบ็ปวด 
   1.2.1  ซกัประวตัิ ตรวจร่างกายและแปลผลการทดลองง่ายๆ เพื่อวินิจฉยัปัญหา

ของผู้ ป่วย   
   1.2.2  ให้การรักษาและกระท าหตัถการต่อผู้ ป่วยภายใต้ข้อก าหนดการรักษา

โรคเบือ้งต้น ของสภาการพยาบาล 
   1.2.3  วินิจฉยัภาวะแทรกซ้อนได้รวดเร็ว 
   1.2.4  ดูแลผู้ ป่วยเรือ้รังท่ีอาการคงท่ี ผู้พิการ หรือผู้สูงอายุผู้ ด้อยโอกาสทาง

สงัคมท่ีพึง่พาอยา่งตอ่เน่ือง 
   1.2.5  ให้ค าปรึกษาแก้ผู้ ป่วย/ครอบครัวในการจดัการกบัอาการตา่งๆ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 52 

   1.2.6 สื่อสารกับผู้ ป่วย/ครอบครัวเก่ียวกับปัญหาสุขภาพ ความเจ็บป่วย การ
ดแูลรักษาตนเองด้วยถ้อยค าท่ีเข้าใจง่าย 

   1.2.7 ใช้ข้อมลูของชุมชนในการประเมินความต้องการการบริการสขุภาพ การ
สง่ตอ่ การประสานการดแูล การวางแผนและด าเนินการโครงการตา่งๆ 

   1.2.8  ติดตามประเมินผลการรักษาพยาบาลโดยใช้เกณฑ์ผลลพัธ์ท่ีก าหนดกบั
ผู้ ป่วย/ผู้ใช้บริการ/ครอบครัว ในแตล่ะบริบท 

   1.2.9  ปรึกษาหรือสง่ตอ่ผู้ ป่วยท่ีเกินขอบเขตและขีดความสามารถของตน 
   1.2.10  เลือกใช้วิธีการดแูลแบบผสมผสานได้อย่างเหมาะสมปลอดภยัและคุ้ม

คา่ใช้จ่าย 
   1.2.11  ใช้เทคโนโลยีหรือแหล่ง หรือแหล่งทรัพยากรในชุมชนในการจดัการ

ภาวะเจ็บป่วยในชมุชนอยา่งตอ่เน่ือง เช่นการเยี่ยมบ้าน การสื่อสารผา่นเครือข่ายชมุชน 
   1.2.12  คดักรอง และสง่ตอ่ผู้ ป่วยเพื่อการเร่ิมต้นรักษาท่ีถกูต้องและทนัเวลา 
   1.2.13  ดแูลผู้ ป่วยในระยะสดุท้ายท่ีบ้าน ให้ตายอยา่งสงบสมศกัดิศ์รีของความ

เป็นมนษุย์ร่วมกบัครอบครัว 
 2. สัมพันธ์ภาพและความไว้เนือ้เช่ือใจระหว่างพยาบาลกับผู้ป่วย/ครอบครัว/

ชุมชน 
  2.1 สร้างและรักษาสมัพนัธภาพเชิงญาตมิิตรกบัผู้ ป่วย/ผู้ใช้บริการ/ครอบครัว/ชมุชน  
  2.2 ให้การดแูลผู้ ป่วย/ผู้ ใช้บริการ/ครอบครัว/ชมุชน ด้วยความเต็มใจ จริงใจ เห็นอก

เห็นใจ และให้ความเอือ้อาทรอยา่งสม ่าเสมอ 
  2.3 สอนให้ผู้ ป่วย/ผู้ ใช้บริการ/ครอบครัว/ชุมชน สามารถดแูลตนเอง พึ่งพาตนเอง 

และปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมสขุภาพ 
  2.4  ปกป้อง รักษาศกัดิศ์รี และความลบัของผู้ ป่วย/ผู้ใช้บริการ/ครอบครัว/ชมุชน 
  2.5  ให้ผู้ ป่วย/ผู้ ใช้บริการ/ครอบครัว มีส่วนร่วมในการดแูลสขุภาพของตนเอง ของ

ครอบครัว และชมุชน 
  2.6  ร่วมมือในการสร้างเครือข่ายกบัผู้น ามีบทบาทในชมุชนเพื่อพฒันาสขุภาพและ

คณุภาพและคณุภาพชีวิตของคนในชมุชน 
  2.7  เยี่ยมบ้านเพื่อประเมินและติดตามช่วยเหลือผู้ ป่วย/ผู้ ใช้บริการท่ีต้องการการ

ดแูลอย่างตอ่เน่ือง 
  2.8  สง่เสริมสมัพนัธภาพท่ีดีในครอบครัวและชมุชน 
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 3. การสอน ฝึกฝน และชีแ้นะ 
  3.1  ให้ความรู้ด้านสขุภาพตามความต้องการและปัญหาแก่บุคคลครอบครัว และ

ชมุชน 
  3.2  ให้ความรู้และฝึกฝนทกัษะท่ีจ าเป็นให้กบัผู้ ป่วย/ครอบครัว/ผู้ดแุล/อาสาสมคัร

ในชุมชนเพื่อให้สามารถดูแลและพึ่งพาตนเอง พึ่งพากันเองในครอบครัว และชุมชนได้อย่าง
ตอ่เน่ือง 

  3.3  ให้ความรู้เก่ียวกบัโรค การรักษา ตลอดจนการใช้ยาตา่งๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
และปลอดภยักบัผู้ ป่วย/ครอบครัว/ผู้ดแูล 

  3.4  ให้ค าปรึกษาผู้ ป่วย/ผู้ ใช้บริการ/ครอบครัว/ชมุชน ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สขุภาพ และติดตามด้วยความห่วงใยและเอือ้อาทร 

 4. บทบาทเชิงวิชาชีพ 
  4.1  ให้ความรู้และผลการวิจยัท่ีผ่านมาสงัเคราะห์โดยผู้ปฏิบตัิการพยาบาลขัน้สงู

หรือผู้ เช่ียวชาญในการรักษาพยาบาลภายใต้กฎหมายขอบเขตและจริยธรรมของวิชาชีพ 
  4.2  สอน เป็นพี่เลีย้ง และให้ค าปรึกษาแก่เจ้าหน้าท่ีสุขภาพ นักศึกษาพยาบาล 

นกัศกึษาพยาบาลเวชปฏิบตัิ 
  4.3  ปกป้องสิทธิประโยชน์ของคนในชุมชนท่ีรับผิดชอบในการเข้าถึงระบบบริการ

สขุภาพอยา่งเท่าเทียม ทัว่ถึง ได้คณุภาพและคุ้มคา่ใช้จ่าย 
  4.4  ท างานร่วมทีมและกบัเครือข่ายได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
  4.5  พฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง เพื่อเพิ่มความรู้และสมรรถนะในการดแูลสขุภาพ

บคุคล/ครอบครัว/ชมุชนในระดบัปฐมภมูิ 
  4.6 ปรึกษาเจ้าหน้าท่ีสุขภาพอ่ืนๆ ตามความเหมาะสมเพื่อความปลอกภัยและ

คณุภาพของการบริการ 
  4.7  ร่วมพฒันางานด้านชมุชน 
  4.8  สร้างความสขุจากการเห็นคณุคา่ในตนเองจากการท่ีได้ช่วยเหลือเพ่ือนมนษุย์ 
5.  การบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพ 
 5.1  ร่วมมือในการวางระบบบริการสขุภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ ป่วย/

ผู้ใช้บริการ/ชมุชน ท่ีหลากหลาย 
 5.2  ร่วมจดัท าแนวปฏิบตัิ รวมทัง้น าไปใช้ ประเมินผล  และปรับปรุงให้สอดคล้องกบั

บริบทและทนัสมยัอยูเ่สมอ 
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 5.3 มีส่วนร่วมในการให้ข้อมลู และข้อเสนอแนะในการสร้างระบบบริการสขุภาพท่ีมี
คณุภาพ 
 5.4  ใช้ทรัพยากรตา่งๆ อยา่งประหยดัและคุ้มคา่    
 

การพัฒนาเคร่ืองมือประเมิน 
 

 การพฒันาเคร่ืองมือประเมินทางการศึกษามีด้วยกันหลากหลายชนิด ซึ่งการพฒันา
เคร่ืองมือท่ีดีจ าเป็นต้องมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงศึกษาแนวคิดต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวข้องกบัการพฒันาเคร่ืองมือประเมิน  ดงันี ้
 
ลักษณะของเคร่ืองมือส าหรับการประเมินทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 ในการพิจารณาคุณภาพของเคร่ืองมือเก็บข้อมูลนัน้ ต้องอาศัยเกณฑ์การประเมิน
หลาย ๆ มิติ ทัง้นีก็้เพื่อให้ได้เคร่ืองมือเก็บข้อมลูท่ีมีคณุภาพตามต้องการ เคร่ืองมือเก็บข้อมลูท่ีมี
คณุภาพ มีลกัษณะดงันี ้
 เคร่ืองมือเก็บข้อมลูท่ีดี ควรมีลกัษณะ ดงันี ้ (Popham 1981 : 47-62) 
 1. มีความตรง (Validity) 
 2. มีความเท่ียง (Reliability) 
 3. มีอ านาจจ าแนก (Discrimination) 
 4. มีความเป็นปรนยั (Objectivity) 
 5. มีความยากพอเหมาะ (Difficulty) 
 6. มีความยัว่ย ุ(Exemplary) 
 7. มีความลกึ (Searching) 
 8. มีความยตุธิรรม (Fairness) 
 9. มีประสิทธิภาพ (Efficiency) 
 ซึง่แตล่ะลกัษณะอธิบายได้โดยสงัเขป ดงันี ้
 1. มีความตรง  ความตรงของเคร่ืองมือเก็บข้อมูลนับว่ามีความส าคัญมากท่ีสุด  
เคร่ืองมือท่ีมีความตรง คือ เคร่ืองมือท่ีสามารถน าไปใช้เก็บข้อมลูได้ตรงตามวตัถปุระสงค์ท่ีต้องการ 
หากไม่ได้เคร่ืองมือท่ีขาดความตรงไปเก็บข้อมลูแล้ว ข้อมลูท่ีได้กลบัมาอาจใช้ไม่ได้ เพราะไม่ตรง
กบัความต้องการ ความตรงของเคร่ืองมือมีหลายชนิด ซึง่แบง่ได้ดงันี ้
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  1.1  ความตรงตามเนือ้หา (Content Validity) ความตรงตามเนือ้หาเป็นความ
สอดคล้องกนัระหวา่งเนือ้หาท่ีใช้ถามในชดุของเคร่ืองมือเก็บข้อมลูประชากรหรือโดเมนของเนือ้หา
ท่ีต้องการวดั เช่น ถ้าจะประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง การชัง่ ตวง วดั ข้อค าถามก็ควรจะ
เป็นเร่ืองการชัง่ตวงวดัจึงจะถือวา่เคร่ืองมือมีความตรงตามเนือ้หา ถ้าข้อความไปถามเก่ียวกบัเร่ือง
เวลา ก็ถือวา่ไมต่รงตามเนือ้หา 
  1.2  ความตรงตามโครงสร้าง (Construct  Validity) ความตรงตามโครงสร้างหรือ
บางครัง้เรียกวา่ความตรงตามทฤษฏีท่ีใช้วดั ซึง่สว่นใหญ่จะเป็นโครงสร้างทางทฤษฏีท่ีเก่ียวข้องกบั
พฤตกิรรมของมนษุย์ เช่น ความถนดั ความสนใจ สติปัญญา และบคุลิกภาพ เป็นต้น 
  1.3  ความตรงตามเกณฑ์สมัพนัธ์ (Criterion-Related Validity)  เป็นการแสดง
ความสมัพนัธ์กนัระหว่างข้อค าถามในชุดของเคร่ืองมือเก็บข้อมลูกบัเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งท่ีก าหนด
ขึน้มา ซึง่แบง่ได้เป็น 2 ชนิด คือ ความตรงเชิงสภาพและความตรงเชิงพยากรณ์ 
   1.3.1 ความตรงตามสภาพ (Concurrent Validity) เป็นการแสดง
ความสมัพนัธ์ระหว่างข้อมลูท่ีได้มากบัสภาพท่ีเป็นจริงของผู้ ให้ข้อมลูในขณะนัน้  เช่น ผลการตอบ
ข้อค าถามกับสภาพของผู้สอบในขณะสอบ ถ้านกัเรียนท่ีมีความสามารถทางคณิตศาสตร์สงู ได้
คะแนนจากแบบทดสอบคณิตศาสตร์ในขณะเดียวกนั นกัเรียนท่ีมีความสามารถทางคณิตศาสตร์
ต ่า ก็จะได้คะแนนต ่าจากแบบทอสอบคณิตศาสตร์ ด้วย ถ้าเป็นเช่นนีแ้สดงว่าแบบทดสอบ
คณิตศาสตร์มีความตรงเชิงสภาพสงู 
   1.3.2 ความตรงเชิงพยากรณ์ (Predictive Validity) เป็นการแสดง
ความสมัพนัธ์ระหว่างผลการตอบข้อค าถามกับสภาพการณ์บางอย่างท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในอนาคต 
เช่น ถ้าเคร่ืองมือวัดบุคลิกภาพระบุว่าผู้ ถูกวัดมีบุคลิกภาพเป็นประชาธิปไตย เม่ือเขาออกจาก
ระบบโรงเรียนไปอยู่ในสงัคมและได้ปฏิบตัิตวัเป็นสมาชิกท่ีดีของสงัคม มีวิถีชีวิตเป็นประชาธิปไตย 
กบันกัเรียนอีกคนหนึ่งซึ่งถกูวดัด้วยแบบวดัด้วยแบบวดับคุลิกภาพชดุเดียวกนั แต่ผลการวดั และ
พฤตกิรรมหลงัจากจบการศกึษาไปแล้ว มีลกัษณะตรงกนัข้ามกบัคนแรก แสดงว่า เคร่ืองมือชดุนีมี้
ความตรงเชิงพยากรณ์ 
 2. มีความเที่ยง ความเท่ียวเป็นดชันีท่ีใช้แสดงความคงเส้นคงวาของคะแนนหรือ
ข้อมลู เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บข้อมลูไม่วาจะก่ีครัง้ก็ตามแล้วได้ผลเหมือนเดิม แสดงว่าเคร่ืองมือนัน้มี
ความเท่ียงสงู เคร่ืองมือท่ีมีความตรงมกัมีความเท่ียง แตเ่คร่ืองมือท่ีมีความเท่ียงอาจไม่มีความตรง
ก็ได้ นัน่คือ มี่ความคลาดเคลื่อนในการวดัอย่างคงเส้นคงว่า เช่น เคร่ืองชัง่เคร่ืองหนึ่ง ชัง่สิ่งของท่ีมี
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น า้หนัก 1 กิโลกรัมได้ 8 ขีด ซึ่งชั่งก่ีครัง้ก่ีหนก็จะได้  8 ขีด แสดงว่าเคร่ืองมือเคร่ืองนีไ้ม่มีความ
เท่ียงตรง แตมี่ความเท่ียงตรงสงูมาก  
 3. มีอ านาจจ าแนก เคร่ืองมือท่ีต้องสามารถจ าแนกสิ่งท่ีถูกวดัออกจากกันได้ตาม
สภาพ เช่น สามารถแยกคนเก่งออกจากคนท่ีไม่เก่ง แยกผู้ ท่ีมีความสนใจออกจากผู้ ท่ีไม่มีความ
สนใจ หรือแยกผู้ ท่ีมีความถนดัออกจากผู้ ท่ีไม่ม่ีความถนดั เป็นต้น เคร่ืองมือท่ีไม่สามารถจ าแนกสิ่ง
ท่ีถกูวดัท่ีมีคณุลกัษณะแตกตา่งกนัออกจากกนัไป  แสดงวา่เคร่ืองมือดงักลา่วมีอ านาจจ าแนกต ่า 
 4. มีความเป็นปรนัย  เคร่ืองมือท่ีมีความเป็นปรนยั คือ เคร่ืองมือท่ีมีความชดัเจนใน
เร่ืองของค าชีแ้จงว่าจะตอบอย่างไร ชดัเจนในเร่ืองของการตรวจให้คะแนน ชดัเจนในเร่ืองของการ
แปลผลของคะแนนซึง่ถ้าเคร่ืองมือมีความเป็นปรนยัสงูแล้ว ไม่ว่าใครก็ตามท่ีมาอ่านค าชีแ้จง ก็จะ
เข้าใจตรงกนั มาตรวจให้คะแนน ก็ให้เท่ากนัหรือมาแปลผลของคะแนนก็จะแปลผลได้เหมือนกนั 
 5. มีความยากพอเหมาะ  เคร่ืองมือท่ีกล่าวถึงเร่ืองความยากนัน้ส่วนใหญ่เป็น
แบบสอบถามวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ซึง่มีทัง้ภาคความรู้และภาคปฏิบตัิ ส าหรับเคร่ืองมือชนิด
อ่ืน ๆ มกัไม่ค่อยได้กล่าวถึงเร่ืองของความยาก เคร่ืองมือท่ีมีความยากมาก คือ เคร่ืองมือท่ีผู้ตอบ
สว่นใหญ่ตอบไม่ค่อยได้ สว่นเคร่ืองมือท่ีผู้ตอบสว่นใหญ่ตอบถกูจะเป็นเคร่ืองมือท่ีง่าย เคร่ืองมือท่ี
ยากหรือง่ายจนเกินไปจะไม่สามารถจ าแนกผู้ตอบออกจากกนัได้ เคร่ืองมือท่ีดีต้องมีความยากปาน
กลาง 
 6. มีความยั่ วยุ  เคร่ืองมือเก็บข้อมลูท่ีดีต้องเป็นเคร่ืองมือท่ียัว่ย ุเร้าใจ น่าตอบ หาก
เป็นแบบสอบก็ต้องมีการเรียงข้อท่ีง่ายไปหายาก ตวัอกัษรไม่เล็กจนเกินไป ข้อค าถามกะทดัรัดได้
ใจความ และมีข้อค าถามไม่มากจนเกินไปจนน่าเบื่อ หากมีเคร่ืองมือหลายชุด ก็ต้องแยกชดุออก
จากกนัให้ชดัเจน 
 ปัจจุบันได้มีการพัฒนาเคร่ืองมือเก็บข้อมูลจากผู้ ตอบ ท่ีมีข้อค าถามสอดคล้องกับ
ความรู้ ความสามารถของผู้ตอบ ซึ่งเรียกว่าการทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถของ
ผู้สอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ (Computerized Adaptive Testing : CAT) ซึง่ข้อค าถามแตล่ะข้อท่ีถกู
น ามาให้ผู้สอบตอบแต่ละข้อนัน้ จะใกล้เคียงกับความสามารถของผู้สอบ ถ้าตอบถูกข้อสอบข้อ
ต่อไปก็จะยากขึน้ แต่ถ้าตอบผิด ข้อสอบข้อต่อไปก็จะง่ายลง ตอบไปจนกระทั่งค่าความ
คลาดเคลื่อนในการประมาณคา่ความสามารถลดลงถึงระดบัท่ีน่าพึงพอใจ การสอบก็จะยตุิลง ซึง่
นบัวา่เป็นเคร่ืองมือท่ียัว่ยผุู้สอบได้ดีมาก 

 7.  มีความลึก   ปรัชญาของการวัดผลการศึกษา ก็คือ การค้นหาเพื่อพัฒนา
สมรรถภาพมนษุย์ดงันัน้เคร่ืองมือท่ีดีต้องสามารถค้นหาสิ่งท่ีระบไุว้ในวตัถปุระสงค์ของการวดั เช่น 
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เคร่ืองมือวดัความสนใจ เคร่ืองมือวดัเจตคติ ต้องสามารถตอบได้ว่าผู้ ท่ีถกูวดันัน้มีความสนใจมาก
น้อย หรือมีเจตคตดิีหรือไม่ดีเพียงไร 
 8.  มีความยุติธรรม เคร่ืองมือท่ีดีต้องไม่ล าเอียง ผู้ตอบแบบสอบถามหรือผู้ ให้ข้อมลู
ต้องไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันอันเน่ืองมาจากสภาพหรือบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป เช่น เพศ วัย 
สภาพสงัคมและวฒันธรรม  เป็นต้น เคร่ืองมือท่ีดีต้องไม่เอียงให้ผู้ชายหรือผู้หญิง วยัรุ่นหรือผู้ใหญ่ 
อยู่ในเมืองหรือนอกเมือง ได้คะแนนดีกว่ากนัอนัเน่ืองมาจาก เพศ วยั สภาพสงัคมและวฒันธรรม
ดงักลา่ว 
 9. มีประสิทธิภาพ เคร่ืองมือท่ีดีต้องสามารถใช้เก็บข้อมลูได้ตรงตามวตัถุประสงค์ท่ี
ต้องการ มีความเท่ียงสงู สามารถน าไปได้สะดวก ไม่ยุ่งยากเป็นภาระมากตอ่ผู้น าไปใช้ และผู้ ท่ีจะ
ให้ข้อมลูหรือผู้ตอบ โดยเสียคา่ใช้จ่ายต ่า ใช้แรงงานและเวลาน้อยท่ีสดุ 
 สรุปได้ว่าการเคร่ืองมือเก็บข้อมลูท่ีดี ควรมีลกัษณะ มีความเท่ียงตรง (Validity) มี
ความเช่ือมัน่ (Reliability) มีอ านาจจ าแนก (Discrimination) มีความเป็นปรนยั (Objectivity) มี
ความยากพอเหมาะ (Difficulty)  มีความยัว่ย ุ(Exemplary) มีความลึก (Searching) มีความ
ยตุิธรรม (Fairness)  มีประสิทธิภาพ (Efficiency) 
 
ขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือส าหรับการประเมินทางการศึกษา 
 เคร่ืองมือท่ีจะน าไปใช้เก็บข้อมูลนัน้ หากต้องการให้เป็นเคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพแล้ว
ผู้สร้างและพฒันาเคร่ืองมือต้องพิถีพิถนัตัง้แต่ขัน้ตอนการสร้าง มีหลายคนเข้าใจผิด คิดว่าในช่วง
การสร้างเคร่ืองมือนัน้ไม่ค่อยส าคัญเท่าไร แต่ตอนวิเคราะห์เพื่อหาคุณภาพของเคร่ืองมือ ได้
พยายามหาวิธีวิเคราะห์ท่ีใช้สถิติชัน้สงู เพื่อท่ีจะท าให้เกิดความน่าเช่ือถือในเคร่ืองมือท่ีสร้างขึน้ ซึง่
เป็นเร่ืองท่ีไม่ถกูต้อง เพราะหากเคร่ืองมือมีคณุภาพไมด่ีตัง้แตแ่รกแล้ว ถึงแม้ว่าจะใช้คา่สถิติท่ีดีสกั
เพียงไรก็ไม่ได้ท าให้เคร่ืองมือมีคณุภาพดีขึน้ 
 ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือเก็บข้อมลู มีดงันี ้
 1. ก าหนดสิ่ งที่ ต้องการวัด  ผู้ สร้างเคร่ืองมือต้องระบุวัตถุประสงค์ในการสร้าง
เคร่ืองมือว่าต้องการข้อมูลอะไรบ้าง มีขอบเขตกว้างเพียงไร อยู่ ในสเกลการวัดระดับใด สิ่งท่ี
ต้องการจะไปเก็บข้อมลูหรือสิ่งท่ีต้องการวดัว่า คือ อะไร เป็นข้อมลูทางกายภาพหรือข้อมลูท่ีเป็น
พฤติกรรมของมนษุย์  หากเป็นพฤติกรรม เป็นพฤติกรรมภายนอกหรือภายใน  เป็นพฤติกรรมด้าน
พทุธิพิสยัหรือพฤติกรรมด้านจิตพิสยัหรือพฤติกรรมด้านการปฏิบัติ ซึ่งข้อมลูต่าง ๆ เหล่านี ้นบัว่า
เป็นประโยชน์อยา่งมากในการวางแผนสร้างเคร่ืองมือเก็บข้อมลู  
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 2. นิยามสิ่งที่ ต้องการวัด เม่ือก าหนดสิ่งท่ีต้องการวดัได้แล้วว่าคืออะไร จะต้องให้
ความหมายหรือนิยามสิง่นัน้ให้ชดัเจนวา่คืออะไร  มีขอบเขตกว้างแคบมากน้อยเพียงไร หากนิยาม
หรือให้รายละเอียดสิ่งท่ีจะวดัได้มากและชดัเจนเพียงไรแล้ว ก็จะช่วยให้สร้างเคร่ืองมือได้ตรงและ
ครอบคลุมสิ่งท่ีต้องการวดัได้มากขึน้เพียงนัน้ เคยมีผู้กล่าวว่า “ในโลกนี้ ไม่ว่าส่ิงใดก็ตาม หาก
นิยามไดก็้สามารถวดัได”้   
 3. เลือกชนิดของเคร่ืองมือ  เน่ืองจากเคร่ืองมือท่ีใช้เก็บข้อมลูนัน้มีหลากหลายชนิด
ด้วยกนั แตล่ะชนิดก็มีลกัษณะและจดุเดน่แตกตา่งกนัออกไป ดัง้นัน้ จึงต้องมีการเลือกใช้เคร่ืองมือ
ให้เหมาะสมกบัสิ่งท่ีต้องการวดั เพราะหากเลือกใช้เคร่ืองมือท่ีไม่เหมาะสมแล้วก็อาจท าให้ได้ข้อมลู
ท่ีไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงกบัความต้องการได้ 
 4. การสร้างเคร่ืองมือ  เม่ือเลือกเคร่ืองมือได้แล้ว ก็สร้างเคร่ืองมือดังกล่าวตาม
วิธีการและขัน้ตอนของเคร่ืองมือชนิดนัน้ ๆ เพราะเคร่ืองมือแต่ละชนิดมีรูปแบบและวิธีการสร้างท่ี
แตกตา่งกนัไป 
 5. การทดลองใช้เคร่ืองมือ  เม่ือได้ร่างเคร่ืองมือเก็บข้อมลูแล้ว ผู้สร้างและผู้ใช้เคร่ือง
มือคงยงัไม่ค่อยมัน่ใจเท่าไรนกัท่ีจะน าเคร่ืองมือไปใช้ในทนัที เพราะยงัไม่ทราบว่าจะมีคณุภาพดี
เพียงใด ดังนัน้ผู้ สร้างเคร่ืองมือต้องน าร่างเคร่ืองมือดงักล่าว ไปทดลองใช้กับกลุ่มตวัอย่างท่ีมี
ลกัษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตวัอย่างท่ีจะไปเก็บข้อมลูจริง ทัง้นี ้ก็เพื่อจะได้เทียบเคียงได้ว่าเม่ือน า
เคร่ืองมือไปใช้เก็บข้อมลูในสภาพจริงแล้วจะเกิดปัญหาใดบ้าง นอกจากนัน้การทดลองใช้เคร่ืองมือ
เป็นการหาหลกัฐานมายืนยนัว่าเคร่ืองมือท่ีสร้างขึน้นัน้มีคุณภาพดีจริง เหมาะท่ีจะน าไปใช้จริง
ตอ่ไป ซึง่ในการทดลองใช้เคร่ืองมือเก็บข้อมลูนัน้ ก็ควรทดลองกบักลุม่ตวัอยา่งที่มี 
 6. การวิเคราะห์หาคุณภาพเคร่ืองมือ  เป็นการจดักระท ากบัข้อมลูท่ีได้มาจากการ
เก็บข้อมลูโดยใช้เคร่ืองมือท่ีสร้างขึน้ โดยใช้สถิติแตกต่างกนัไปตามธรรมชาติของข้อมลู เคร่ืองมือ
ต่างชนิดกนัก็จะใช้ค่าสถิติแตกต่างกนัไป เช่น ถ้าเป็นแบบทดสอบ ก็จะมีค่าความยาก ค่าอ านาจ
จ าแนก ค่าดชันีความตรง และค่าความเท่ียง แต่ถ้าเป็นแบบสอบถาม ก็มกัไม่นิยมวิเคราะห์ค่า
ความยาก อาจพิจารณาคา่อ านาจจ าแนก คา่ดชันีความตรงและคา่ความเช่ือมัน่ เท่านัน้ 
 7. ควรปรับปรุงเคร่ืองมือ  ข้อมลูท่ีได้จากการวิเคราะห์เพื่อหาคณุภาพของเคร่ืองมือ
เก็บข้อมูลนัน้จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการท่ีจะน ามาใช้ประกอบการตดัสินใจท่ีจะเลือกใช้
เคร่ืองมือ หรือปรับปรุงเคร่ืองมือดงักลา่วเป็นบางสว่นท่ียงับกพร่อง หรือมีคณุภาพไมด่ี 
 8. การจัดท าคู่มือการใช้เคร่ืองมือ  เพื่อให้การใช้เคร่ืองมือเป็นไปอย่างถูกต้อง 
ดงันัน้จึงควรมีคูมื่อท่ีระบอุย่างชดัเจนเก่ียวกบัขอบเขตของการวดั ลกัษณะของเคร่ืองมือวิธีการใช้
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เคร่ืองมือและวิธีการให้คะแนนวิธีการแปลผลของคะแนน อย่างไรก็ตาม ในการจดัท าคูมื่อดงักลา่ว 
จะมีความละเอียดมากน้อยเพียงไรนัน้ ก็ขึน้อยู่กบัความเป็นมาตรฐานของเคร่ืองมือ หากเคร่ืองมือ
เป็นเคร่ืองมือมาตรฐาน คู่มือก็ต้องมีความละเอียด ม่ีรูปแบบเฉพาะ แต่ถ้าเป็นเคร่ืองมือท่ีนัก
ประเมินสร้างขึน้เพื่อใช้เอง อาจจะระบสุิง่ตา่ง ๆ ดงักลา่วไว้ในค าชีแ้จงก็เพียงพอแล้ว 
 
วิธีการหาคุณภาพเคร่ืองมือส าหรับการประเมิน 
 ในการสร้างเคร่ืองมือเก็บข้อมลูนัน้ ผู้สร้างเคร่ืองมือต้องพยายามหาหลกัฐานตา่ง ๆ มา
ยืนยนัให้ได้ว่าเคร่ืองมือดงักล่าวเป็นเคร่ืองมือท่ีมีคณุภาพ ซึง่ในการหาคณุภาพของเคร่ืองมือเก็บ
รวบรวมข้อมลูนัน้ จ าแนกเป็น 2 ลกัษณะ คือ 
 1.การหาคุณภาพของเคร่ืองมือเป็นรายข้อ ดัชนีท่ีน ามาใ ช้ในการหาคุณภาพของ
เคร่ืองมือเป็นรายข้อ ก็คือ คา่ความตรง คา่ความยาก และอ านาจจ าแนก 
 2. การหาคณุภาพของเคร่ืองมือทัง้ฉบบั ดชันีท่ีน ามาใช้ในการหาคณุภาพของเคร่ืองมือ
เก็บข้อมลูทัง้ฉบบั ก็คือ คา่ความตรง และคา่ความเท่ียง 
 
 1. การหาคุณภาพของเคร่ืองมือเป็นรายข้อ มีวิธีการดงันี ้
  1.1 ค่าความยาก  เป็นสดัส่วนระหว่างจ านวนผู้ ท่ีตอบถกูกบัจ านวนผู้ตอบทัง้หมด 
ระดบัของความยากนัน้ มีค่าตัง่แต่  0.00 - 1.00  ถ้าคา่ความยาก มีคา่ใกล้ 0 แสดงว่ายาก เพราะ
ผู้สอบตอบไม่ค่อยได้ แต่ถ้ามีค่าความยากมีค่าใกล้ 1 แสดงว่าง่าย เพราะผู้สอบส่วนใหญ่ตอบได้ 
ข้อค าถามท่ีม่ีคา่ความยากง่ายพอเหมาะ คือ  .20 - .80 
  1.2 ค่าอ านาจจ าแนก เป็นค่าท่ีใช้บ่งบอกคณุภาพของข้อค าถาม หลกัการง่าย ๆ ก็
คือ ข้อค าถามใดท่ีสามารถแยกคนเก่งกบัคนอ่อน คนท่ีรู้กบัคนท่ีไม่รู้ออกจากกนัได้ดี กล่าวคือ คน
เก่ง/คนท่ีรู้ จะตอบถกูมาก  คนอ่อน/คนท่ีไม่รู้จะตอบผิดมาก หากเป็นลกัษณะนีข้้อค าถามนัน้จะ
เป็นข้อค าถามท่ีมีคา่อ านาจจ าแนกสงู แตถ้่าคนเก่ง/คนท่ีรู้ และคนออ่น/คนที่ไม่รู้ ตอบได้เหมือนกนั 
ก็แสดงวา่ข้อค าถามดงักลา่วไมส่ามารถแยกผู้ตอบออกจากกนัได้ หรือไม่มีอ านาจจ าแนก 
 2. การหาคุณภาพของเคร่ืองมือทัง้ฉบับ มีวิธีการ ดงันี ้
  2.1 ความตรง  ในการวิเคราะห์ความตรงของเคร่ืองมือเก็บข้อมลู ต้องพิจารณาก่อน
ว่าเป็นความตรงชนิดใด คือ ความตรงตามเนือ้หา ความตรงตามโครงสร้าง ความตรงตามสภาพ
และความตรงเชิงพยากรณ์ ดงันี ้
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   2.1.1 ความตรงเชิงเนือ้หา   นัน้ส่วนใหญ่ใช้ผู้ เ ช่ียวชาญวิเคราะห์ความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกบัวตัถปุระสงค์ โดยก าหนดเกณฑ์ไว้ 3 ลกัษณะ คือ สอดคล้อง ไม่
แน่ใจ และไม่สอดคล้อง โดยก าหนดเป็นดชันีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกบัวตัถปุระสงค์ 
(Index of Item Objective Congruence)  
   2.1.2 ความตรงตามโครงสร้าง  อาจใช้ผู้ เช่ียวชาญวิเคราะห์ความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถามหบัวตัถปุระสงค์หรือใช้วีการทางสถิติ คือ วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor 
Analysis) เพื่อท่ีจะดวูา่ข้อค าถามเกาะกลุม่กนัตามองค์ประกอบท่ีระบไุว้ตามทฤษฏีหรือไม่ 
   2.1.3 ส่วนความตรงตามเกณฑ์สมัพนัธ์  ซึ่งจ าแนกเป็น ความตรงตามสภาพ
และความตรงเชิงพยากรณ์นัน้ ใช้วิธีการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนท่ีได้จากเคร่ืองมือ
วดักบัเกณฑ์ท่ีก าหนดขึน้ในสภาพปัจจบุนั และเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในอนาคต ซึง่ค่าสหสมัพนัธ์ท่ีได้
จากการค านวณจะถกูใช้เป็นคา่ความตรงตามสภาพและความเท่ียงตรงพยากรณ์ตามล าดบั 
  2.2 ความเท่ียง  ความเท่ียงของเคร่ืองมือเก็บข้อมูลจะแปรผันแบบผกผันกับค่า
ความคลาดเคลื่อนในการวดั กลา่วคือ ถ้าเคร่ืองมือมีความเท่ียงสงู แสดงวา่ในการเก็บข้อมลูโดยใช้
เคร่ืองมือดงักลา่วจะมีความคลาดเคลื่อนในการวดัต ่า ซึง่แสดงได้ ดงัสตูร 
  

จากสตูร     = 1 -  /  
   

  เม่ือ     แทน คา่ความเท่ียง 
     แทน คา่ความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อน 
    แทน คา่ความแปรปรวนของคะแนนท่ีได้จากการสอบ 
  จากสตูร แสดงได้วา่ เม่ือความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนลดลงคา่ความเท่ียง
ก็จะสงูขึน้ ซึง่หากไมมี่ความคลาดเคลื่อนในการวดัเลย คา่ความเท่ียงจะมีคา่เท่ากบั 1.00 
  ในการหาค่าความเท่ียงของเคร่ืองมือเก็บข้อมลูนัน้สามารถด าเนินการได้หลายวิธี 
ดงันี ้
  2.2.1  สมัประสิทธ์ิความคงท่ี (Coefficient of Stability)  ซึง่จ าเป็นต้องเก็บข้อมลู 2 
ครัง้โดยการสอบซ า้ การเลือกใช้ดชันีตวัใดนัน้ ย่อมขึน้อยู่กบัชนิดของข้อมลู ถ้าข้อมลูอยู่ในมาตร
อนัตรภาค ก็จะใช้ค่าสหสมัพนัธ์เพียร์สนัโปรดกัโมเมนต์แต่ถ้าข้อมลูอยู่ในมาตรเรียงล าดบัก็จะใช้
คา่สมัประสทิธ์ิของสเปียร์แมน 
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  2.2.2  สมัประสิทธ์ิความเท่าเทียมกนั (Coefficient of Equivalent) คา่ความเท่ียง
จะได้มาโดยการหาค่าสหสมัพนัธ์ระหว่างผลการตอบค าถามของเคร่ืองมือเก็บข้อมลูทัง้ 2 ชุดท่ี
ขนานกนั 
  2.2.3  สัมประสิทธ์ิความคงเส้นคงวาภายใน (Coefficient of Internal 
Consistency) แบง่เป็น 
  1) วิธีการแบง่คร่ึงข้อสอบ (Split half) 
  2) วิธีของคเูดอร์-ริชาร์ดสนั (Kuder-Richardson) 
  3) สมัประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) การหาความเท่ียงด้วยวีการแบ่งคร่ึง
ข้อสอบ วิธีของคเูดอร์-ริชาร์ดสนั นัน้ใช้ในกรณีท่ีผลของการตอบข้อค าถามเป็นระบบ 0-1 กลา่วคือ 
ตอบถกู ได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้  0  คะแนน แต่ถ้าผลการตอบไม่ใช่ระบบ 0-1 เช่น อยู่ในมาตร
จดัล าดบั อาจตอบเป็น  5  4  3  2  หรือ 1    วิธีประมาณคา่ความเท่ียงจะใช้วิธีสมัประสทิธ์ิแอลฟา 
  2.2.4  การวิเคราะห์ความแปรปรวนของฮอยด์ (Hoyt’s Analysis of Variance) ท่ี
กล่าวมาข้างต้นเป็นวิธีการประมาณค่าของเคร่ืองมือแบบอิงกลุ่ม แต่ถ้าเป็นเคร่ืองมือวดัแบบอิง
เกณฑ์ นิยามของความเท่ียงจะเปลี่ยนไป กล่าวคือ ความเท่ียงจะหมายถึงความเท่ียงในการ
ตดัสินใจท่ีให้ผู้สอบผ่านหรือไม่ผ่านเกณฑ์การวดั วิธีการหาความเท่ียงท่ีใช้กนัอยู ่มีดงันี ้
    1. วิธีการของ สวามินาทาน แฮมเบิลตัน และอัลจิมา (Swaminathan, 
Hambleton, Algina) 
    2. วิธีการของคาร์เวอร์ (Carver) 
    3. วิธีการของโลเวตต์ (Lovett) 
 
 สิ่ง ท่ีจะท าให้ค่าความเท่ียงของเคร่ืองมือเก็บข้อมูลม่ีค่าสูงหรือต ่านัน้ มีหลาย
องค์ประกอบด้วยกนัคือ (โกวิท ประวาลพฤกษ์ และสมศกัดิ ์สนิธุระเวชญ์ 2523 : 254-256) 
 องค์ประกอบแรก คือ ความยาวของเคร่ืองมือวดั เคร่ืองมือวดัท่ีมีข้อค าถามมากจะมี
ความเท่ียงสูงกว่าเคร่ืองมือท่ีมีข้อค าถามน้อยกว่า ในกรณีนีห้มายถึงว่าข้อค าถามแต่ละข้อมี
คณุภาพใกล้เคียงกนั 
 องค์ประกอบที่สอง คือ ความเป็นเอกพนัธ์ของกลุ่มผู้ สอบ ถ้าผู้สอบมีความสามารถ
ใกล้เคียงกันมาก ค่าความเท่ียงของเคร่ืองจะต ่ากว่าการน าเคร่ืองมือไปใช้กับกลุ่มผู้ สอบท่ีมี
ความสามารถต่างกนัมากๆ เพราะถ้ากลุ่มผู้สอบมีความสามารถต่างกันมาก ๆ ก็จะท าให้ความ
แปรปรวนของคะแนนสงู ซึง่จะมีผลท าให้คา่ความเท่ียงมีคา่สงูตามไปด้วย 
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 องค์ประกอบที่สาม  วิธีการประมาณค่าความเท่ียง ในการประมาณค่าความเท่ียง
ด้วยวิธีการท่ีต่างกันจะได้ค่าท่ีต่างกนัออกไป เช่น วิธีการแบ่งคร่ึงข้อสอบ จะให้ค่าความเท่ียงสงู
กวา่วิธีอ่ืน  
 องค์ประกอบที่ ส่ี  ความเป็นปรนยัของเคร่ืองมือ เคร่ืองมือท่ีมีความเป็นปรนยัจะมีค่า
ความเท่ียงสงูกว่าเคร่ืองมือ เคร่ืองมือท่ีมีความเป็นปรนยัจะมีค่าความเท่ียงสงูกว่าเคร่ืองมือท่ีไม่
เป็นปรนยั 
 องค์ประกอบที่ห้า  ความยากของเคร่ืองมือ  เคร่ืองมือท่ียากหรือง่ายเกินไปจะมีค่า
ความเท่ียงต ่าเพราะไม่สามารถจ าแนกผู้ตอบได้ เม่ือจ าแนกไม่ได้หลากหลายความแปรปรวนของ
คะแนนจงึต ่า 

 
งานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 จากการศกึษาของผู้วิจยัได้ศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาเคร่ืองมือประเมิน 
พบวา่  

 ปฏิญญา  โกศลสิริพจน์ (2547 : บทคดัย่อ) ศกึษาเร่ือง  การวิจยัและพฒันากิจกรรม
และเทคนิคการประเมินความต้องการจ าเป็นส าหรับการจดัการเรียนการสอนแบบโครงงาน 
 งานวิจัยนีมี้วัตถุประสงค์เพื่อพฒันากิจกรรมและเทคนิคการประเมินความต้องการ
จ าเป็นส าหรับการจดัการเรียนการสอนแบบโครงงาน  และศกึษาผลการใช้กิจกรรมและเทคนิคการ
ประเมินความต้องการจ าเป็นท่ีพฒันาขึน้  โดยท าการศกึษากบัครูกรณีศกึษา  จ านวน  2  คน  และ
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี  4-5  จ านวน  59 คน  จากโรงเรียนวดัปทุม คงคา  เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การวิจยั  ประกอบด้วย  การประชมุกลุม่  การสงัเกต  การสมัภาษณ์  และแบบประเมิน  วิเคราะห์
ข้อมลูโดยการวิเคราะห์เนือ้หา  และการทดสอบค่าที  ผลการวิจยัพบว่า 1 )  กิจกรรมการประเมิน
ความต้องการจ าเป็นมี   6  ด้าน  ได้แก่  ด้านความสามารถในการท าโครงงานท่ีมีอยู่เดิม  ด้านการ
เลือกประเด็นการศกึษา ด้านการวางแผนการท าโครงงาน  และการน าเสนอโครงการ  2 ) เทคนิค
การประเมินความต้องการจ าเป็นท่ีใช้ในการประเมินความต้องการจ าเป็นครัง้นี มี้  2  ประเภท  คือ
เทคนิคการส ารวจ  ได้แก่  วิธีการสนทนากลุ่มกับนักเรียน  ผู้ มีส่วนร่วมในการประเมินความ
ต้องการจ าเป็น  ได้แก่  ครูผู้สอน  และ  นกัเรียน 3)  หลงัการใช้กิจกรรมและเทคนิคการประเมิน
ความต้องการจ าเป็นพบว่า  นกัเรียนมีพฒันาการด้านทกัษะการท าโครงงานสงูกว่าเดิม  แต่ส่วน
ใหญ่ พบว่า   นกัเรียนมีพฒันาการด้านทกัษะการท าโครงงานสงูกว่าเดิม  แต่ส่วนใหญ่ยงัอยู่ใน
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ระดบัต ่ากว่าเกณฑ์ท่ีควรจะเป็น  และ 4)  ครูและนกัเรียนมีความพึงพอใจในกิจกรรมและเทคนิค
การประเมินความต้องการจ าเป็นส าหรับการจดัการเรียนการสอนแบบโครงงาน 

 บรรเลง  สระมลู (2546 : บทคดัย่อ) ศกึษาเร่ือง การประเมินความต้องการจ าเป็นเพื่อ
พฒันานกัศกึษาด้านสมรรถนะสารสนเทศ : การศกึษากลุม่พห ุ
 การวิจยัครัง้นีมี้จดุมุ่งหมายเพื่อ (1)  เปรียบเทียบสมรรถนะสารสนเทศของนกัศกึษาท่ี
มีภมูิหลงัต่างกนั และ (2)  ประเมินความต้องการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะสารสนเทศ  แบบ
ประเมินสมรรถนะสารสนเทศประกอบด้วย 5  องค์ประกอบย่อยตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะ
สารสนเทศระดับอุดมศึกษาของสมาคมห้องสมุดมหาวิทยาลัยและห้องสมุดมหาวิทยาลัย
แคลิฟอร์เนีย  กลุ่มตวัอย่าง  คือนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ความถ่ี  ร้อยละตารางไขว้  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน  การทดสอบค่าที  การวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบ 3  ทาง  การวิเคราะห์องค์ประกอบ การใช้สตูร PNImodified  ส าหรับก าหนด
ความต้องการจ าเป็น  ผลการวิจยัพบวา่  แบบวดัสมรรถนะสารสนเทศจ าแนกเป็น 2  องค์ประกอบ
หลกั  องค์ประกอบแรกประกอบด้วยการเข้าถึงสารสนเทศ  การก าหนดขอบเขตและค าค้น  และ
จริยธรรมการใช้สารสนเทศ  องค์ประกอบท่ีสองประกอบด้วยการประเมินสารสนเทศ  และการใช้
สารสนเทศ  ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะสารสนเทศของนกัศึกษาพบว่า  นกัศึกษาภาคปกติมี
สมรรถนะสารสนเทศสูงกว่าภาคสมทบ  หลักสูตร  4  ปีสูงกว่าหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี  ผลการ
ประเมินความต้องการจ าเป็นพบว่า  นกัศกึษามีความต้องการจ าเป็นได้รับการพฒันาสมรารถนะ
ด้านการใช้สารสนเทศ  การก าหนดค าค้น  การประเมินสารสนเทศ  การเข้าถึงสารสนเทศ  และ
จริยธรรมการใช้ 

 เถกิงศกัดิ์  ไชยกาญจน์  (2546 : บทคดัย่อ) ศกึษาเร่ือง การพฒันาเคร่ืองมือประเมิน
ความต้องการจ าเป็นส าหรับการจัดบริการหลกัสูตรบณัฑิตศึกษาภายนอกเวลาราชการ  สาขา
การศกึษา 
 การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพื่อพฒันาเคร่ืองมือประเมินความต้องการจ าเป็นส าหรับ
การจดับริการหลกัสตูรบณัฑิตศึกษา  ภายนอกเวลาราชการ  สาขาการศึกษา  และเพื่อประเมิน
ความเหมาะสมของเคร่ืองมือประเมินความต้องการจ าเป็น  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัประกอบด้วย
แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นจากผู้ ทรงคุณวุฒิ  แบบสอบถามความคิดเห็นในการจัดบริการ
หลักสูตรภายนอกเวลาราชการ  ระดับปริญญาโท  สาขาการศึกษาและแบบประเมินความ
เหมาะสมของเคร่ืองมือประเมินความต้องการจ าเป็น  เคร่ืองมือประเมินความต้องการจ าเป็นมี
ลกัษณะเป็นแบบสอบถาม  ซึง่มีรูปแบบการตอบ 3  ลกัษณะ  คือ แบบสอบรายการ  แบบมาตรวดั
ประมาณค่าและแบบเรียงล าดับความส าคัญ  ประกอบด้วยข้อมูลสถานภาพของผู้ ตอบ
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แบบสอบถาม  วตัถปุระสงค์ของหลกัสตูรภาคนอกเวลาราชการ  เกณฑ์การคดัเลือกผู้ เรียน  การ
จดัการเรียนการสอน  การวดัผลการศึกษาแต่ละรายวิชา  แผนการศึกษา  จ านวนผู้ เรียนต่อชัน้
เรียน  วนัและเวลาท่ีเหมาะสมในการจดัการเรียนการสอน  การช าระค่าเล่าเรียน  ค่าเล่าเรียนท่ี
สามารถจ่ายได้ในแตล่ะเทอมและการจดับริการและสิ่งอ านวยความสะดวก  ผลการน าเคร่ืองมือไป
ทดลองใช้พบว่า  ผู้ทรงคณุวฒุิเห็นสอดคล้องกนัว่าเคร่ืองมือประเมินความต้องการจ าเป็นส าหรับ
การจดับริการหลกัสตูรบณัฑิตศกึษา  ภายนอกเวลาราชการ  สาขาการศกึษามีความเหมาะสมคือ  
มีข้อมลูเพียงพอต่อการตดัสินใจ  ตรงกับความต้องการของผู้ ใช้และการน าเสนอท่ีง่ายต่อความ
เข้าใจและน าไปใช้ 

 พชัรี  ขนัอาสะวะ (2544 : บทคดัย่อ)  ศกึษาเร่ือง การประเมินความต้องการจ าเป็นใน
การพฒันาครูด้านการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง  

 การวิจัยครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพื่อประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาครูให้
สามารถจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลางได้ มีวัตถุประสงค์คือ (1) ก าหนดตวับ่งชีก้าร
จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง  (2) พัฒนาเคร่ืองมือวัดความต้องการจ าเป็นในการ
พฒันาครูด้านการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง และ (3) ประเมินความต้องการจ าเป็น
ในการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
ส ารวจจากกลุ่มครู 3 สงักดั เคร่ืองท่ีใช้เป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจยัพฒันาขึน้ วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้
การวิเคราะห์ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบ การ
ทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว การท าตาราง 2 มิติและใช้เทคนิค PNImodified  
ในการจดัล าดบัความส าคญัความต้องการจ าเป็นผลการวิจยัพบว่า ตวับง่ชีก้ารจดัการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางมี 3 ด้าน คือ (1) ด้านบทบาทครูในการจดัการเรียนรู้ ประกอบด้วย 1 ตวับง่ชี ้
(2) ด้านพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี ้และ (3) ด้านผลท่ีเกิดกับผู้ เรียน 
ประกอบด้วย 5 ตวับง่ชี ้ครูสว่นใหญ่มีความรู้อยูใ่นระดบัมาก ทศันคติอยูใ่นระดบัปานกลางถึงมาก 
พฤตกิรรมการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางและผลท่ีเกิดกบัผู้ เรียนอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ครูท่ีสอนระดบัอนบุาลมีค่าเฉลี่ยของคะแนนด้านพฤติกรรมสงูกว่าครูท่ีสอนในระดบัประถมศกึษา 
และมธัยมศกึษา และพบว่าครูมีความต้องการจ าเป็นท่ีควรได้รับการพฒันาในด้านพฤติกรรมการ
จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลางและด้านผลท่ีเกิดกับผู้ เรียนอย่างเร่งด่วนมากกว่าด้าน
ความรู้และด้านทศันคติ 

 สขุุมาล  ต่อฑีฑะ   (2544 : บทคดัย่อ) ศึกษาเร่ือง การเปรียบเทียบความต้องการ
จ าเป็นและประสิทธิภาพในการผลิตบณัฑิต  คณะครุศาสตร์ จฬุาลงกรณ์ มหาวิทยาลยั  ระหว่าง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 65 

โปรแกรมการศึกษาแบบปกติและโครงการเร่งรัดการผลิตและพัฒนาบณัฑิตระดบัปริญญาตรี  
สาขาคณิตศาสตร์ของประเทศ : การประยกุต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ต้นทนุและผลท่ีตามมา 
 การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพื่อเปรียบเทียบความต้องการจ าเป็นและประสิทธิภาพใน
การผลิตบณัฑิตครุศาสตร์สาขามธัยมศึกษา  (วิทยาศาสตร์) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  ระหว่าง
โปรแกรมการศึกษาแบบปกติและโครงการเร่งรัดการผลิตและพัฒนาบณัฑิตระดบัปริญญาตรี  
สาขาคณิตศาสตร์ของประเทศ (โครงการ รพค.)  โดยพิจารณาทัง้ในระดับบุคคลและองค์กร  
ประชากรคือ  บณัฑิตครุศาสตร์  สาขามธัยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  ท่ี
เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2539  และส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2542, 2543  และ 2544  
เคร่ืองมือท่ีใช้ได้แก่  แบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์  วิธีเก็บรวบรวมข้อมลู  คือ  การคดักรอง
ข้อมลูจากเอกสาร  การสมัภาษณ์ทางโทรศพัท์  การส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์และการเก็บ
รวบรวมข้อมลูด้วยตนเอง  วิเคราะห์ข้อมลูด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ต้นทุน  เทคนิคการวิเคราะห์
ต้นทุนและประสิทธิผลเทคนิคการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์  ดชันีความคุ้มทุน  และดชันี
ล าดบัความส าคญัของความต้องการจ าเป็นผลการวิจยัสรุปได้ว่า  โครงการ รพค.  และโปรแกรม
การศึกษาแบบปกติมีประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิตอยู่ในระดับสูงโครงการ รพค.  มี
ประสิทธิภาพในการผลิตบณัฑิตโดยเน้นท่ีผลการเรียนและผลการส าเร็จการศึกษาตามก าหนด  
สว่นโปรแกรมการศกึษาแบบปกตต้ิองเน้นให้บณัฑิตเลือกอาชีพครู 
 จินตนา  กนัธวงั  (2543 : บทคดัย่อ)  ศึกษาการสร้างเคร่ืองมือประกอบการประเมิน
คณุภาพการศกึษาด้านปัจจยัทางการศกึษาของโรงเรียนสงักดัเทศบาลนครเชียงใหม่  ตามเกณฑ์
มาตรฐานด้านปัจจยัทางการศกึษา  โรงเรียนเทศบาลและเมืองพทัยา  10  มาตรฐาน  45  ตวับง่ชี ้
มาตรฐานมีเคร่ืองมือส าหรับประกอบการประเมินคุณภาพ  3  ชุด  คือ ชุดท่ี  1  แบบประเมิน
ผู้บริหารโรงเรียนในมาตรฐานท่ี  1  จ านวน  1 ฉบบั  ชุดท่ี  2  แบบประเมินครูในมาตรฐานท่ี  2  
จ านวน  1 ฉบบั  ชุดท่ี  3  แบบตรวจสอบรายการในมาตรฐานท่ี  2 – 10  จ านวน  9 ฉบบั  กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ คือ  คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านปัจจัยทาง
การศกึษาของโรงเรียนสงักดัเทศบาลนครเชียงใหม่  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศกึษา  2543  รวม  331  
คน  แบง่เป็นกลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการสร้างข้อความในเคร่ืองมือชดุท่ี  1  และ  2  จ านวน  215  คน  
กลุม่ตวัอยา่งได้มาโดยวิธีการสุม่แบบชัน้ภมูิ  (Stratified  Random  Sampling)  และกลุม่ตวัอย่าง
ท่ีใช้ในการหาความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือจ านวน  116  คน  กลุ่มตวัอย่างได้มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง  (Purposive  Sampling)  และสุม่กลุม่ตวัอย่างแบบ  (Cluster  Sampling)  จากแบบ
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ประเมินผู้บริหารโรงเรียน  แบบประเมินครูและแบบตรวจสอบรายการท่ีสร้างขึน้  ได้ตรวจสอบ
คณุภาพแล้ว  ปรากฏผลดงันี ้
 1.  แบบประเมินผู้บริหารโรงเรียน  มีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา  โดยการพิจารณาจาก
ผู้ เช่ียวชาญ  มีคา่ความเช่ือมัน่โดยวิธีการสอบซ า้  (Test-Retest)  มีคา่ความเช่ือมัน่ในมาตรฐานท่ี  
1  ตวับง่ชีม้าตรฐานท่ี  1 – 9  ระหว่าง  .741 - .985  มีคา่ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการวดั
ระหวา่ง  .026 - .310  มีคา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั  .985  และคา่ความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน
ของการวดัทัง้ฉบบัเท่ากบั  .383   
 2.  แบบประเมินครู  มีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา  โดยพิจารณาจากผู้ เช่ียวชาญ  มีค่า
ความเช่ือมัน่  หาโดยวิธีการสอบซ า้  (Test-Retest)  มีคา่ความเช่ือมัน่ในมาตรฐานท่ี  2  ตวับง่ชี ้
มาตรฐานท่ี  2 – 8  ระหว่าง  .765 – 989  มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการวดัระหว่าง  
.035 – 1.177  มีค่าความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั  .941  และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของ
การวดัฉบบัเท่ากบั  .818   
 3.  แบบส ารวจรายการมีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาโดยการพิจารณาจากผู้ เช่ียวชาญมี
คา่ความเช่ือมัน่  หาโดยวิธีสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ภายในชัน้  (Infraclass  Correlation)  มีค่า
ความเช่ือมัน่ในมาตรฐานท่ี  2 – 10  จ านวน  9  ฉบบั  ของผู้สงัเกต  1 คน  ระหว่าง  .981 – 1.00  
มีคา่ความเช่ือมัน่ของผู้สงัเกตหลายคนทัง้ฉบบัระหวา่ง  .997 – 1.00   
 4.  คู่มือการใช้เคร่ืองมือประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านปัจจัยทาง
การศึกษาของโรงเรียนสงักัดเทศบาลนครเชียงใหม่  ประกอบด้วย  วตัถุประสงค์  ลกัษณะของ
เคร่ืองมือ  การพฒันาเร่ืองมือ  คณุภาพของเคร่ืองมือ  การใช้เคร่ืองมือด าเนินการประเมินคณุภาพ  
และตวัอยา่งการกรองข้อมลูผลการประเมินคณุภาพ 
 ยพุาวดี  รัชดาพรรณนาพิกุล  (2542 : บทคดัย่อ)  ได้ศึกษาการสร้างแบบประเมิน
มาตรฐานคณุภาพการศึกษาของโรงเรียนมธัยมศกึษาเอกชนในเครือคาทอลิก  กรุงเทพมหานคร  
ประกอบด้วย  8  ด้าน  คือ  ด้านปรัชญาและแนวนโยบายของโรงเรียน  ด้านการเรียนการสอน  
ด้านกิจการนกัเรียน  ด้านการบริหารงานบคุคล  ด้านการบริหารงานธุรการและการเงิน  ด้านการ
บริหารงานความสมัพนัธ์กบัชมุชน  ด้านการบริหารงานอาคารสถานท่ี  และด้านประสิทธิผลของ
โรงเรียน  (แบบประเมินท่ีสร้างมีลกัษณะเป็นแบบมาตราสว่นประเมินคา่  Rating  Scale  จ านวน  
99 ข้อ)  กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ ประเมินจากโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนในเครือคาทอลิก  
กรุงเทพมหานคร  จ านวน  29  โรง  ได้แก่  ผู้บริหารในโรงเรียนจ านวน  29  คน  ครู  จ านวน  100  
คน  นกัเรียนจ านวน  100  คน  ผู้ปกครองนักเรียน  จ านวน  100  คน  ได้ประเมินคณุภาพของ
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โรงเรียนของตนเอง  วิธีการศึกษาได้ท าการทดลอง  2  ครัง้  การทดลองครัง้ท่ี  1  หาค่าอ านาจ
จ าแนกและค่าความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างการทดลอง  ครัง้ท่ี  2  หาค่าความเท่ียงตรงเชิง
โครงสร้างและค่าความเช่ือมั่นของแบบประเมิน  ผลการศึกษาพบว่าแบบประเมินมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษามีคุณภาพด้านความ  เท่ียงตรงเชิงโครงสร้างและความเช่ือมั่นท่ีเช่ือถือได้  
กล่าวคือ  ค่าความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างของแบบประเมินแต่ละด้านหาโดยหาค่าสมัประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนในแต่ละข้อค าถามกับคะแนนรวมในแต่ละด้าน  (Item total  
Correlation)  มีค่าระหว่าง  0.5770  ถึง  0.9082  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .001  และมีค่า
ความเช่ือมัน่ของแบบประเมิน  หาโดยใช้สตูรสมัประสิทธ์ิแอลฟา  พบว่าแต่ละด้านมีค่าระหว่าง  
0.9009  ถึง  0.9592     

 ศิริรัตน์   ศรีสะอาด (2542 : บทคดัย่อ)  ศกึษาเร่ือง การศกึษาประเภทของบคุลิกภาพ
ของสมาชิกและขนาดของกลุม่ท่ีสง่ผลตอ่การประเมินความต้องการจ าเป็นโดยใช้กลุม่สมมตนิยั 
 วตัถปุระสงค์ของการวิจยัเพื่อศึกษาบคุลิกภาพของสมาชิกและขนาดของกลุ่มท่ีส่งผล
ต่อการประเมินความต้องการจ าเป็นโดยใช้เทคนิคกลุ่มสมมตินัยให้มีประสิทธิภาพสูงท่ีสดุ และ
ประเภทของบคุลิกภาพท่ีมีต่อจ านวนความหลากหลายของหวัข้อท่ีได้และเวลาท่ีใช้โดยใช้เทคนิค
กลุม่สมมตินยั ผลการวิจยัพบว่า 1) การประเมินความต้องการจ าเป็นโดยใช้เทคนิคกลุม่สมมตินยั
ท่ีให้ผลท่ีมีประสิทธิภาพสงูท่ีสดุ เมื่อพิจารณาเวลาท่ีใช้และจ านวนความหลากหลายของหวัข้อทีได้
ส าหรับบคุลิกภาพแบบแสดงตวั คือ กลุ่มท่ีมีขนาด 4 คนและส าหรับบคุลิกภาพแบบเก็บตวัพบว่า
กลุม่ขนาด 4 คน ใช้เวลาในการประเมินความต้องการจ าเป็นโดยใช้เทคนิคกลุม่สมมตินยัน้อยท่ีสดุ 
แต่กลุ่มขนาด 12 คน มีจ านวนความหลากหลายของหัวข้อท่ีได้มากท่ีสุด 2) ไม่มีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบคุลิกภาพและขนาดของกลุม่ตอ่จ านวนความหลากหลายของหวัข้อท่ีได้จากการประเมิน
ความต้องการจ าเป็น แตมี่ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบคุลิกภาพและขนาดของกลุม่ตอ่เวลาท่ีใช้ 
 สดุนิสา  พลูศิริ (2541 : บทคดัยอ่) ศกึษาเร่ือง สภาพการท าการประเมินความต้องการ
จ าเป็นทางการศกึษาและการใช้ผลในกระทรวงศกึษาธิการ 
 การวิจยัครัง้นีมี้จุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพการท าการประเมินความต้องการจ าเป็น
ทางการศึกษาและการใช้ผลในกระทรวงศกึษาธิการโดยจ าแนกเป็น 3 วตัถปุระสงค์ย่อย คือ เพื่อ
ศึกษาสภาพการท าและการใช้ผลการประเมินความต้องการจ าเป็น เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างภูมิหลังของผู้ บริหารกับกรท าการประเมินความต้องการจ าเป็น และเพื่อศึกษา
ความสมัพนัธ์ระหว่างภมูิหลงัของผู้บริหารกบัปริมาณการใช้ผลการประเมินความต้องการจ าเป็น 
กลุ่มตวัอย่าง คือ ผู้อ านวยการกอง และบุคลากรในกรมต่าง ๆ 14 กรมของกระทรวงศึกษาธิการ 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย การทดสอบค่า          
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ไค-สแควร์  การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่าผู้ อ านวยการ
กองร้อยละ 69.30 มีการท าการประเมินความต้องการจ าเป็น และน าผลการประเมินความต้องการ
จ าเป็นไปใช้ร้อยละ 75.68 ส่วนบคุลากรมีการท าการประเมินความต้องการจ าเป็น ร้อยละ 44.60 
ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างภูมิหลงักับการท าการประเมินความต้องการจ าเป็นของ
ผู้อ านวยการ ผลปรากฏว่าตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีระดบั .05 ผลการ
วิเคราะห์ถดถอยพหคุณูโดยใช้ตวัแปรพยากรณ์ 8 ตวัแปร พบว่าตวัแปรพยากรณ์สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของปริมาณการใช้ผลการประเมินความต้องการจ าเป็นได้ร้อยละ 28.24 และ      
ตวัแปรพยากรณ์ท่ีสมัประสทิธ์ิถดถอยมีนยัส าคญั คือ ทศันคตติอ่การประเมินความต้องการจ าเป็น 

 คมศร  วงษ์รักษา (2540 : บทคดัย่อ) ศกึษาเร่ือง การเปรียบเทียบคณุภาพและความ
สอดคล้องของเทคนิคการจดัเรียงล าดบัความส าคญัท่ีอิงโมเดลความแตกตา่งในการประเมินความ
ต้องการจ าเป็น 

 การวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพื่อเปรียบเทียบคณุภาพและความสอดคล้องของเทคนิคการ
จัดเรียงล าดับความส าคัญในการประเมินความต้องการจ าเป็น มี 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม 1 ได้แก่  
MDF, PHla, PNlb และ t-test  กลุม่ 2 ได้แก่ Del-na, DelNb, Del-Nc, Del-Nd และ Del-ne กลุม่ 
3 ได้แก่ WNla, WNlb, WNlc, WNld และ WNle ศกึษาในบริบทของการพฒันาบคุลากรของกรม
อาชีวศึกษา ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้คือ อาจารย์ในแผนกวิชาช่าง
อุตสาหกรรมจากวิทยาลยัเทคนิค 27 แห่ง ในภาคกลางและภายตะวันออก จ านวน 1,200 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์ประกอบกระบวนการกลุ่มสมมตินยั การวิจยั
แบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1) การหาความสอดคล้องของผลการจดัเรียงล าดบัความส าคญัจาก
เทคนิควิธีศึกษาจากข้อมูลประชากรและเทคนิคมอนติ คาร์โล ตอนท่ี 2) การหาคุณภาพของ
เทคนิคพิจารณาจากค่าความเท่ียงของแบบสอบซ า้และค่าความตรงตามเกณฑ์สมัพนัธ์ในการจดั
เรียงล าดบั ผลการวิจยัพบว่าความสอดคล้องของเทคนิควิธีทัง้หมดในกลุ่มท่ี 1, 2, 3 มีค่าสงู ผล
การศกึษาจากเทคนิคมอนติคาร์โล พบว่า วิธี PNlb มีผลการจดัเรียงล าดบัใกล้เคียงกบัท่ีเกิดขึน้ใน
ประชากรมากกวา่วิธีอ่ืน ๆ ความเท่ียงแบบการวดัซ า้ของทกุเทคนิควิธีมีคา่สงูและใกล้เคียงกนั วิธีท่ี
ให้คา่ความตรงในการจดัล าดบัสงูสดุ คือ  Del-Nd และ Del-ne 
 สวุลี  ทวีบตุร (2540 : บทคดัย่อ)  ศึกษาเร่ืองการเปรียบเทียบผลการสร้างฉนัทามติ
และระดบัการให้ความร่วมมือของผู้ เช่ียวชาญระหว่างการใช้เทคนิคเดลฟายแบบเดิมและเทคนิค
เดลฟายแบบปรับปรุงท่ีใช้ในการประเมินความต้องการจ าเป็น 
 การวิจยัครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลการสร้างฉันทามติและระดบัการให้
ความร่วมมือของผู้ เช่ียวชาญระหว่างการใช้เทคนิคเดลฟายแบบเดิมและแบบปรับปรุง กลุ่มผู้ ให้
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ข้อมูล คือ นิสิตมหาบณัฑิตชัน้ปีท่ี 2 จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการส่ง
แบบสอบถามทางไปรษณีย์ ผลการวิจยัสรุปได้ดงันี ้1) ด้านผลการสร้างฉันทามติ พบว่า เทคนิค
เดลฟายแบบปรับปรุง มีความกว้างขวางและลกึซึง้ของข้อมลูเร่ิมต้นมากกวา่ มีสดัสว่นจ านวนข้อท่ี
ได้รับคะแนนฉนัทามติสงูและสมัพนัธ์กบัเทคนิคเดลฟายแบบเดิม แตมี่สดัสว่นจ านวนข้อท่ีมีความ
คงท่ีขอระดบัคะแนนฉันทามติสงูกว่าเทคนิคเดลฟายแบบเดิม 2) ด้านระดบัการให้ความร่วมมือ
ของผู้ เช่ียวชาญ พบว่า เทคนิคเดลฟาแบบเดิมมีสดัส่วนจ านวนผู้ เช่ียวชาญท่ีให้ความร่วมมือใน
การตอบกลบัแบบสอบถามในระยะเวลา 1-7 วนัสงูกว่าเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุงในรอบท่ี 23 
สว่นในรอบท่ี 3 พบว่าเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุงมีสดัส่วนจ านวนผู้ เช่ียวชาญท่ีให้ความร่วมมือ
ในการตอบกลบัแบบสอบถามในระยะเวลา 1-7 วนัสงูกว่าเทคนิคเดลฟายแบบเดิม และเทคนิค
เดลฟายแบบปรับปรุงมีสัดส่วนจ านวนผู้ เ ช่ียวชาญท่ี ไม่ให้ความร่วมมือในการตอบกลับ
แบบสอบถามต ่ากวา่เทคนิคเดลฟายแบบเดิม 
 ศศิธร  เขียวกอ (2540 : บทคดัย่อ) ศึกษาเร่ือง การประยกุต์ใช้เทคนิคเดคมัในการ
ประเมินความต้องการจ าเป็นในการฝึกอบรมและตรวจสอบผลการใช้เทคนิคผ่านกระบวนการ
ฝึกอบรม 
 การวิจัยครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้เทคนิคเดคมัส าหรับการประเมินความ
ต้องการจ าเป็นในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม และเพื่อตรวจสอบความ
เหมาะสมในการน าเทคนิคเดคัมไปใช้ กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ ผู้ จัดการแผนก หัวหน้าแผนก และ
พนักงานของบริษัท การด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 ขัน้ตอน คือ (1) การประเมินความต้องการ
จ าเป็นในการฝึกอบรม ได้แก่ การส ารวจหาสมรรถภาพการท างานท่ีควรพฒันาด้วยเทคนิคเดคมั 
ประเมินความต้องการจ าเป็นในการฝึกอบรมด้วยแบบสอบถามท่ีอิงข้อมลูจากเทคนิคเดคมัในการ
สร้างข้อค าถาม จดัเรียงล าดบัความส าคญัของความต้องการจ าเป็นโดยใช้วิธีการหาความแตกตา่ง
ของค่าเฉลี่ย (2) การตรวจสอบความเหมาะสมในการน าเทคนิคเดคมัไปใช้ในการประเมินความ
ต้องการจ าเป็นในการฝึกอบรม ได้แก่ การประเมินผลการฝึกอบรมหลกัสตูรการบริหารเวลา ศกึษา
ความคดิเห็นของผู้ มีสว่นร่วมในกระบวนการเดคมัโดยใช้แบบสอบถาม และศกึษาความสอดคล้อง
ของข้อมูลโดยการเปรียบเทียบผลท่ีได้จากกระบวนการเดคัม ผลการส ารวจของบริษัทโดยใช้
แบบสอบถามกับเกณฑ์ ผลการวิจยัพบว่าสภาพการท างานท่ีควรพฒันามี 7 สมรรถภาพ ความ
ต้องการจ าเป็นท่ีมีล าดบัความส าคญัสงูสดุ คือ การบริหารเวลา และพบว่าเทคนิคเดคมัมีความ
เหมาะสม ปฏิบตัิได้ง่าย รวมทัง้ผู้ มีสว่นร่วมมีความพงึพอใจในการใช้เทคนิค ความต้องการจ าเป็น
ท่ีได้จากการประยกุต์ใช้เทคนิคเดคมัมีความสอดคล้องกบัเกณฑ์มากกว่าความต้องการจ าเป็นท่ีได้
จากการส ารวจด้วยแบบสอบถามของบริษัท 
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บทที่ 3 

 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

  
 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัและพฒันา (Research and Development) โดยการศกึษา
องค์ประกอบของกระบวนการน าหลกัสตูรสู่การปฏิบตัิจากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้อง แล้วน า
ข้อมูลมาใช้ในการสร้างเคร่ืองมือประเมินกระบวนการน าหลกัสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวช
ปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น) สูป่ฏิบตัิ และศกึษาผลการใช้เคร่ืองมือท่ีเกิดขึน้กบัผู้ เก่ียวข้อง  
ผู้วิจยัได้แบ่งการด าเนินการออกเป็น 4 ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้ท่ี 1 การก าหนดองค์ประกอบของ
กระบวนการน าหลกัสตูรสู่การปฏิบตัิ  ขัน้ท่ี 2 การพฒันาเคร่ืองมือประเมิน ขัน้ท่ี 3 การส ารวจ
สภาพการด าเนินงานด้านการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติในสถาบันการศึกษาท่ีจัดหลักสูตรการ
พยาบาลเฉพาะทาง  และขัน้ท่ี 4 การปรับปรุงเคร่ืองมือและการศกึษาผลการทดลองใช้เคร่ืองมือ 
 
ขัน้ตอนที่ 1  กำรวิจัย (Research : R1) กำรก ำหนดองค์ประกอบของกระบวนกำรน ำ   
                 หลักสูตรสู่กำรปฏิบัต ิ
  
 วัตถุประสงค์ 
 เพื่อก าหนดองค์ประกอบของกระบวนการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติจากการศึกษา
เอกสารท่ีเก่ียวข้องและการศึกษาจากสภาพการจัดการเรียนการสอนทางด้านหลักสูตรการ
พยาบาลเฉพาะทางในสถาบนัท่ีมีคณุภาพและมีช่ือเสียงได้รับการยอมรับ (Best  Practice)   
 
 วิธีกำรด ำเนินกำร 
 1.  วิเคราะห์สภาพการจดัการเรียนการสอนทางด้านหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทาง
ในสถาบนัท่ีมีคณุภาพและมีช่ือเสียงได้รับการยอมรับ (Best  Practice)   
 2. สมัภาษณ์สภาพการจดัการเรียนการสอนทางด้านหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทาง
ในสถาบนัท่ีมีคณุภาพและมีช่ือเสียงได้รับการยอมรับ (Best  Practice)   
 3. วิเคราะห์การจดัการเรียนการสอนทางด้านหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะเวชปฏิบตัิ 
(การรักษาโรคเบือ้งต้น) 
 4.  วิเคราะห์แนวคดิ  ทฤษฎี  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการหลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิ 
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 เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรศึกษำ 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาก าหนดองค์ประกอบของกระบวนการน าหลักสูตรสู่การ
ปฏิบตัิจากการศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องและการศกึษาจากสภาพการจดัการเรียนการสอนทางด้าน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางในสถาบนัท่ีมีคุณภาพและมีช่ือเสียงได้รับการยอมรับ (Best  
Practice)  ครัง้นีมี้ดงันี ้

 1.  แบบวิเคราะห์เอกสารที่ใช้ศึกษาการก าหนดองค์ประกอบของกระบวนการน า
หลกัสตูรสู่การปฏิบตัิจากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องและการศึกษาจากสภาพการจดัการเรียน
การสอนทางด้านหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางในสถาบนัท่ีมีคณุภาพและมีช่ือเสียงได้รับการ
ยอมรับ (Best  Practice) จ านวน 1 ฉบบั 

 2.  แบบสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญการก าหนดองค์ประกอบของกระบวนการน าหลกัสตูรสู่
การปฏิบตัิจากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องและการศึกษาจากสภาพการจัดการเรียนการสอน
ทางด้านหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางในสถาบนัท่ีมีคณุภาพและมีช่ือเสียงได้รับการยอมรับ 
(Best  Practice)จ านวน 1 ฉบบั 
 

 ขัน้ตอนกำรสร้ำงเคร่ืองมือ 
 แบบวิเคราะห์เอกสาร  

 1. ศกึษาเอกสารการสร้างแบบวิเคราะห์เอกสาร  
 2. สร้างแบบวิเคราะห์เอกสาร  โดยข้อมลูครอบคลมุ เก่ียวกบั  ก าหนดองค์ประกอบของ
กระบวนการน าหลกัสตูรสู่การปฏิบตัิจากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องและการศึกษาจากสภาพ
การจดัการเรียนการสอนทางด้านหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางในสถาบนัท่ีมีคุณภาพและมี
ช่ือเสียงได้รับการยอมรับ (Best  Practice)  วิเคราะห์แนวคิด  ทฤษฎี  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการน า
หลักสูตรสู่การปฏิบัติ จ านวน 4 ข้อ เกี่ยวกับการก าหนดองค์ประกอบของกระบวนการน า
หลกัสูตรสู่การปฏิบตัิ  เกณฑ์มาตรฐานของสภาการพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับหลกัสูตรการ
พยาบาลเฉพาะทางระยะสัน้ 16 สปัดาห์ การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนด้าน
หลกัสูตรเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตัิทั่วไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น) และแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 3. น าแบบวิเคราะห์เอกสารท่ีสร้างขึน้ไปปรึกษาอาจารย์ผู้ควบคมุวิทยานิพนธ์และ
น าเสนอผู้ เช่ียวชาญสาขาการพยาบาล  5  คน โดยเกณฑ์การคดัเลือกผู้ทรงคณุวฒุิก าหนดให้เป็น
ผู้ ท่ีประสบการณ์ในการผลิตพยาบาล จ านวน 2 คน เป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์ในการท างานในสภา
การพยาบาล จ านวน 1 คน และเป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์ในการด าเนินงานด้านการบริหารหลกัสตูร
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การผลิตพยาบาลเฉพาะทาง จ านวน 2 คน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนือ้หา  (Content  
Validity)  ภาษาท่ีใช้ และน ามาหาค่าดชันีความสอดคล้องของแบบวิเคราะห์เอกสาร (Index  of  
Item  Objective  Congruence : IOC)  โดยก าหนดเกณฑ์การพิจารณา  คือ   
 

   เห็นวา่สอดคล้อง ให้คะแนน +1 
   ไม่แน่ใจ   ให้คะแนน   0 
   เห็นวา่ไมส่อดคล้อง ให้คะแนน  -1 

การวิเคราะห์ข้อมลูความเหมาะสมสอดคล้องของแบบวิเคราะห์เอกสารโดยใช้ดชันีความสอดคล้อง
(IOC)  ค านวณคา่ตามสตูร (พวงรัตน์   ทวีรัตน์  2543 : 117) 

 

N
R

IOC 
  

  R  =    ผลรวมคะแนนความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 
      N   =   จ านวนผู้ เช่ียวชาญ 
 

น าข้อมูลท่ีรวบรวมจากความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญมาค านวณหาค่า IOC โดยใช้ดชันีความ
สอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence)  ของผู้ เช่ียวชาญมาค านวณคา่ดชันีความ
สอดคล้อง  ได้คา่ 1.00 ทกุข้อ และปรับปรุงแก้ไขเก่ียวกบัรายละเอียดของค าถามให้มีความชดัเจน 
เช่น ความก ากวมของภาษา ข้อค าถามท่ียาวเกินไป ข้อค าถามท่ีค่อนข้างยาก เพื่อให้สามารถสื่อ
ความหมายตรงตามวตัถปุระสงค์ท่ีต้องการ  
 4. น าแบบวิเคราะห์เอกสารท่ีปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ผู้ ควบคุม
วิทยานิพนธ์และผู้ เช่ียวชาญ  แล้วไปวิเคราะห์เอกสาร 
 

 แบบสัมภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญเก่ียวกับการก าหนดองค์ประกอบของกระบวนการน า
หลกัสตูรสู่การปฏิบตัิจากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องและการศึกษาจากสภาพการจดัการเรียน
การสอนทางด้านหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางในสถาบนัท่ีมีคณุภาพและมีช่ือเสียงได้รับการ
ยอมรับ (Best  Practice) ด าเนินการดงันี ้
 1. ศกึษาเอกสารการสร้างแบบสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญเก่ียวกบัการก าหนดองค์ประกอบ
ของกระบวนการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติจากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องและการศึกษาจาก
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สภาพการจดัการเรียนการสอนทางด้านหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางในสถาบนัท่ีมีคณุภาพ
และมีช่ือเสียงได้รับการยอมรับ (Best  Practice) 
 2. สร้างแบบสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญเก่ียวกบัการก าหนดองค์ประกอบของกระบวนการ
น าหลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิจากการศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องและการศกึษาจากสภาพการจดัการเรียน
การสอนทางด้านหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางในสถาบนัท่ีมีคณุภาพและมีช่ือเสียงได้รับการ
ยอมรับ (Best  Practice) เป็นแบบไม่มีโครงสร้าง จ านวน 3 ข้อ เกี่ยวกับ การก าหนด
องค์ประกอบของกระบวนการน าหลกัสูตรสู่การปฏิบัติ  เกณฑ์มาตรฐานของสภาการพยาบาล
ที่เกี่ยวข้องกับหลกัสูตรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสัน้ 16 สปัดาห์ การศึกษาสภาพการ
จัดการเรียนการสอนด้านหลกัสูตรเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตัิทั่วไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น)  
 3. น าแบบสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญเก่ียวกบัการก าหนดองค์ประกอบของกระบวนการน า
หลกัสตูรสู่การปฏิบตัิจากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องและการศึกษาจากสภาพการจดัการเรียน
การสอนทางด้านหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางในสถาบนัท่ีมีคณุภาพและมีช่ือเสียงได้รับการ
ยอมรับ (Best  Practice) ท่ีสร้างขึน้ไปปรึกษาอาจารย์ผู้ควบคมุวิทยานิพนธ์ และน าเสนอผู้ เช่ียวชาญ
สาขาการพยาบาล  5  คน โดยเกณฑ์การคดัเลือกผู้ทรงคณุวฒุิก าหนดให้เป็นผู้ ท่ีประสบการณ์ใน
การผลิตพยาบาล จ านวน 2 คน เป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์ในการท างานในสภาการพยาบาล จ านวน 
1 คน และเป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์ในการด าเนินงานด้านการบริหารหลกัสูตรการผลิตพยาบาล
เฉพาะทาง จ านวน 2 คน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนือ้หา  (Content  Validity)  ภาษาท่ีใช้ 
และน ามาหาคา่ดชันีความสอดคล้องของเคร่ืองมือ (Index  of  Item  Objective  Congruence : 
IOC)  ได้ค่า 1.00 ทุกข้อ และปรับปรุงแก้ไขเก่ียวกบัรายละเอียดของค าถามให้มีความกระทดัรัด 
ชดัเจน เพื่อผู้ถกูสมัภาษณ์จะได้ให้ค าตอบท่ีตรงประเดน็ และควรค านึงถึงระยะเวลาการสมัภาษณ์
ท่ีพงึจะเป็น 
 4. น าแบบสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญเก่ียวกบัการก าหนดองค์ประกอบของกระบวนการน า
หลกัสตูรสู่การปฏิบตัิจากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องและการศึกษาจากสภาพการจดัการเรียน
การสอนทางด้านหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางในสถาบนัท่ีมีคณุภาพและมีช่ือเสียงได้รับการ
ยอมรับ (Best  Practice) ท่ีปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ  แล้วไปสมัภาษณ์ผู้ มีส่วน
ร่วมการจดัการหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น)  จ านวน 5 คน 
ได้แก่ อาจารย์พยาบาลผู้ท าหน้าท่ีเป็นประธานหลกัสูตร  จ านวน 1 คน อาจารย์พยาบาลผู้ท าหน้าท่ี
คณะกรรมการของหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น) ของ
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สภาการพยาบาล จ านวน 2 คน และอาจารย์พยาบาลท่ีท าหน้าท่ีผู้สอน จ านวน 1 คน และอาจารย์ท่ีท า
หน้าท่ีอาจารย์พี่เลีย้ง จ านวน 1 คน และน าผลท่ีได้จากการสมัภาษณ์มาวิเคราะห์ข้อมลู 
 
ตารางท่ี 2 แสดงสรุปขัน้ตอนท่ี 1 การวิจยั (Research : R1) 
 
วัตถุประสงค์ของกำร

วจิัย วธีิกำร กลุ่มเป้ำหมำย 
เคร่ืองมือ/กำรวเิครำะห์

ข้อมูล 
ผลที่ได้ 

เพ่ือก าหนดองค์ประกอบ
ขอ งก ร ะบวนกา รน า
หลักสูตรสู่ การปฏิบัติ
จากการศึกษาเอกสารท่ี
เก่ียวข้องและการศึกษา
จากสภาพการจัดการ
เรียนการสอนทางด้าน
หลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทางในสถาบนัท่ีมี
คุณภาพและมีช่ือเสียง
ได้รับการยอมรับ (Best  
Practice)   
 
 

1.  วิเคราะห์สภาพการจดั 
     การเรียนการสอนทางด้าน 
     หลกัสตูรการพยาบาล 
     เฉพาะทางในสถาบนัที่มี 
     คณุภาพและมีช่ือเสียง 
     ได้รับการยอมรับ (Best   
     Practice)   
2. สมัภาษณ์สภาพการจดั 
    การเรียนการสอนทางด้าน 
    หลกัสตูรการพยาบาล 
    เฉพาะทางในสถาบนัที่มี 
    คณุภาพและมีช่ือเสียงได้รับ 
    การยอมรับ (Best   
    Practice)   
3. วิเคราะห์การจดัการเรียน 
    การสอนทางด้านหลกัสตูร 
    การพยาบาลเฉพาะเวช 
    ปฏิบตัิ (การรักษาโรค 
    เบือ้งต้น) 
4.  วิเคราะห์แนวคดิ  ทฤษฎี   
     งานวิจยัที่เก่ียวข้องกบัการ 
     หลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิ 

เอกสาร 
 
 
 
 
 
 

ผู้ เช่ียวชาญ 
 
 
 
 
 
 

เอกสาร 
 
 
 
 

เอกสาร 

แบบวิเคราะห์เอกสาร และ
แบบสมัภาษณ์ /  

การวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้
การวิเคราะห์เนือ้หา 

การก าหนดองค์ประกอบ
ข อ ง ก ร ะ บ ว น ก า ร น า
หลักสูตรสู่การปฏิบัติจาก
ก า ร ศึ ก ษ า เ อ ก ส า ร ท่ี
เก่ียวข้องและการศกึษาจาก
สภาพการจัดการเรียนการ
สอนทางด้านหลักสูตรการ
พยาบาล เฉพาะทางใน
สถาบันท่ีมีคุณภาพและมี
ช่ือเสียงได้รับการยอมรับ 
(Best  Practice)   

 

 
ขัน้ตอนที่ 2  กำรพัฒนำ (Development : D2) กำรพัฒนำเคร่ืองมือประเมินกระบวนกำรน ำ 
    หลักสูตรสู่กำรปฏิบัต ิ
 
 วัตถุประสงค์ 
 เพื่อพฒันาเคร่ืองมือประเมินกระบวนการน าหลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิ 
 
 วิธีกำรด ำเนินกำร 
 สร้างเคร่ืองมือประเมินกระบวนการน าหลกัสูตรสู่การปฏิบตัิท่ีเก่ียวข้องกับผู้บริหาร
หลกัสตูร  อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์พี่เลีย้ง  และนกัศกึษา 
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 เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรศึกษำ 
 1.  แบบตรวจสอบรายการเพื่อใช้ในการประเมินกระบวนการแปลงหลักสูตรสู่การ
ปฏิบตัขิองผู้บริหารหลกัสตูร และเกณฑ์ในการให้คะแนนแบบรูบคิ (Rubric Score)  
 2.  แบบตรวจสอบรายการพฤติกรรมการจดัการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนและ
อาจารย์พี่เลีย้ง และเกณฑ์ในการให้คะแนนแบบรูบคิ (Rubric Score) 
 3.  แบบตรวจสอบรายการการจดัการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์พี่
เลีย้งประเมินโดยนกัศกึษา และเกณฑ์ในการให้คะแนนแบบรูบคิ (Rubric Score) 
 4.  แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนหลกัสตูรการพยาบาล
เฉพาะทางเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น) ส าหรับนกัศกึษา 
  
 ขัน้ตอนกำรสร้ำงเคร่ืองมือ 
 แบบตรวจสอบรายการเพื่อใช้ในการประเมินกระบวนการแปลงหลกัสตูรสู่การปฏิบตัิ
ของผู้บริหารหลกัสตูร ท่ีมีลกัษณะเป็นการตรวจสอบรายการ (Check List) โดยตรวจสอบรายการ 
3 ด้าน ได้แก่ 1) การประกนัคณุภาพ   2)  ด้านปัจจยัป้อน  3) ด้านกระบวนการ และเกณฑ์ในการ
ให้คะแนนแบบรูบคิ (Rubric Score)  จ านวน 24 ข้อ มีขัน้ตอนการสร้างดงันี ้

 1.  การก าหนดนิยามปฏิบตัิการ ส าหรับองค์ประกอบของกระบวนการน าหลกัสตูรสู่
การปฏิบตัิ และก าหนดตารางวิเคราะห์โครงสร้างเนือ้หาของประเมิน (Table of Specification)  

 2.  การก าหนดลกัษณะของเคร่ืองมือประเมิน ผู้ ใช้เคร่ืองมือ และรูปแบบของแบบ
ประเมิน    

 3.  การสร้างแบบตรวจสอบรายการ โดยยกร่างข้อรายการตามองค์ประกอบท่ีก าหนด 
การก าหนดข้อรายการท่ีสะท้อนความคิด ความรู้สึก และ/หรือพฤติกรรมการปฏิบตัิผู้ เก่ียวข้องใน
การน าหลกัสูตรสู่การปฏิบตัิ ซึ่งครอบคลมุขัน้ตอนท่ีเป็นการปฏิบตัิงานในสถาบนัการศึกษา ใน
ขัน้ตอนนีผู้้วิจยัได้น าข้อก าหนดของสภาการพยาบาลมาใช้ประกอบในการก าหนดข้อรายการ  และ
เกณฑ์การประเมินเพื่อตดัสินระดบัความเหมาะสมของกระบวนการน าหลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิ  

 4. น าแบบตรวจสอบรายการท่ีสร้างขึน้ไปปรึกษาอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ และ
น าเสนอผู้ เช่ียวชาญสาขาการพยาบาล  5  คน โดยเกณฑ์การคดัเลือกผู้ทรงคณุวฒุิก าหนดให้เป็นผู้
ท่ีประสบการณ์ในการผลติพยาบาล จ านวน 2 คน เป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์ในการท างานในสภาการ
พยาบาล จ านวน 1 คน และเป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์ในการด าเนินงานด้านการบริหารหลกัสตูรการ
ผลิตพยาบาลเฉพาะทาง จ านวน 2 คน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนือ้หา  (Content  Validity)  
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ภาษาท่ีใช้ และน ามาหาค่าดชันีความสอดคล้องของเคร่ืองมือ (Index  of  Item  Objective  
Congruence : IOC)  ได้คา่ระหว่าง 0.80 - 1.00 และปรับปรุงแก้ไขเก่ียวกบัรายละเอียดของควร
จดัข้อค าถามให้ชัดเจนในแต่ละองค์ประกอบ เน่ืองจากข้อค าถามของด้านปัจจัยป้อน และด้าน
กระบวนการยงัซ า้ซ้อน 

 5.  ตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือด้านความตรงเชิงเนือ้หาโดยผู้ เช่ียวชาญท่ีเป็น
ผู้ เก่ียวข้องกบัการผลิตพยาบาล และใช้ดชันีความสอดคล้องเหมาะสมแล้ว และเป็นตวับ่งบอกข้อ
รายการท่ีมีคุณภาพเหมาะสม ท าการปรับปรุงเคร่ืองมือ และทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็น
ผู้บริหารหลกัสตูรของวิทยาลยัพยาบาลพระจอมเกล้า จงัหวดัเพชรบรีุ จ านวน 10 คน 

 6. น าข้อมูลท่ีได้จากแบบตรวจรายการน ามาวิเคราะห์กับการให้คะแนนแบบรูบิค 
(Rubric Score) เพื่อแปลความหมาย และไปวิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability)โดยใช้สตูร   
แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach ‘s Alpha Coefficient)  ได้คา่ด้านปัจจยัป้อนเท่ากบั 0.64  และ
ด้านกระบวนการ 0.80   

 7.  น าข้อมูลท่ีได้จากการทดลองใช้เคร่ืองมือประเมินกับผู้ บริหารหลักสูตรไปให้
ผู้ เช่ียวชาญสาขาการพยาบาล  5  คน โดยเกณฑ์การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิก าหนดให้เป็นผู้ ท่ี
ประสบการณ์ในการผลิตพยาบาล จ านวน 2 คน เป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์ในการท างานในสภาการ
พยาบาล จ านวน 1 คน และเป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์ในการด าเนินงานด้านการบริหารหลกัสตูรการ
ผลิตพยาบาลเฉพาะทาง จ านวน 2 คน  วิพากษ์ข้อมูลจากการประเมิน  และผู้ เช่ียวชาญได้ให้
ปรับปรุงแก้ไขบางข้อค าถาม เช่น ภาษาท่ีใช้ยังก ากวม  ไม่ชัดเจนแปลความได้หลายด้านให้มี
ความชดัเจนมากยิ่งขึน้ 

 
 แบบตรวจสอบรายการพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้ สอนและ
อาจารย์พี่เลีย้ง ท่ีมีลกัษณะเป็นการตรวจสอบรายการ (Check List) โดยตรวจสอบรายการด้าน
ปัจจยัป้อน  และด้านกระบวนการ และเกณฑ์ในการให้คะแนนแบบรูบิค (Rubric Score) จ านวน 
12 ข้อ มีขัน้ตอนการสร้างดงันี ้

 1.  การก าหนดนิยามปฏิบตัิการ ส าหรับองค์ประกอบของกระบวนการน าหลกัสตูรสู่
การปฏิบตัิ และก าหนดตารางวิเคราะห์โครงสร้างเนือ้หาของประเมิน (Table of Specification)  

 2.  การก าหนดลกัษณะของเคร่ืองมือประเมิน ผู้ ใช้เคร่ืองมือ และรูปแบบของแบบ
ประเมิน    
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 3.  การสร้างแบบตรวจสอบรายการ โดยยกร่างข้อรายการตามองค์ประกอบท่ีก าหนด 
การก าหนดข้อรายการท่ีสะท้อนความคิด ความรู้สึก และ/หรือพฤติกรรมการปฏิบตัิผู้ เก่ียวข้องใน
การน าหลกัสูตรสู่การปฏิบตัิ ซึ่งครอบคลมุขัน้ตอนท่ีเป็นการปฏิบตัิงานในสถาบนัการศึกษา ใน
ขัน้ตอนนีผู้้วิจยัได้น าข้อก าหนดของสภาการพยาบาลมาใช้ประกอบในการก าหนดข้อรายการ  และ
เกณฑ์การประเมินเพื่อตดัสินระดบัความเหมาะสมของกระบวนการน าหลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิ  

 4. น าแบบตรวจสอบรายการท่ีสร้างขึน้ไปปรึกษาอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ และ
น าเสนอผู้ เช่ียวชาญสาขาการพยาบาล  5  คน โดยเกณฑ์การคดัเลือกผู้ทรงคณุวฒุิก าหนดให้เป็นผู้
ท่ีประสบการณ์ในการผลติพยาบาล จ านวน 2 คน เป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์ในการท างานในสภาการ
พยาบาล จ านวน 1 คน และเป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์ในการด าเนินงานด้านการบริหารหลกัสตูรการ
ผลิตพยาบาลเฉพาะทาง จ านวน 2 คน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนือ้หา  (Content  Validity)  
ภาษาท่ีใช้ และน ามาหาค่าดชันีความสอดคล้องของเคร่ืองมือ (Index  of  Item  Objective  
Congruence : IOC)  ได้ค่า 1.00 ทุกข้อ และปรับปรุงแก้ไขเก่ียวกบัตวัข้อค าถามให้ชีช้ดัตรง
ประเด็นด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนเน่ืองจากค าถามเป็นลักษณะแนวโครงสร้าง
หลกัสตูร 

 5.  ตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือด้านความตรงเชิงเนือ้หาโดยผู้ เช่ียวชาญท่ีเป็น
ผู้ เก่ียวข้องกบัการผลิตพยาบาล และใช้ดัชนีความสอดคล้องเหมาะสมแล้ว และเป็นตวับ่งบอกข้อ
รายการท่ีมีคุณภาพเหมาะสม ท าการปรับปรุงเคร่ืองมือ และทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็น
อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์พี่เลีย้งของวิทยาลยัพยาบาลพระจอมเกล้า จงัหวดัเพชรบรีุ จ านวน 20 
คน 

 6. น าข้อมูลท่ีได้จากแบบตรวจรายการน ามาวิเคราะห์กับการให้คะแนนแบบรูบิค 
(Rubric Score) เพื่อแปลความหมาย และไปวิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability)โดยใช้สตูร   
แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach ‘s Alpha Coefficient)  ได้คา่เท่ากบั 0.96 

 7.  น าข้อมลูท่ีได้จากการทดลองใช้เคร่ืองมือประเมินกบัอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์พี่
เลีย้งไปให้ผู้ เช่ียวชาญสาขาการพยาบาล  5  คน โดยเกณฑ์การคดัเลือกผู้ทรงคณุวฒุิก าหนดให้
เป็นผู้ ท่ีประสบการณ์ในการผลิตพยาบาล จ านวน 2 คน เป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์ในการท างานใน
สภาการพยาบาล จ านวน 1 คน และเป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์ในการด าเนินงานด้านการบริหาร
หลักสูตรการผลิตพยาบาลเฉพาะทาง จ านวน 2 คน  วิพากษ์ข้อมูลจากการประเมิน  และ
ผู้ เช่ียวชาญได้ให้ปรับปรุงแก้ไขบางข้อค าถาม เก่ียวกบั ให้ปรับจ านวนข้อค าถามของเกณฑ์การให้
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คะแนนรูบคิ (Rubric Scale) บางข้อค าถามเน่ืองจากยงัไมต่รงเกณฑ์กบัของสภาการพยาบาล เช่น 
การเตรียม cases ของผู้ เรียน 

 
 แบบตรวจสอบรายการการจดัการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์พี่เลีย้ง
ประเมินโดยนกัศกึษา ท่ีมีลกัษณะเป็นการตรวจสอบรายการ (Check List) โดยตรวจสอบรายการ
ด้าน กระบวนการในการจัดการเรียนการสอน และเกณฑ์ในการให้คะแนนแบบรูบิค (Rubric 
Score) จ านวน 13 ข้อ มีขัน้ตอนการสร้างดงันี ้

 1.  การก าหนดนิยามปฏิบตัิการ ส าหรับองค์ประกอบของกระบวนการน าหลกัสตูรสู่
การปฏิบตัิ และก าหนดตารางวิเคราะห์โครงสร้างเนือ้หาของประเมิน (Table of Specification)  

 2.  การก าหนดลกัษณะของเคร่ืองมือประเมิน ผู้ ใช้เคร่ืองมือ และรูปแบบของแบบ
ประเมิน    

 3.  การสร้างแบบตรวจสอบรายการ โดยยกร่างข้อรายการตามองค์ประกอบท่ีก าหนด 
การก าหนดข้อรายการท่ีสะท้อนความคิด ความรู้สึก และ/หรือพฤติกรรมการปฏิบตัิผู้ เก่ียวข้องใน
การน าหลกัสูตรสู่การปฏิบตัิ ซึ่งครอบคลมุขัน้ตอนท่ีเป็นการปฏิบตัิงานในสถาบนัการศึกษา ใน
ขัน้ตอนนีผู้้วิจยัได้น าข้อก าหนดของสภาการพยาบาลมาใช้ประกอบในการก าหนดข้อรายการ  และ
เกณฑ์การประเมินเพื่อตดัสินระดบัความเหมาะสมของกระบวนการน าหลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิ  

 4. น าแบบตรวจสอบรายการท่ีสร้างขึน้ไปปรึกษาอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ และ
น าเสนอผู้ เช่ียวชาญสาขาการพยาบาล  5  คน โดยเกณฑ์การคดัเลือกผู้ทรงคณุวฒุิก าหนดให้เป็นผู้
ท่ีประสบการณ์ในการผลติพยาบาล จ านวน 2 คน เป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์ในการท างานในสภาการ
พยาบาล จ านวน 1 คน และเป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์ในการด าเนินงานด้านการบริหารหลกัสตูรการ
ผลิตพยาบาลเฉพาะทาง จ านวน 2 คน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนือ้หา  (Content  Validity)  
ภาษาท่ีใช้ และน ามาหาค่าดชันีความสอดคล้องของเคร่ืองมือ (Index  of  Item  Objective  
Congruence : IOC)  ได้ค่า 1.00 ทุกข้อ และปรับปรุงแก้ไขเก่ียวกับรายละเอียดของค าถาม
เก่ียวกับควรระบุเพิ่มเก่ียวกับข้อมูลของแหล่งเรียนรู้ท่ีเพียงพอให้ชัดเจน เช่น ต้องมีห้องสมุด 
ฐานข้อมลู หรือจ านวนคอมพิวเตอร์ในอตัราส่วน 1 : 5 ของมาตรฐานสภาการพยาบาลด้าน
หลกัสตูรเฉพาะทางระยะสัน้ 

 5.  ตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือด้านความตรงเชิงเนือ้หาโดยผู้ เช่ียวชาญท่ีเป็น
ผู้ เก่ียวข้องกบัการผลิตพยาบาล และใช้ดชันีความสอดคล้องเหมาะสมแล้ว และเป็นตวับ่งบอกข้อ
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รายการท่ีมีคุณภาพเหมาะสม ท าการปรับปรุงเคร่ืองมือ และทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็น
นกัศกึษาของวิทยาลยัพยาบาลพระจอมเกล้า จงัหวดัเพชรบรีุ จ านวน 30 คน 

 6. น าข้อมูลท่ีได้จากแบบตรวจรายการน ามาวิเคราะห์กับการให้คะแนนแบบรูบิค 
(Rubric Score) เพื่อแปลความหมาย และไปวิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability)โดยใช้สตูร   
แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach ‘s Alpha Coefficient)  ได้คา่เท่ากบั 0.76 

 7.  น าข้อมูลท่ีได้จากการทดลองใช้เคร่ืองมือประเมินกับนักศึกษาไปให้ผู้ เช่ียวชาญ
สาขาการพยาบาล  5  คน โดยเกณฑ์การคดัเลือกผู้ทรงคณุวฒุิก าหนดให้เป็นผู้ ท่ีประสบการณ์ใน
การผลิตพยาบาล จ านวน 2 คน เป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์ในการท างานในสภาการพยาบาล จ านวน 
1 คน และเป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์ในการด าเนินงานด้านการบริหารหลกัสูตรการผลิตพยาบาล
เฉพาะทาง จ านวน 2 คน  วิพากษ์ข้อมลูจากการประเมิน  และผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วยไม่ต้องปรับปรุง
แก้ไข เน่ืองจากเนือ้หาครอบคลมุครบถ้วน 

 
 แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรการพยาบาล
เฉพาะทางเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น) ส าหรับนกัศกึษา  ท่ีมีลกัษณะเป็นแบบมาตร
สว่นประมาณคา่ (Ratting Scale) 3 ระดบั โดยประเมินรายการด้านปัจจยัป้อน  ด้านกระบวนการ 
และด้านผลผลิต จ านวน 19 ข้อ มีขัน้ตอนการสร้างดงันี ้

 1.  การก าหนดนิยามปฏิบตัิการ ส าหรับองค์ประกอบของกระบวนการน าหลกัสตูรสู่
การปฏิบตัิ และก าหนดตารางวิเคราะห์โครงสร้างเนือ้หาของประเมิน (Table of Specification)  

 2.  การก าหนดลกัษณะของเคร่ืองมือประเมิน ผู้ ใช้เคร่ืองมือ และรูปแบบของแบบ
ประเมิน    

 3.  การสร้างแบบตรวจสอบรายการ โดยยกร่างข้อรายการตามองค์ประกอบท่ีก าหนด 
การก าหนดข้อรายการท่ีสะท้อนความคิด ความรู้สึก และ/หรือพฤติกรรมการปฏิบตัิผู้ เก่ียวข้องใน
การน าหลกัสูตรสู่การปฏิบตัิ ซึ่งครอบคลมุขัน้ตอนท่ีเป็นการปฏิบตัิงานในสถาบนัการศึกษา ใน
ขัน้ตอนนีผู้้วิจยัได้น าข้อก าหนดของสภาการพยาบาลมาใช้ประกอบในการก าหนดข้อรายการ  และ
เกณฑ์การประเมินเพื่อตดัสินระดบัความเหมาะสมของกระบวนการน าหลกัสตูรสูก่ารปฏิบตั ิ 

 4. น าแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีสร้างขึน้ไปปรึกษาอาจารย์ผู้ควบคมุวิทยานิพนธ์ และ
น าเสนอผู้ เช่ียวชาญสาขาการพยาบาล  5  คน โดยเกณฑ์การคดัเลือกผู้ทรงคณุวฒุิก าหนดให้เป็นผู้
ท่ีประสบการณ์ในการผลติพยาบาล จ านวน 2 คน เป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์ในการท างานในสภาการ
พยาบาล จ านวน 1 คน และเป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์ในการด าเนินงานด้านการบริหารหลกัสตูรการ
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ผลิตพยาบาลเฉพาะทาง จ านวน 2 คน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนือ้หา  (Content  Validity)  
ภาษาท่ีใช้ และน ามาหาค่าดชันีความสอดคล้องของเคร่ืองมือ (Index  of  Item  Objective  
Congruence : IOC)  ได้คา่ระหว่าง 0.80 - 1.00 ทกุข้อ และปรับปรุงแก้ไขเก่ียวกบัข้อค าถามควร
น าข้อค าถามในแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีตรงกับประเด็นด้านปัจจยัป้อน ด้านกระบวนการ    
มาสอบถามกับนักศึกษา และควรให้ความส าคัญในประเด็นปัจจัยด้านผลผลิต โดยเน้นย า้         
การประเมินด้านความรู้ และทกัษะท่ีต้องเกิดภายหลงัการอบรม เน่ืองจากลกัษณะโครงสร้างของ
หลกัสตูรเน้นให้พยาบาลเกิดทกัษะทางด้านเฉพาะทางการรักษาโรคเบือ้งต้น 

 5.  ตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือด้านความตรงเชิงเนือ้หาโดยผู้ เช่ียวชาญท่ีเป็น
ผู้ เก่ียวข้องกบัการผลิตพยาบาล และใช้ดชันีความสอดคล้องเหมาะสมแล้ว และเป็นตวับ่งบอกข้อ
รายการท่ีมีคุณภาพเหมาะสม ท าการปรับปรุงเคร่ืองมือ และทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็น
นกัศกึษาของวิทยาลยัพยาบาลพระจอมเกล้า จงัหวดัเพชรบรีุ จ านวน 30 คน 

 6. น าข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามความพึงพอใจน าปวิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่น 
(Reliability)โดยใช้สตูร   แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach ‘s Alpha Coefficient)  ได้คา่เท่ากบั 
0.94 

 7.  น าข้อมูลท่ีได้จากการทดลองใช้เคร่ืองมือประเมินกับนักศึกษาไปให้ผู้ เช่ียวชาญ
สาขาการพยาบาล  5  คน โดยเกณฑ์การคดัเลือกผู้ทรงคณุวฒุิก าหนดให้เป็นผู้ ท่ีประสบการณ์ใน
การผลิตพยาบาล จ านวน 2 คน เป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์ในการท างานในสภาการพยาบาล จ านวน 
1 คน และเป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์ในการด าเนินงานด้านการบริหารหลกัสูตรการผลิตพยาบาล
เฉพาะทาง จ านวน 2 คน  วิพากษ์ข้อมลูจากการประเมิน  และผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วยไม่ต้องปรับปรุง
แก้ไข เน่ืองจากเนือ้หาครอบคลมุครบถ้วน 
 
ตารางท่ี 3 แสดงสรุปขัน้ตอนท่ี 2 การพฒันา (Development : D1) 
 
วัตถุประสงค์ของกำร

วจิัย วธีิกำร กลุ่มเป้ำหมำย 
เคร่ืองมือ/กำรวเิครำะห์

ข้อมูล 
ผลที่ได้ 

เ พ่ื อพัฒนา เค ร่ือ งมื อ
ประเมินกระบวนการน า
หลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิ 
 
 

ส ร้ า ง เ ค ร่ื อ ง มื อ ป ร ะ เ มิ น
กระบวนการน าหลกัสตูรสู่การ
ปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องกับผู้บริหาร
หลักสูตร  อาจารย์ผู้ สอนและ
อาจารย์พ่ีเลีย้ง  และนกัศกึษา 
 

- ผู้บริหารหลกัสตูร 10 คน 
- อาจารย์ผู้สอน 20 คน 
- นกัศกึษา 30 คน 
 

แบบตรวจสอบรายการ 
แบบสอบถามความพงึ

พอใจ 
/การวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้ 
สตูร IOC และ ความเช่ือมัน่ 

เ ค ร่ื อ ง มื อ ป ร ะ เ มิ น
กระบวนการน าหลักสูตรสู่
การปฏิบตัิท่ีมีคณุภาพ 
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ขัน้ตอนที่ 3 กำรวิจัย (Research : R2) กำรศึกษำสภำพกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรน ำ 
   หลักสูตรสู่กำรปฏิบัต ิ
 
 วัตถุประสงค์ 
 เพื่อศกึษาสภาพการด าเนินงานเก่ียวกบัการน าหลกัสตูรสู่การปฏิบตัิของหลกัสตูรการ
พยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น) 
 
 ประชำกร  ผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน ในสถาบนัการศกึษาพยาบาล และอาจารย์พี่เลีย้ง
ในโรงพยาบาลตา่ง ๆ ท่ีเป็นแหลง่ฝึกภาคปฏิบตัิท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะ
ทาง รวม 30  แห่ง โดยแบ่งเป็นผู้บริหารหลกัสตูร จ านวน 5 คน และอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์พี่
เลีย้งจ านวน 5 คน รวม 10 คนตอ่สถาบนั  รวมเป็นจ านวน 300 คน 
 
 กลุ่มตัวอย่ำง เป็นผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์พี่เลีย้งในสถาบนัการศึกษา 
พยาบาลและพยาบาลในโรงพยาบาลต่าง ๆ ท่ีเป็นแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ ท่ีมีการจัดหลกัสูตรการ
พยาบาลเฉพาะทางโดยใช้ทัง้ประชากรคือ 30 แห่ง  โดยแบ่งเป็นผู้บริหารหลกัสตูร จ านวน 5 คน 
และอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์พี่เลีย้งจ านวน 5 คน รวม 10 คนต่อสถาบนั  รวมเป็น 300 คน  
โดยคดัเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรศึกษำ 
 แบบตรวจสอบสภาพการด าเนินงานเก่ียวกบัการน าหลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิของหลกัสตูร
การพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น) 
 
 ขัน้ตอนกำรสร้ำงเคร่ืองมือ 
 แบบตรวจสอบสภาพการด าเนินงานเก่ียวกบัการน าหลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิของหลกัสตูร
การพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น) ท่ีมีลกัษณะเป็นการตรวจสอบ
รายการ (Check List) โดยตรวจสอบเก่ียวกบั ข้อมลูส่วนบคุคล ข้อมลูเก่ียวกบัหลกัสตูรท่ีเปิด
ให้บริการ  ข้อมลูเก่ียวกบัการผลติ  ข้อมลูเก่ียวกบัหลกัสตูร  ข้อมลูด้านปัจจยัป้อน  และข้อมลูด้าน
กระบวนการ และเกณฑ์ในการให้คะแนนแบบรูบคิ (Rubric Score)  มีขัน้ตอนการสร้างดงันี ้

 1.  การก าหนดนิยามปฏิบตัิการ ส าหรับองค์ประกอบของกระบวนการน าหลกัสตูรสู่
การปฏิบตัิ และก าหนดตารางวิเคราะห์โครงสร้างเนือ้หาของประเมิน (Table of Specification)  
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 2.  การก าหนดลกัษณะของเคร่ืองมือประเมิน ผู้ ใช้เคร่ืองมือ และรูปแบบของแบบ
ประเมิน    

 3.  การสร้างแบบตรวจสอบรายการ โดยยกร่างข้อรายการตามองค์ประกอบท่ีก าหนด 
การก าหนดข้อรายการท่ีสะท้อนความคิด ความรู้สึก และ/หรือพฤติกรรมการปฏิบตัิผู้ เก่ียวข้องใน
การน าหลกัสูตรสู่การปฏิบตัิ ซึ่งครอบคลมุขัน้ตอนท่ีเป็นการปฏิบตัิงานในสถาบนัการศึกษา ใน
ขัน้ตอนนีผู้้วิจยัได้น าข้อก าหนดของสภาการพยาบาลมาใช้ประกอบในการก าหนดข้อรายการ  และ
เกณฑ์การประเมินเพื่อตดัสินระดบัความเหมาะสมของกระบวนการน าหลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิ  

 4. น าแบบตรวจสอบรายการท่ีสร้างขึน้ไปปรึกษาอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ และ
น าเสนอผู้ เช่ียวชาญสาขาการพยาบาล  5  คน โดยเกณฑ์การคดัเลือกผู้ทรงคณุวฒุิก าหนดให้เป็นผู้
ท่ีประสบการณ์ในการผลติพยาบาล จ านวน 2 คน เป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์ในการท างานในสภาการ
พยาบาล จ านวน 1 คน และเป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์ในการด าเนินงานด้านการบริหารหลกัสูตรการ
ผลิตพยาบาลเฉพาะทาง จ านวน 2 คน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนือ้หา  (Content  Validity)  
ภาษาท่ีใช้ และน ามาหาค่าดชันีความสอดคล้องของเคร่ืองมือ (Index  of  Item  Objective  
Congruence : IOC)  ได้คา่ระหว่าง 0.80 - 1.00 และปรับปรุงแก้ไขเก่ียวกบัการจดัเรียงรูปแบบ
รายด้านของข้อค าถามเพื่อป้องกนัการสบัสนของผู้ตอบ และให้ปรับข้อค าถามท่ีมีลกัษณะถามซ า้
ให้เนือ้หารวมกนั เพื่อลดความยาวของแบบสอบถาม อาจท าให้ผู้ตอบเกิดความเบื่อหน่าย 

 5.  ตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือด้านความตรงเชิงเนือ้หาโดยผู้ เช่ียวชาญท่ีเป็น
ผู้ เก่ียวข้องกบัการผลิตพยาบาล และใช้ดชันีความสอดคล้องเหมาะสมแล้ว และเป็นตวับ่งบอกข้อ
รายการท่ีมีคุณภาพเหมาะสม ท าการปรับปรุงเคร่ืองมือ และทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็น
ผู้บริหารหลกัสตูร คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร ประธานรายวิชา อาจารย์ผู้สอน ของสถาบนัการ
พยาบาล จ านวน 19 แห่ง รวม 121 คน 

 6. น าข้อมูลท่ีได้จากแบบตรวจรายการน ามาวิเคราะห์กับการให้คะแนนแบบรูบิค 
(Rubric Score) เพื่อแปลความหมาย และไปวิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability)โดยใช้สตูร   
แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach ‘s Alpha Coefficient)  ได้คา่เท่ากบั 0.90 
 
 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้จัดส่งแบบสอบถามด้วยตนเองโดยส่งทางไปรษณีย์ไปยงัสถาบนัการศึกษา
พยาบาลท่ีเปิดสอนหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น) 
จ านวน 30 แห่ง จ านวน 300 คน และรับกลบัคืนทางไปรษณีย์จากสถาบนัการศึกษาพยาบาลท่ี
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เปิดสอนหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น) ท่ีสง่มายงั
ผู้วิจยัได้จ านวน 19 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 63.33  โดยมีผู้ ให้ข้อมลูจ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ  
40.33 ของขนาดกลุม่ตวัอยา่งที่ก าหนด  
 
 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมลูใช้วิธีการทางสถิติ โดยใช้สถิติภาคบรรยาย  ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ 
คา่เฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ตารางท่ี 4 แสดงสรุปขัน้ตอนท่ี 3 การวิจยั (Research : R2) 
 
วัตถุประสงค์ของกำร

วจิัย วธีิกำร กลุ่มเป้ำหมำย 
เคร่ืองมือ/กำรวเิครำะห์

ข้อมูล 
ผลที่ได้ 

เ พ่ื อศึ กษาสภาพการ
ด าเนินงานเก่ียวกับการ
น าหลกัสูตรสู่การปฏิบัติ
ข อ ง ห ลั ก สู ต ร ก า ร
พยาบาลเฉพาะทางเวช
ปฏิบัติทั่วไป (การรักษา
โรคเบือ้งต้น) 
 

ตรวจสอบสภาพการ
ด าเนินงานเก่ียวกบัการน า
หลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิของ

หลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะ
ทางเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การ

รักษาโรคเบือ้งต้น) 

ผู้บริหารหลกัสตูร ประธาน
รายวิชา อาจารย์ผู้สอน 
30 แห่ง รวม 300 คน 

  
 

แบบตรวจสอบสภาพการ
ด าเนินงานเก่ียวกบัการน า
หลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิของ
หลกัสตูรการพยาบาล

เฉพาะทางเวชปฏิบตัิทัว่ไป 
(การรักษาโรคเบือ้งต้น)  
/การวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้ 
ร้อยละ คา่เฉลี่ย และสว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

สภาพการด าเนินงาน
เก่ียวกบัการน าหลกัสตูรสู่
การปฏิบตัิของหลกัสตูรการ
พยาบาลเฉพาะทางเวช

ปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรค
เบือ้งต้น) 

 
ขัน้ตอนที่ 4  กำรพัฒนำ (Development : D2) กำรวิเครำะห์ผลกำรใช้เคร่ืองมือประเมิน 
    กระบวนกำรน ำหลักสูตรสู่กำรปฏิบัต ิและกำรปรับปรุงเคร่ืองมือประเมิน 
 
 วัตถุประสงค์ 
 เพื่อวิเคราะห์ผลการใช้เคร่ืองมือประเมินกระบวนการน าหลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิ และการ
ปรับปรุงเคร่ืองมือประเมิน 
 
 ประชำกร 
 อาจารย์พยาบาล และพยาบาลผู้ท าหน้าท่ีผู้บริหารหลกัสตูร จ านวน 13 คน  อาจารย์
ผู้สอนและอาจารย์พี่เลีย้ง จ านวน 47 คน และนกัศึกษา จ านวน 40 คน สงักัดโรงเรียนพยาบาล
รามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล   
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 กลุ่มตัวอย่ำง 
 อาจารย์พยาบาล และพยาบาลผู้ท าหน้าท่ีผู้บริหารหลกัสตูร จ านวน 13 คน  อาจารย์
ผู้สอนและอาจารย์พี่เลีย้ง จ านวน 47 คน และนกัศึกษา จ านวน 40 คน สงักัดโรงเรียนพยาบาล
รามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลยัมหิดล โดยการสุม่แบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยคดัเลือกจากผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัการจดัการหลกัสตูรการพยาบาล
เฉพาะทางเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น) 
 
 เคร่ืองมือที่ใช้กำรศึกษำ ประกอบด้วย  
 1.  แบบตรวจสอบรายการเพื่อใช้ในการประเมินกระบวนการแปลงหลักสูตรสู่การ
ปฏิบตัขิองผู้บริหารหลกัสตูร และเกณฑ์ในการให้คะแนนแบบรูบคิ (Rubric Score)  
 2.  แบบตรวจสอบรายการพฤติกรรมการจดัการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนและ
อาจารย์พี่เลีย้ง และเกณฑ์ในการให้คะแนนแบบรูบคิ (Rubric Score) 
 3.  แบบตรวจสอบรายการการจดัการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์พี่
เลีย้งประเมินโดยนกัศกึษา และเกณฑ์ในการให้คะแนนแบบรูบคิ (Rubric Score) 
 4.  แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนหลกัสตูรการพยาบาล
เฉพาะทางเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น) ส าหรับนกัศกึษา 
 5.  แบบประเมินการวิพากษ์ผู้ เก่ียวข้อง 
  
 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล   
 ท าการทดลองใช้เคร่ืองมือประเมินท่ีโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี  จ านวน 4 สปัดาห์ โดยให้ผู้ เก่ียวข้องแตล่ะกลุม่ด าเนินการดงันี ้

1. ผู้บริหารหลกัสตูรประเมินตนเองตามแบบตรวจสอบรายการ (ฉบบัผู้บริหาร) เพื่อ
ประเมินสภาพการจดัการเรียนการสอนของตนเอง และวิเคราะห์ผลการประเมิน เพื่อน าข้อมลูไปใช้
ในการปรับกระบวนการบริหารหลกัสตูร  

2. อาจารย์ผู้ สอนและอาจารย์พี่เลีย้งประเมินตนเองตามแบบตรวจสอบรายการ
(ฉบบัผู้สอน) เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านการจดัการเรียนการสอนของตนเอง และให้วิเคราะห์
ผลการประเมิน เพื่อน าข้อมลูสารสนเทศไปใช้ในการปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนของตนเอง   

3. นักศึกษาท่ีเป็นพยาบาลผู้ เข้าอบรมประเมินผู้ สอนตามแบบประเมินตามแบบ
ตรวจสอบรายการ แล้วผู้วิจยัวิเคราะห์คณุภาพของการจดัการเรียนการสอน โดยมีการเก็บข้อมลู 2 
ช่วง ช่วงแรก (2 สปัดาห์แรก) และช่วงหลงั เม่ือเสร็จสิน้การฝึกอบรม 
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4. การประมวลผลการใช้เคร่ืองมือประเมินการน าหลกัสูตรสู่การปฏิบัติหลังการ
ทดลองใช้ และเสนอผู้ เก่ียวข้อง และสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของเคร่ืองมือ
ด้านการยอมรับในผลการประเมิน  ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศจากการประเมิน  
ความสามารถน าไปปฏิบตัิได้ง่าย 
 5.  น าข้อมลูท่ีได้จากการใช้เคร่ืองมือประเมินกบัผู้บริหารหลกัสตูร  อาจารย์ผู้สอนและ
อาจารย์พี่เลีย้ง และนกัศกึษาไปให้ผู้บริหารหลกัสตูร อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์พี่เลีย้ง สะท้อนผล
และรับรองผลข้อมลู และเม่ือมาปรับปรุงเคร่ืองมือประเมินทกุฉบบั อาทิเช่น ให้ปรับปรุงแก้ไขบาง
ข้อค าถาม เช่น ภาษาท่ีใช้ยงัก ากวม  ไม่ชดัเจนแปลความได้หลายด้านให้มีความชดัเจนมากยิ่งขึน้ 
 
 กำรวิเครำะห์ข้อมูล ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมลูสถิติภาคบรรยาย ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ 
คา่เฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสมัประสทิธ์ิความแปรปรวน (Coefficient Variance : CV.) 
 
ตารางท่ี 5 แสดงสรุปขัน้ตอนท่ี 4 การวิจยั (Development : D2) 
 
วัตถุประสงค์ของกำร

วจิัย วธีิกำร กลุ่มเป้ำหมำย 
เคร่ืองมือ/กำรวเิครำะห์

ข้อมูล 
ผลที่ได้ 

เพ่ือวิเคราะห์ผลการใช้
เ ค ร่ื อ ง มื อ ป ร ะ เ มิ น
กระบวนการน าหลกัสตูร
สู่การปฏิบัติ  และการ
ป รั บ ป รุ ง เ ค ร่ื อ ง มื อ
ประเมนิ 

ตรวจสอบและสอบถาม ผู้บริหารหลกัสตูร 13 คน 
อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์
พ่ีเลีย้ง จ านวน 47 คน และ
นกัศกึษา จ านวน 40 คน 

 
 

แบบตรวจสอบรายการ และ
แบบสอบถามความคดิเห็น  
/การวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้ 
ร้อยละ คา่เฉลี่ย สว่น

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสมั
ประสทิธิความแปรปรวน 

(CV) 

ผลการใช้เคร่ืองมือประเมนิ
กระบวนการน าหลกัสตูรสู่
การปฏิบตัิ และการปรับปรุง

เคร่ืองมือประเมนิ 
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แผนภาพท่ี  3  กรอบด าเนินการวิจยั 
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บทที่  4 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจยัเร่ืองการพฒันาเคร่ืองมือประเมินกระบวนการน าหลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิส าหรับ

หลกัสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตัิทั่วไป(การรักษาโรคเบือ้งต้น)  โดยก าหนด
ขอบเขตของการวิจัยเป็นหลักสูตรท่ีจัดท าขึน้เพื่อให้บริการกับพยาบาลวิชาชีพ โดยสถาบันท่ี
รับผิดชอบในการจดัการศกึษาเป็นอาจารย์พยาบาล พยาบาลวิชาชีพท่ีร่วมสอนและผู้ทรงคณุวฒุิ
ของสภาการพยาบาล  ทัง้นีข้้อก าหนดของหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การ
รักษาโรคเบือ้งต้น)  เป็นไปตามท่ีสภาการพยาบาลก าหนด   ประ เด็ น ท่ีศึกษา เ ก่ี ยวกับกา รจัด
การศึกษาในหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น)  ก าหนด
ขอบเขตเฉพาะขัน้ตอนการน าแปลงหลักสูตรสู่การจัดการเรียนการเรียนการสอน ไม่รวม
กระบวนการบริหารหลกัสตูรในเร่ืองอ่ืนท่ีไม่ใช่การเรียนการสอน  ทัง้นีเ้น่ืองจากการจดัการเรียน
การสอนถือเป็นหวัใจส าคญัของการผลิตผู้ เรียน  ซึ่งการทดลองเคร่ืองมือประเมินกระบวนการน า
หลักสูตรสู่การปฏิบัติ จะท าการศึกษาในโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล ซึง่เป็นหน่วยงานท่ียินดีให้ความร่วมมือในการทดลอง  
ดงันัน้ ผลการวิจยัในขัน้ตอนของการน าไปใช้อาจไมค่รอบคลมุบริบทของหน่วยงานอ่ืน แตจ่ะมีการ
ตรวจสอบความเหมาะสมคณุภาพของเคร่ืองมือประเมินกระบวนการน าหลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิโดย
ใช้มุมมองของผู้ ทรงคุณวุฒิท่ีมาจากหลายหน่วยงาน  ซึ่งมีขัน้ตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล  
ดงัตอ่ไปนี ้
 
ตอนที่ 1   การวิเคราะห์และก าหนดกระบวนการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติที่ตามแนวคิด

และหลักการที่ควรจะเป็น  
 ผู้ วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและหลักการของการวิเคราะห์และก าหนดกระบวนการน า
หลักสูตรสู่การปฏิบัติ โดยก าหนด 2 ประเด็น ได้แก่ นโยบายการจัดการศึกษาหลักสูตรการ
พยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น) จากสภาการพยาบาล หลกัสตูร
การพยาบาลเฉพาะทาง  สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น)   องค์ประกอบของ
กระบวนการน าหลกัสูตรสู่การปฏิบตัิ และความเหมาะสมขององค์ประกอบ  โดยมีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้
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  1.1  นโยบายการจัดการศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง  สาขาเวช
ปฏิบัตทิั่วไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น)  จากสภาการพยาบาล   
 จากนโยบายส าคญัของการปฏิรูประบบสุขภาพ  คือ  การต้องการให้ระบบสุขภาพ
ระดบัปฐมภมูิให้มีความเข้มแข็งจากการพฒันาบริการสาธารณสขุ  โดยต้องการให้ประชาชนทุก
คนเข้ารับการบริการพืน้ฐานท่ีรัฐต้องจดัให้อย่างทัว่ถึงเท่าเทียมกัน  จากการศึกษาของสภาการ
พยาบาล (2540) พบว่า พยาบาลได้ให้บริการรักษาโรคเบือ้งต้นมานานแล้ว  โดยยงัอยู่ในความ
ควบคมุดแูลของเจ้าหน้าท่ี  ซึง่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ท าให้การท าหน้าท่ีขาดความมัน่ใจ
ในการคุ้มครองทางกฎหมาย  ประกอบกับมิได้เป็นงานในหน้าท่ีโดยตรง  จึงขาดความก้าวหน้า
ทางวิชาการ  สภาการพยาบาลจึงปรับปรุง พรบ.วิชาชีพพยาบาล  ให้ครอบคลุมการรักษาโรค
เบือ้งต้น  และการให้ภมูิคุ้มกนัโรค  ตามมาตรา 4 (3) แห่ง พรบ.วิชาชีพการพยาบาลและผดงุครรภ์ 
พ.ศ.2540  เพื่อต้องการตอบสนองด้านคณุภาพการให้บริการในระดบัปฐมภมูิ และพฒันาคณุภาพ
การพยาบาลและความปลอดภยัของผู้ รับบริการสภาการพยาบาล (2544) ได้ก าหนดให้การรักษา
โรคเบือ้งต้นเป็นสาขาหนึ่งของพยาบาลเวชปฏิบตัิ  ดงันัน้  การอบรมหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะ
ทาง  สาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น)  จึงเป็นการอบรมเฉพาะทางสาขาหนึ่งของ
พยาบาล  โดยเน้นการพฒันาคณุภาพของการให้บริการในระดบัปฐมภมูิ 
 
 1.2 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง  สาขาเวชปฏบิัตทิั่วไป (การรักษาโรค
เบือ้งต้น)  
 จากการศกึษาหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทาง  สาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรค
เบือ้งต้น) จากข้อก าหนดของสภาการพยาบาล โดยศึกษาเก่ียวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
องค์ประกอบของหลกัสตูร ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตัิ ระยะเวลาการศกึษา  คณุสมบตัิของผู้ เข้า
รับการอบรม  เกณฑ์การประเมิน  การบริหารหลกัสตูร  และผลลพัธ์ความคาดหวงัของหลกัสตูรตอ่
ผู้ส าเร็จการอบรม โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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ตารางท่ี 6   แสดงข้อก าหนดของสภาการพยาบาล 
 

องค์ประกอบ รายละเอียด 

วตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร 1.  อธิบายนโยบาย แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกบัสขุภาพ และบทบาทพยาบาล 
2.  อธิบายบทบาทพยาบาลในการให้บริการระดบัปฐมภมูิ 
3.  ประเมินภาวะสขุภาพทัง้ 4 มิติ โดยสมัภาษณ์ประวตัิ ตรวจร่างกายอย่าง 
     เป็นระบบ ประเมินปัญหาและคดักรองผู้ ป่วยได้ 
4.  ให้การช่วยเหลือ กรณีฉกุเฉิน และตดัสินใจสง่ต่อได้อย่างเหมาะสม 
5.  ให้การรักษาโรคเบือ้งต้น การให้ภมูิคุ้มกนัโรคตามที่ก าหนดได้อย่างมีล 
     ประสิทธิภาพ 
6.  ให้ความรู้ให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาแก่ผู้ ใช้บริการและครอบครัวได้ 
7.  ตระหนกัถึงความส าคญัของการการบนัทกึประวตัิ การตรวจร่างกาย การให้ 
     การช่วยเหลือโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่เก่ียวข้องกบันิติเวชและจรรยาบรรณ 
     วิชาชีพ 
8.  ให้การดแูลผู้ ป่วยเรือ้รังต่อเน่ืองได้ 

องค์ประกอบของหลกัสตูร จ านวนหน่วยกิต ไม่น้อยกวา่ 16 หน่วยกิต จ านวน 6 วิชา 
ภาคทฤษฎี 10 หน่วยกิต วิชาแกน จ านวน 2 หน่วยกิต  

วิชาเฉพาะสาขา จ านวน 8 หน่วยกิต  

 
ตารางท่ี 7   แสดงองค์ประกอบหลกัสตูร 
 

องค์ประกอบ รายละเอียด 

รายวิชาภาคทฤษฎี 1. วิชานโยบายสขุภาพและการพยาบาล 2  หน่วยกิต 2(2-0-0) 
2. วิชาการดแูลสขุภาพระดบัปฐมภมูิ 1  หน่วยกิต 1(1-0-0) 
3. วิชาการประเมินภาวะสขุภาพ 1  หน่วยกิต 1 (1-0-0) 
4. วิชาการรักษาโรคเบือ้งต้น 4  หนว่ยกิต 4(4-0-0) 
5. วิชาการดแูลผู้ ป่วยฉกุเฉิน อบุตัิเหต ุ2  หนว่ยกิต 2(2-0-0) การ

ผา่ตดัเล็ก 

ภาคปฏิบตัิ 6 หนว่ยกิต วิชาปฏิบตัิการรักษาโรคเบือ้งต้น 6  หน่วยกิต 6(0-24-0) หรือไม่
น้อยกว่า 300 ชัว่โมง 

ระยะเวลาการศกึษา 16 สปัดาห์ 
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ตารางท่ี 7   (ตอ่) 
 

องค์ประกอบ รายละเอียด 

คณุสมบตัิของผู้ เข้ารับ
การอบรม 

1.  เป็นพยาบาลวิชาชีพ  
2.  มีใบอนญุาตประกอบวชิาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ์ท่ีไม ่

     หมดอาย ุ 
3.  มีประสบการณ์การปฏิบตัิงานด้านวิชาชีพ ไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

เกณฑ์การประเมิน 1.  ผู้ เข้ารับการอบรมต้องมีเวลา ศกึษาอบรมไมน้่อยกวา่ ร้อยละ 90  
    จงึมีสทิธิเข้ารับการประเมินผล 

2.  ผู้ เข้ารับการอบรม ต้องได้แต้มเฉลี่ยตลอดโปรแกรมการศกึษา 

    ไม่น้อยกวา่ 2.00 ในระบบ 4.00 
 
ตารางท่ี 8   แสดงองค์ประกอบการบริหารหลกัสตูร 
 

องค์ประกอบ รายละเอียด 

การบริหารหลกัสตูร 1.  การเปิดสอนหลกัสตูรต้องได้รับการรับรองหลกัสตูรจากสภาการ 

     พยาบาลเรียบร้อยแล้ว 

2.  มีคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร  
   - อาจารย์ประจ าสถาบนัท่ีผ่านการอบรมหลกัสตูรการพยาบาล
เฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น) และได้รับ
หนังสือรับรองเป็นผู้ผ่านการอบรมหลกัสูตรการพยาบาลเฉพาะ
ทางเวชปฏิบตัิ (การรักษาโรคเบือ้งต้น) อยา่งน้อย 2 คน  
   *  มีอาจารย์แพทย์ จากแหลง่ฝึกปฏิบตัิร่วมเป็นกรรมการบริหาร
หลกัสตูรด้วย 

3.  สดัสว่นของอาจารย์สอนภาคปฏิบตัิ จ านวนอาจารย์แพทย์หรือ 

    อาจารย์พยาบาลเวชปฏิบตัิ ตอ่จ านวนนกัศกึษา เป็น 1 : 2. 
4.  มีหนงัสือให้การยินยอมเป็นแหลง่ฝึกปฏิบตัิ และเป็นอาจารย์ 

     สอนภาคปฏิบตัิทัง้อาจารย์ผู้สอนท่ีเป็นอาจารย์แพทย์หรือ 

     อาจารย์พยาบาลเวชปฏิบตัิ 
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ตารางท่ี 8   (ตอ่) 
 

องค์ประกอบ รายละเอียด 

การบริหารหลกัสตูร 5.  การเปลี่ยนแปลงสถานท่ีฝึกต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาพ 

     การพยาบาล 

ผลลพัธ์ความคาดหวงั
ของหลกัสตูรตอ่ผู้ส าเร็จ
การอบรม 

1.  ความรู้ ความสามารถในการประเมินภาวะสขุภาพ 

2.  ประเมนิปัญหา และคดักรองผู้ ป่วย 

3.  ให้การช่วยเหลือกรณีฉกุเฉิน 

4.  ให้การรักษาโรคเบือ้งต้น  
5.  ให้ภมูิคุ้มกนัโรคตามท่ีก าหนดได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  
6.  สามารถตดัสินใจสง่ตอ่ได้อยา่งเหมาะสม 

7.  สามารถให้ค าปรึกษาทางด้านท่ีเก่ียวข้องกบัสขุภาพได้ 
 
 1.3  องค์ประกอบของกระบวนการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัต ิ
 ในการวิจยัครัง้นี ้ ผู้วิจยัศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องและศกึษาสภาพการจดัการเรียนการ
สอนของสถาบนัการศึกษาพยาบาลท่ีจดัการอบรมหลกัสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง  สาขาเวช
ปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น)  เพื่อน าผลมาสงัเคราะห์  เพื่อให้ได้องค์ประกอบ  สรุปออกมา
ได้ว่า  โครงสร้างองค์ประกอบของกระบวนการน าหลกัสูตรสู่การปฏิบตัิของสถาบนัการศึกษาท่ี
จดัการอบรม  ต้องประกอบด้วย  องค์ประกอบ  จ านวน 3 ด้าน  ดงันี ้
  3.1 องค์ประกอบด้านปัจจยัป้อน 
  3.2 องค์ประกอบด้านกระบวนการ 
  3.3 องค์ประกอบด้านผลผลิต 
 ผู้ วิจัยได้น าองค์ประกอบหลัก ทัง้ 3 ด้านไปศึกษาและพัฒนาโดยการสัมภาษณ์
ผู้ เก่ียวข้องในการน าหลกัสูตรสู่การปฏิบัติ  เพื่อน ามาพัฒนาเป็นองค์ประกอบกระบวนการน า
หลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิ  จากอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์พี่เลีย้ง  ซึง่สรุปได้ความคดิเห็นวา่   
 1.  องค์ประกอบด้านปัจจยัป้อน  ประกอบด้วย  ปัจจยัด้านผู้ เรียน  ปัจจยัด้านผู้สอน  
ปัจจัยด้านสถานท่ี  อุปกรณ์  และสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนการสอน  และการจัดท า
หลกัสตูร 
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 2.  องค์ประกอบด้านกระบวนการ ประกอบด้วย กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการ
เรียนการสอน ระบบประเมินผล  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน  และการประกัน
คณุภาพการศกึษา   
 3.  องค์ประกอบด้านผลผลิต  ประกอบด้วย  ความรู้เชิงทฤษฎีท่ีได้รับจากการฝึกอบรม  
ทกัษะการตรวจร่างกาย  ทกัษะการวินิจฉยัโรคเบือ้งต้น  ทกัษะการรักษาโรคเบือ้งต้น  ทกัษะการ
จ่ายยารักษาโรคเบือ้งต้น ความพึงพอใจตอ่การจดัหลกัสตูรของสถาบนัฝึกอบรม และความคุ้มค่า
จากการเข้ารับการฝึกอบรม 
 จากองค์ประกอบทัง้ 3 ด้าน  เม่ือน ามาจ าแนกองค์ประกอบแตล่ะด้าน  เพื่อพฒันาเป็น
ตวับ่งชีใ้นการวดัและประเมินความเหมาะสมของการด าเนินการตามกระบวนการน าหลกัสตูรสู่
การปฏิบตัิของหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทาง  สาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น)  
จะได้ดงัตารางตอ่ไปนี ้
 
ตารางท่ี 9 แสดงรายละเอียดขององค์ประกอบในการพฒันาเป็นตวับง่ชีใ้นการวดัและประเมิน 
 
องค์ประกอบ ปัจจัย รายละเอียด ผู้บริหาร ผู้สอน นักศึกษา 

ด้านปัจจัยป้อน ด้านผู้ เรียน หลกัเกณฑ์การคดัเลือกเข้าศกึษาในหลกัสตูร    
การคดัเลือกนกัศกึษาเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด    

ด้านผู้สอน คณุสมบตัิของผู้สอนที่รับผิดชอบการจดัการศกึษา    
คณุสมบตัิของอาจารย์พ่ีเลีย้ง    

ด้านสถานที่  อปุกรณ์  
และสิง่อ านวยความ
ในการเรียนการสอน 

ลกัษณะของสถานที่เรียน    
แหลง่ฝึกประสบการณ์และความพร้อมของแหลง่ฝึก    

ด้านการจดัท า
หลกัสตูร 

การก าหนดโครงสร้างหลักสูตรตามท่ีสภาการพยาบาล
ก าหนด 

   

การก าหนดเนือ้หาหลกัสตูร    
ด้านกระบวนการ กิจกรรมการเรียนการ

สอน 
การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน     
การจดัฝึกประสบการณ์และทกัษะการปฏิบตัิ    
การก าหนดอตัราสว่นนกัศกึษาต่ออาจารย์ผู้สอน    

การก าหนดอตัราสว่นนกัศกึษาต่ออาจารย์พ่ีเลีย้ง    
การวิเคราะห์ผู้ เรียน    

การจดัท าแผนการสอน    
สื่อการเรียนการสอน การจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูร     

การจดัเตรียมสื่อการเรียนให้กบันกัศกึษา    
การจดัเตรียม case ผู้ ป่วยเพ่ือฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบตัิ    
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ตารางท่ี 9 (ตอ่) 
 
องค์ประกอบ ปัจจัย รายละเอียด ผู้บริหาร ผู้สอน นักศึกษา 

ด้านกระบวนการ ระบบประเมนิผล การก าหนดเกณฑ์การประเมนิผลนกัศกึษา    

การก าหนดองค์ประกอบการประเมนิผล    

การก าหนดเคร่ืองมือประเมนิผลของนกัศกึษา    
การตรวจสอบคณุภาพของการประเมนิผล    
การให้ข้อมลูป้อนกลบัเพ่ือพฒันาผู้ เรียน    

การให้ข้อมลูจากผู้ เรียนเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนของ
ผู้สอนและผู้ เรียน 

   

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน ระหว่างกลุ่ม
ผู้สอนทัง้ในและนอกสถาบนั 

   

ด้านผลผลิต ความรู้เชิงทฤษฎีท่ีได้รับจากการฝึกอบรม      
ทกัษะการตรวจร่างกาย      
ทกัษะการวินิจฉยัโรคเบือ้งต้น     
ทกัษะการรักษาโรคเบือ้งต้น      
ทกัษะการจ่ายยารักษาโรคเบือ้งต้น    
ความพงึพอใจต่อการจดัหลกัสตูรของสถาบนัฝึกอบรม     
ความคุ้มค่าจากการเข้ารับการฝึกอบรม    

 
 จากการวิเคราะห์เชิงนโยบายการจัดการศึกษาหลกัสูตรของสภาการพยาบาล และ
ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในกระบวนการน าหลกัสตูรสู่การปฏิบตัิท่ีพึ่งประสงค์ของหลกัสตูร
การพยาบาลเฉพาะทาง  สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น) ต้องประกอบด้วย 3 
องค์ประกอบหลกั และ 15 รายด้านยอ่ย  ซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้
 องค์ประกอบด้านปัจจยัป้อน ได้แก่ (1) การก าหนดหลกัเกณฑ์การคดัเลือกพยาบาล
เข้าศกึษาในหลกัสตูร (2) การก าหนดคณุสมบตัิของอาจารย์ท่ีรับผิดชอบการจดัการศกึษา รวมทัง้
อาจารย์พี่เลีย้ง (3) การจดัท าโครงสร้างหลกัสตูรท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานหลกัสตูรท่ีสภาการ
พยาบาลก าหนด (4) การจดัสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่การพฒันาพยาบาลให้มีความรู้และทกัษะใน
การรักษาโรคเบือ้งต้นตามท่ีก าหนดในหลกัสตูร  
 องค์ประกอบด้านกระบวนการ ได้แก่ (1) การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
พฒันาความรู้และทกัษะการปฏิบตัิ  (2) การจดัท าสื่อการเรียนการสอน (3) การก าหนดอตัราสว่น
พยาบาลต่ออาจารย์พี่เลีย้ง  (4) การจดังานฝึกประสบการณ์แก่พยาบาลท่ีเข้ารับการอบรม (5) 
การวางระบบการประเมินการจดัการเรียนการสอน (6) การจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูร (7) การ
ก าหนดเกณฑ์การประเมินผู้ เรียน (8) การก าหนดเคร่ืองมือประเมินผู้ เรียน  (9) การให้ข้อมลู
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ป้อนกลบัเพื่อพฒันาผู้ เรียนระหว่างเรียน (10) การประเมินผลสรุปคณุภาพของผู้ เรียน (11) การใช้
ผลการประเมินเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอนและผู้ เรียน  
 องค์ประกอบด้านผลผลิต ได้แก่ (1) ความรู้เชิงทฤษฎีท่ีได้รับจากการฝึกอบรม  (2) 
ทกัษะการตรวจร่างกาย  (3) ทกัษะการวินิจฉยัโรคเบือ้งต้น  (4) ทกัษะการรักษาโรคเบือ้งต้น  (5) 
ทกัษะการจ่ายยารักษาโรคเบือ้งต้น (6) ความพงึพอใจตอ่การจดัหลกัสตูรของสถาบนัฝึกอบรม (7) 
ความคุ้มคา่จากการเข้ารับการฝึกอบรม 
 
 1.4 ความเหมาะสมขององค์ประกอบ 
 จากการวิเคราะห์องค์ประกอบด้านปัจจยัป้อน  ด้านกระบวนการ  และด้านผลผลิต  
ผู้ วิจัยได้น าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิก าหนดความเหมาะสมขององค์ประกอบได้ดงัตารางท่ี 10  และ
น าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินความสอดคล้องของก าหนดความเหมาะสมขององค์ประกอบดงั
ตารางท่ี  11 
 
ตารางท่ี  10  แสดงผลจากผู้ทรงคณุวฒุิ 
 

 เนือ้หา 
ค่าประมาณของ

น า้หนัก
ความส าคัญ (%) 

1 การปฏิบัตงิานในองค์ประกอบด้านปัจจัยป้อน 30 
1.1 การก าหนดเกณฑ์การคดัเลือกนกัศกึษา  
1.2 การก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ท่ีรับผิดชอบการจัดการศึกษา รวมทัง้

อาจารย์พ่ีเลีย้ง  
 

1.3 การจัดท าโครงสร้างหลกัสตูรท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานหลกัสตูรท่ีสภาการ
พยาบาลก าหนด  

 

1.4 การจดัสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการพฒันาพยาบาลให้มีความรู้และทกัษะใน
การรักษาโรคเบือ้งต้นตามท่ีก าหนดในหลกัสตูร 

 

2 การปฏิบัตงิานในองค์ประกอบด้านกระบวนการ 40 
2.1 การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีพฒันาความรู้และทกัษะการปฏิบตัิ    
2.2 การจดัท าสื่อการเรียนการสอน   
2.3 การก าหนดอตัราสว่นพยาบาลตอ่อาจารย์พ่ีเลีย้ง    
2.4 การจดังานฝึกประสบการณ์แก่พยาบาลท่ีเข้ารับการอบรม   
2.5 การวางระบบการประเมินการจดัการเรียนการสอน   
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ตารางท่ี  10  (ตอ่) 
 

 เนือ้หา 
ค่าประมาณของ

น า้หนัก
ความส าคัญ (%) 

2.6 การจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูรการก าหนดเกณฑ์การคดัเลือกนกัศกึษา  
2.7 การก าหนดเกณฑ์การประเมินผู้ เรียน   
2.8 การก าหนดเคร่ืองมือประเมินผู้ เรียน   
2.9 การให้ข้อมลูป้อนกลบัเพ่ือพฒันาผู้ เรียนระหวา่งเรียน   
2.10 การประเมินผลสรุปคณุภาพของผู้ เรียน   
2.11 การใช้ผลการประเมินเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอนและผู้ เรียน  
3 การปฏิบัตงิานในองค์ประกอบด้านผลผลิต 30 
3.1 ความรู้เชิงทฤษฎีท่ีได้รับจากการฝึกอบรม    

3.2 ทกัษะการตรวจร่างกาย    

3.3 ทกัษะการวินิจฉยัโรคเบือ้งต้น   

3.4 ทกัษะการรักษาโรคเบือ้งต้น    

3.5 ทกัษะการจ่ายยารักษาโรคเบือ้งต้น   

3.6 ความพงึพอใจตอ่การจดัหลกัสตูรของสถาบนัฝึกอบรม   

3.7 ความคุ้มคา่จากการเข้ารับการฝึกอบรม  

 
ตารางท่ี  11  แสดงการประเมินความสอดคล้องของแบบส ารวจสภาพการบริหารหลกัสตูรของ 
   ผู้ เช่ียวชาญ 
 

รายการประเมนิ ค่า IOC แปลความ 

1.  ตอนท่ี 1 ข้อมลูสว่นบคุคล เช่น ประสบการณ์  ระดบัการศกึษา  สาขาวิชาท่ีส าเร็จ  ท่านเคยเป็น 
    กรรมการท่ีท าหน้าท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารหลกัสตูรการพยาบาล  และสงักดัหน่วยงานของท่าน 

1.00 สอดคล้อง 

2.  ตอนท่ี 2 ข้อมลูเก่ียวกบัหลกัสตูรท่ีเปิดให้บริการ  เช่น  การเปิดหลกัสตูร การยอมรับของสภา 
     พยาบาล  การตอ่อาย ุ จ านวนผู้ เข้าอบรม  สถานภาพของผู้ เข้าอบรม 

1.00 สอดคล้อง 

3.  ตอนท่ี 3 ข้อมลูเก่ียวกบัการผลิต  เช่น  แหลง่ฝึก  งบประมาณ  บคุลากรผู้สอน  ทรัพยกร   
     ระบบการคดัเลือก 

1.00 สอดคล้อง 

4.  ตอนท่ี 4   ข้อมลูเก่ียวกบัหลกัสตูร  เช่น  โครงสร้างหลกัสตูร  ข้อเดน่ของหลกัสตูร    
     ระบบการประเมินผล  การจดัการแหลง่ฝึก  

1.00 สอดคล้อง 
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ตารางที่  11  (ตอ่) 
 

รายการประเมนิ ค่า IOC แปลความ 

1.  การประกันคุณภาพการศึกษา   1.00 สอดคล้อง 
ด้านปัจจัยป้อน   

1.  เกณฑ์การคดัเลือกนกัศกึษาตามท่ีประกาศ  1.00 สอดคล้อง 
2.  การคดัเลือกนกัศกึษาเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 1.00 สอดคล้อง 

ด้านกระบวนการ   
ปัจจัยด้านผู้สอน   
 1.  ผู้สอนที่รับผิดชอบหลกัสตูร   1.00 สอดคล้อง 
 2.  ผู้อาจารย์พี่เลีย้งมีคณุสมบตัิตอ่ไปนี ้ 1.00 สอดคล้อง 
ปัจจัยด้านสถานที่ อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนการสอน   
1.  สถานท่ีเรียน  1.00 สอดคล้อง 
2.  ความพร้อมของแหลง่ฝึกประสบการณ์  1.00 สอดคล้อง 
การจัดการเรียนการสอน   
1.  การท าแผนการสอน 1.00 สอดคล้อง 
2.  การวิเคราะห์ผู้ เรียน 1.00 สอดคล้อง 
3.  การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน 1.00 สอดคล้อง 
4.  การฝึกประสบการณ์มีลกัษณะดงันี 1.00 สอดคล้อง 
5.  การจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูร 1.00 สอดคล้อง 
6.  สื่อการเรียนการสอน 1.00 สอดคล้อง 
7.  ระบบประเมินผล 1.00 สอดคล้อง 
 
ตอนที่ 2  การออกแบบและพัฒนาเคร่ืองมือประเมินกระบวนการน าหลักสูตรสู่การปฏบิัต ิ
 การออกแบบและพฒันาเคร่ืองมือประเมินกระบวนการน าหลกัสูตรสู่การปฏิบตัิของ
หลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น) โดยผู้วิจยัจะท า
การพฒันาและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือประเมินกระบวนการหลกัสตูรสู่การปฏิบตัิมีวิธีการ
และรายละเอียดดงันี ้
 1.  เคร่ืองมือประเมินกระบวนการน าหลกัสตูรสู่การปฏิบตัิของหลกัสตูรการพยาบาล
เฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น) มีการด าเนินการพฒันา ดงันี ้
  1.1  หลักการพัฒนาเคร่ืองมือประเมินกระบวนการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติ 
เพื่อให้ผู้ปฏิบตัิสามารถตรวจสอบพฤติกรรมของตนเอง ในการด าเนินการน าหลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิ
ซึง่เน้นท่ีกระบวนการท่ีผู้บริหารและผู้ มีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอน ก าหนดนโยบายและ
แผนการปฏิบตัิในการด าเนินการท่ีเก่ียวกบัข้องกบัหลกัการ ได้แก่ การก าหนดด้านป้จจยัป้อน ด้าน
กระบวนการ และด้านผลผลิต รวมทัง้ 3 ด้าน โดยเน้นการก าหนดการปฏิบตัิในองค์ประกอบตา่ง ๆ  
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  1.2  แนวคิดในการพฒันาเคร่ืองมือประเมินกระบวนการน าหลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิ 
โดยใช้แนวคิดของ Jon Sunder , France and Karren (1989 : 402 - 435) , Dace Four (2002 : 
23) , Brook (2006 : 26) , Alberta Education (2005) รวมทัง้ตามแนวคิดของวิชยั  วงษ์ใหญ่ 
(2537 : 196 - 199) ส่วนด้านแนวคิดการด าเนินการพฒันาเคร่ืองมือเพื่อประเมินองค์ประกอบ
พิจารณาบรรลวุตัถุประสงค์ของหลกัการ คือ การน าหลกัสตูรลงสู่การปฏิบตัิท่ีมีปัจจยัสนบัสนุน
ต่าง ๆ ผู้ วิจัยได้แยกออกเป็น 1) ด้านปัจจัยป้อน ประกอบด้วย ด้านผู้ เรียน  ด้านผู้ สอน  ด้าน
สถานท่ี อปุกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนการสอน ด้านการจัดท าหลกัสตูร 2) ด้าน
กระบวนการ ประกอบด้วย กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน ระบบประเมินผล 3) 
ด้านผลผลิต ประกอบด้วย องค์ความรู้ ทกัษะตา่ง ๆ และความพงึพอใจ การพฒันาเคร่ืองมือผู้วิจยั
ด าเนินการสงัเคราะห์เป็นชดุเคร่ืองมือประเมินกระบวนการน าหลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิ โดยการพฒันา
เคร่ืองมือเป็นแบบตรวจสอบรายการส าหรับผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอน ตรวจสอบพฤติกรรมการ
ปฏิบตัิเก่ียวกบัการน าหลกัสตูรสู่การปฏิบตัิด้วยตนเองในหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางสาขา
เวชปฏิบตัิทั่วไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น) โดยอาศยัแนวคิดเก่ียวกับการสร้างแบบสอบถาม ซึ่ง
สงัเคราะห์จากแนวคิดของ Sapsfers (1999 : 26) คณะกรรมการผลิตและบริหารชดุวิชา การ
พฒันาเคร่ืองมือส าหรับการประเมินการศึกษา (2552 : ชุดวิชา 24703 หน่วย 1 - 15) ส าหรับ
บณัฑิต แนวคดิของชวาล แพรรัตกลุ (2521 : 1 - 30) และบญุเรียง ขจรศิลป์ (2549 : 10 - 13) เพื่อ
น ามาเป็นเคร่ืองมือประเมินการน าหลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิของผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอน 
  1.3  วตัถปุระสงค์ของการพฒันาเคร่ืองมือประเมินกระบวนการน าหลกัสตูรสูก่าร
ปฏิบตัิ คือ ต้องการวดัและประเมินพฤติกรรมของผู้บริหารหลกัสตูร เก่ียวกบั องค์ประกอบปัจจยั
ป้อน และกระบวนการ  พฤติกรรมของอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์พี่เลีย้ง เก่ียวกบั องค์ประกอบปัจจยั
ป้อน และกระบวนการ  ส่วนนักศึกษาเน้นการประเมินด้านผลผลิต เก่ี ยวกับ ความรู้และทักษะ  
โดยมีเคร่ืองมือประเมินกระบวนการน าหลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิ ได้แก่  
  1.3.1 แบบตรวจสอบรายการส าหรับผู้บริหาร มีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นการ
ประเมินการน าหลกัสตูรสู่การปฏิบตัิของผู้บริหารหลกัสตูร โดยมีประเด็นการประเมิน จ านวน 5 
ประเด็น ได้แก่ การประกนัคณุภาพ 1 ข้อ ด้านปัจจยัป้อน จ านวน 6 ข้อ ด้านกระบวนการ จ านวน 
17 ข้อ 
  1.3.2  แบบตรวจสอบรายการการประเมินการจัดการเรียนการสอนของ
ตนเองส าหรับอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์พี่เลีย้ง มีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินพฤติกรรมการ
จดัการเรียนการสอนของตนเอง ทัง้ด้านทฤษฎี และด้านปฏิบตัิ ของอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์พี่เลีย้ง 
ประกอบด้าน 4 ประเด็น คือ จ านวน 13 ข้อ 
  1.4  เกณฑ์การประเมินของเคร่ืองมือประเมินกระบวนการน าหลักสูตรสู่การ
ปฏิบัติ ผู้ วิจัยได้ศึกษาจากเอกสารและแนวคิดของผู้ เช่ียวชาญต่าง ๆ และเกณฑ์ของสภาการ
พยาบาล โดยได้แบง่เกณฑ์การประเมินท่ีเก่ียวข้อง ดงัขัน้ตอน ตอ่ไปนี ้

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



98 

   ขัน้ท่ี 1  ตัง้เกณฑ์การพิจารณาการเพิ่มหรือปรับลดข้อค าถามในเคร่ืองมือ
ประเมินกระบวนการน าหลกัสตูรสู่การปฏิบตัิ ซึง่อยู่ในขัน้ตอนของกระบวนการพฒันาข้อค าถาม
ของชุดเคร่ืองมือประเมินตนเอง อันได้แก่ แบบตรวจสอบรายการของผู้บริหาร แบบตรวจสอบ
รายการในการประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้ สอน  และอาจารย์พี เ้ลี ย้ง            
แบบประเมินความเหมาะสมของการจดัการเรียนการสอนอาจารย์โดยนกัศกึษา เกณฑ์พิจารณา 
ได้แก่ 
   เกณฑ์พิจารณาความเท่ียงตรงตามเนือ้หา โดยใช้ดลุยพินิจของผู้ เช่ียวชาญ 
จ านวน 5 คน ทางด้านการพยาบาล พิจารณาเก่ียวกบั 
   1.  ข้อค าถามแต่ละข้อท่ีจะวัดด้านการน าหลักสูตรการปฏิบัติมีความ
สอดคล้องกับหลกัการ แนวคิด และการน าหลกัสูตรสู่การปฏิบตัิและเก่ียวข้องกับหลกัสูตรการ
พยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น) 
   2.  ข้อค าถามแตล่ะข้อเป็นตวัแทนของเนือ้หาเก่ียวกบัการน าหลกัสตูรสูก่าร
ปฏิบตั ิ
   3.  ข้อค าถามแตล่ะข้อมีค าก ากวม ใช้ศพัท์ยากอาจจะเกิดความคาดเคลื่อน
ในการตอบ 
   4.  จ านวนข้อค าถามต้องมีจ านวนข้อเหมาะสมเพียงพอท่ีจะเป็นตวัแทน
ของเนือ้หาเก่ียวกบักระบวนการน าหลกัสตูรสู่การปฏิบตัิ 
   ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงใช้วิธีการพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามใน
เคร่ืองมือประเมินกระบวนการน าหลกัสตูรสู่การปฏิบตัิ กบัจุดประสงค์ของการน าหลกัสตูรสู่การ
ปฏิบตัิของหลกัสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น) โดย
ค านวณได้จากสตูรดงันี ้

N
ΣRIOC   

 
   เม่ือ IOC   แทน ดชันีความสอดคล้องของระหว่างข้อค าถามกบัจดุประสงค์ 
             ของการน าหลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิ 
            R แทน ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ แตล่ะคน โดยถ้าแน่ใจวา่ 
             ข้อความวดัเนือ้หาเก่ียวกบักระบวนการน าหลกัสตูรสูก่าร 
             ปฏิบตัิ ให้คา่ +1  ถ้าไมแ่น่ใจวา่ข้อค าถามวดัเนือ้หา 
                                                         เก่ียวกบักระบวนการน าหลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิ ให้คา่ 0 และ 
                                                         ถ้าแน่ใจวา่ข้อความไมว่ดัเนือ้หา เก่ียวกบักระบวนการน า 
                                                         หลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิ ให้คา่ -1 
    R   แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญทัง้หมด 
        N    แทน จ านวนผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน 
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   การแปลค่าความหมายของ IOC คือ ค่า IOC ท่ีมีคา่ 0.50 ขึน้ไปแสดงว่า 
ข้อค าถามวัดเนือ้หาเก่ียวข้องกระบวนการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติของหลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น) ผู้วิจยัจึงพิจารณาข้อค าถามท่ีมีค่า IOC 
ตัง้แต่ 0.50 ขึน้ไปน ามาเป็นข้อค าถามต่าง ๆ ในเคร่ืองมือประเมินกระบวนการน าหลกัสูตรการ
ปฏิบตั ิ
 
   ขัน้ท่ี  2  การพิจารณาเกณฑ์ข้อค าถามเฉพาะเป็นกรณีพิเศษ จากการ
พฒันาเคร่ืองมือประเมินกระบวนการน าหลกัสตูรการปฏิบตัิของหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น) เป็นลกัษณะท่ีมีความเป็นลกัษณะเฉพาะทางด้าน
วิชาชีพการพยาบาลและเน้นทักษะความเป็นเฉพาะทางด้านการรักษาโรคเบือ้งต้นตามเกณฑ์
มาตรฐานของหลกัสตูรสภาพยาบาล (สภาการพยาบาล 2552 : 78 - 83) จึงต้องเน้นให้
ความส าคญัข้อค าถามและเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกบัเกณฑ์มาตรฐานของสภาการพยาบาล ผู้วิจยัจึง
พิจารณาดงันี ้
   กรณีเป็นข้อค าถามท่ีมีคา่ IOC ต ่ากว่าระดบั 0.50 ลงมา จากความคิดเห็น
ของผู้ เช่ียวชาญทัง้ 5 คน แต่ถ้าข้อค าถามนัน้เป็นข้อค าถามท่ีผู้ เช่ียวชาญท่ีปฏิบตัิงานท่ีสภาการ
พยาบาลซึ่งเป็นผู้ปฏิบตัิหน้าท่ีและดูแลมาตรฐานตามเกณฑ์หลกัสูตรระยะสัน้ 16 สปัดาห์นัน้ 
ผู้ วิจัยยังยึดไว้ในเคร่ืองมือประเมินกระบวนการปฏิบัติด้วยเหตุผล เน่ืองจากข้อค าถามนัน้
จ าเป็นต้องมีตามมาตรฐานของการด าเนินการเปิดสอนหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสัน้ 
16 สปัดาห์ของแตล่ะสถาบนัการศกึษา 
   สรุปได้วา่ ในการก าหนดและคดัเลือกข้อค าถามท่ีจะใช้ประเมินกระบวนการ
น าหลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิของหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรค
เบือ้งต้น) ผู้วิจยัก าหนดจากเกณฑ์ดงันี ้คือ โดยถ้าแน่ใจว่าข้อความวดัเนือ้หาเก่ียวกบักระบวนการ
น าหลกัสูตรสู่การปฏิบตัิ ให้ค่า +1  ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อค าถามวัดเนือ้หาเก่ียวกับกระบวนการน า
หลักสูตรสู่การปฏิบัติ ให้ค่า 0 และถ้าแน่ใจว่าข้อความไม่วัดเนือ้หาเก่ียวกับกระบวนการน า
หลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิ ให้คา่ -1 และคดัเลือกข้อค าถามท่ีมีคา่ IOC ตัง้แต ่0.50 ขึน้ไปหรือข้อค าถาม
ผู้ เชียวชาญผู้ปฏิบตัิงานของสภาการพยาบาลให้คงไว้หรือตดัออก 
  1.5  เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินกระบวนการน าหลกัสตูรสู่การปฏิบตัิของ
หลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น) ของแบบตรวจสอบ
รายการประเมินตนเอง  ผู้ วิจัยได้ศึกษาแนวคิดการตัง้เกณฑ์โดยวิธีการให้คะแนนแบบรูบิค 
(Rubric Score) และการให้คะแนนตามมาตราส่วนประเมินค่าจากแนวคิดของชวาล แพรัตนกลุ 
(2521) บญุเรียง ขจรศิลป์ (2539) และเกณฑ์มาตรฐานการจดัการศกึษาในหลกัสตูรการพยาบาล
เฉพาะทางระยะสัน้ 16 สปัดาห์ของสภาการพยาบาลปีพ.ศ. 2552 โดยด าเนินการดงันี ้
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   1.5.1  ด้านการก าหนดค่าคะแนนรูบิค (Rubric Score) ได้มาจากการให้
ผู้ เ ช่ียวชาญจ านวนทัง้ 5 ท่าน แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับข้อค าถามมีความสัมพันธ์กับ
กระบวนการน าหลกัสตูรสู่การปฏิบตัิของหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป 
(การรักษาโรคเบือ้งต้น) โดยก าหนดเลือกจากคา่ดชันีความสอดคล้องท่ีมีคา่ตัง้แต ่0.50 ขึน้ไป 
   1.5.2  ด้านการพิจารณาการก าหนดคะแนนมาตราสว่นประมาณคา่ในการ
แปลความหมายของคะแนนท่ีได้รับโดยพิจารณาจากความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญทัง้ 5 ท่าน ให้
ความคดิเห็นเก่ียวกบัการก าหนดคา่คะแนนรูบคิ (Rubric Score) ท่ียดึจากคา่ดชันีความสอดคล้อง
ท่ีมีค่าตัง้แต่ 0.50 ขึน้ไปของแต่ละข้อความค าถาม โดยผู้ วิจัยได้แบ่งมาตราส่วนประมาณค่า
ออกเป็น 3 ระดบั ได้แก่ ดี  พอใช้  ปรับปรุง  โดยตัง้เกณฑ์พิจารณา  ดงันี ้
     คะแนน 1.00 - 1.49  หมายถึง  ปรับปรุง คือ สภาพกระบวนการ
น าหลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิของหลกัสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรค
เบือ้งต้น)ของสถาบนัการศกึษานี ้ต้องด าเนินการปรับปรุง 
     คะแนน 1.50 - 2.49  หมายถึง พอใช้ คือ สภาพกระบวนการน า
หลกัสตูรสู่การปฏิบตัิของหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรค
เบือ้งต้น)ของสถาบนัการศกึษานีมี้ความน าหลกัสตูรการปฏิบตัิได้ในระดบัพอใช้ 
     คะแนน 2.50 - 3.00  หมายถึง ดี คือ สภาพกระบวนการน า
หลกัสตูรสู่การปฏิบตัิของหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรค
เบือ้งต้น)ของสถาบนัการศกึษานีมี้ความน าหลกัสตูรการปฏิบตัิได้ในระดบัดี 
 2.  การหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือประเมินกระบวนการน าหลกัสตูรสู่การปฎิบตัิท า
โดยน าเคร่ืองมือประเมินท่ีพัฒนาขึน้ไปปรึกษาอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ และผู้ เช่ียวชาญ
จ านวน 5 ท่าน เป็นผู้ทรงคณุวุฒิทางด้านสาขาการพยาบาล  คือ เป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์ในการ
ผลิตพยาบาล จ านวน 2 ท่าน มีประสบการณ์ในการท างานในสภาการพยาบาล 1 ท่าน และเป็นผู้
มีประสบการณ์ในการด าเนินงานด้านบริหารหลักสูตร จ านวน 2 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ
เท่ียงตรงของเนือ้หา (Content Validity) เก่ียวกบั ภาษาท่ีใช้ และน ามาหาคา่ดชันีความสอดคล้อง
ของเคร่ือง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ได้คา่ระหว่าง 0.80 - 1.00 และ
ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดของภาษาท่ีใช้ก ากวม และท่ีไม่ชดัเจน  
 3.  การหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือประเมินกระบวนการน าหลกัสตูรสู่การปฏิบตัิท า
โดยการน าเคร่ืองมือประเมินการน าหลกัสตูรสู่การปฏิบตัิท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้เพื่อหา
ประสิทธิภาพกับกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผู้บริหาร จ านวน 10 คน และอาจารย์ผู้สอน จ านวน 20 คน 
ของสถาบนัการศึกษาพยาบาล ได้แก่ วิทยาลยัพยาบาลพระจอมเกล้าจงัหวดัเพชรบุรี โดยได้ค่า
ประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ เท่ากบั 0.64 และ 0.80 
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 เคร่ืองมือประเมิน ฯ ฉบบัผู้บริหารหลักสูตร 
 เคร่ืองมือประเมินฉบับผู้ บริหารเป็นการประเมินกระบวนการแปลงหลักสูตรสู่การ

ปฏิบตัิแบง่เป็น 9 ด้านได้แก่ (1) การประกนัคณุภาพการศกึษา (2) ปัจจยัด้านผู้ เรียน (3) ปัจจยั
ด้านผู้สอน (4) ปัจจยัด้านสถานท่ี อปุกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนการสอน (5) 
การจดัท าหลกัสตูร (6) กิจกรรมการเรียนการสอน (7) สื่อการเรียนการสอน (8) ระบบประเมินผล 
และ (9) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน โดยแตล่ะด้านมีรายละเอียดของตวับง่ชีแ้ละ
เกณฑ์การประเมินดงัตารางหน้าถดัไป 
 
 

ตารางท่ี  12  แสดงตวับง่ชีแ้ละเกณฑ์การประเมิน ส าหรับผู้บริหาร 
 

 การบริหารหลักสูตร ปรับปรุง พอใช้ ดี 
1 การประกันคุณภาพการศึกษา    
1.1 หน่วยงานมีการด าเนินงานต่อไปนี ้    
 *1. มีกรรมการก ากบัตดิตามการประกนัคณุภาพการศกึษา 

*2. มีการเตรียมและวางแผนการจดัการเรียนการสอน 
*3. มีการเตรียมความพร้อมด้านปัจจยั 
*4. มีการน าผลการประเมนิไปปรับปรุงการด าเนินงาน 

มี 2 ข้อแรก มี 3 ข้อแรก มีครบทัง้ 4 ข้อ 

2 ปัจจัยด้านผู้เรียน    
2.1 เกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาตามที่ประกาศ (ตามที่สภาการ

พยาบาลก าหนด) ดังนี ้
   

 1. เกรดเฉลีย่สะสมปริญญาตรี 
2. ประสบการณ์ท างาน 
3. ผ่านการสอบข้อเขียน 
4. ผ่านการสมัภาษณ์ 

ไมเ่กิน  2 ข้อ 3 ข้อ ทกุข้อ 

2.2 การคัดเลือกนักศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด    
 1. เกรดเฉลีย่สะสมปริญญาตรี 

2. ประสบการณ์ท างาน 
3. การสอบข้อเขียน 
4. การสมัภาษณ์ 

ไมเ่กิน  2 ข้อ 3 ข้อ ทกุข้อ 

3 ปัจจัยด้านผู้สอน    
3.1 ผู้สอนที่รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัตต่ิอไปนี ้    
 1. ส าเร็จตรงสาขาท่ีสอน 

1. 2. มีประสบการณ์สอน 
2. 3. มีเวลาสอนครบตามท่ีก าหนด 

มีไมเ่กิน 1 ข้อ มี 2 ข้อ มีครบทกุข้อ 

3.2 ผู้อาจารย์พี่เลีย้งมีคุณสมบัตต่ิอไปนี ้    
 1. ส าเร็จตรงสาขาท่ีสอน 

3. 2. มีประสบการณ์สอน 
4. 3. มีเวลาสอนครบตามท่ีก าหนด 

มีไมเ่กิน 1 ข้อ มี 2 ข้อ มีครบทกุข้อ 

4 ปัจจัยด้านสถานที่ อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนการสอน 
4.1 สถานที่เรียนมีลักษณะต่อไปนี ้    
 1. สภาพห้องเรียนมีจ านวนเพียงพอและขนาดเหมาะสม 

2. มีแหลง่การเรียนรู้ (ห้องสมดุ ฐานข้อมลู) เพียงพอ 
3. การเข้าถึงแหลง่การเรียนรู้สะดวก ง่าย มีบรรยากาศเหมาะแก่

การเรียนรู้ 

มีไมเ่กิน 1 ข้อ มี 2 ข้อ มีครบทกุข้อ 
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ตารางท่ี  12 (ตอ่) 
 

 การบริหารหลักสูตร ปรับปรุง พอใช้ ดี 
4.2 ความพร้อมของแหล่งฝึกประสบการณ์มีลักษณะดังนี ้    
 1. แหลง่ฝึกเต็มใจพร้อมรับผู้ เรียนมาฝึกประสบการณ์ 

2. แหลง่ฝึกมีผู้ ป่วยท่ีเป็นกรณีศกึษาให้เรียน  
3. แหลง่ฝึกมีอาจารย์ท่ีสามารถสอนได้เต็มหลกัสตูร 
4. แหลง่ฝึกมีอาจารย์/พยาบาลพ่ีเลีย้งช่วยเหลือผู้ เรียน 
5. แหลง่ฝึกมีอปุกรณ์การดแูลผู้ ป่วย  

มีไมเ่กิน  2 ข้อ มี 3-4 ข้อ มีครบทกุข้อ 

5 การจัดท าหลักสูตร    
5.1 เนือ้หาหลักสูตร    
 1. เนือ้หาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิเป็นไปตามท่ีสภาการพยาบาล

ก าหนดน้อยกว่า 80% 
2. เนือ้หาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิเป็นไปตามท่ีสภาการพยาบาล

ก าหนดประมาณ 80% 
3. เนือ้หาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิครบถ้วนตามท่ีสภาการ 
    พยาบาลก าหนด 

ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 

5.2 โครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต/ชั่วโมง) เป็นไปตามที่
สภาการพยาบาลก าหนด 

1. สอดคล้องไมถ่ึง 80% 
2. สอดคล้อง 80%ขึน้ไป 
3. สอดคล้อง 100% 

   
ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 

6 กจิกรรมการเรียนการสอน    
6.1 การก าหนดอัตราส่วนนศ.ต่ออาจารย์    
 1. เกิน 6:1 

2. 5 :1 หรือ 6:1 
3. 4:1 

ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 

6.2 การก าหนดอัตราส่วนนศ.ต่อพยาบาลพี่เลีย้ง    
 1. เกิน 6:1 

2. 5 :1 หรือ 6:1 
3. 4:1 

ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 

6.3 การท าแผนการสอน    
 1. ผู้สอนท าแผนการสอนลว่งหน้าก่อนให้บริการ 

2. แผนการสอนมีรายละเอียดของหวัข้อครบถ้วน (จดุมุง่หมาย 
กิจกรรม สื่อการสอน การประเมนิ การมอบหมายงาน การ
ประเมนิผล เอกสารค้นคว้า) 

3. มีการทบทวนแผนการสอนระหว่างสอน 

มีไมเ่กิน  1 ข้อ มี 2 ข้อ มีครบทกุข้อ 

6.4 การวเิคราะห์ผู้เรียน    
 1. วิเคราะห์ความสนใจ/ความคาดหวงัของผู้ เรียน 

2. วิเคราะห์ความรู้เดิมของผู้ เรียน 
3. วิเคราะห์ศกัยภาพด้านการเรียนรู้ของผู้ เรียน 
4. ออกแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นความแตกตา่งระหว่างผู้ เรียน 

มีไมเ่กิน  2 ข้อ มี 3  ข้อ มีครบทกุข้อ 

6.5 การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน    
 1. สอนโดยใช้เทคนิคการสอนหลากหลายและเหมาะสมกบั

เนือ้หา  
2. สอนโดยยกตวัอย่างการตรวจรักษาผู้ ป่วยประกอบ 
3. สอนโดยน าความรู้จากบทความวิจยัหรือวธีิการใหมม่าเลา่ให้

ผู้ เรียนฟัง/Evidence based nursing 
4. มีกรณีศกึษาให้ผู้ เรียนฝึกแก้ปัญหา 
5. สอนโดยออกแบบกิจกรรมให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วม 

มีไมเ่กิน  2 ข้อ มี 3 ข้อ มี 4-5 ข้อ 
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ตารางท่ี  12 (ตอ่) 
 

 การบริหารหลักสูตร ปรับปรุง พอใช้ ดี 
6.6 การฝึกประสบการณ์มีลักษณะดังนี ้    
 1. สร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของพยาบาล      พ่ีเลีย้งท่ีมี

สว่นส าคญัในการพฒันาผู้ เรียน 
2. เก็บข้อมลูจากผู้ เรียนเก่ียวกบัสิง่ท่ีเรียนรู้เพ่ือน ามาปรับการ

เรียนการสอน 
3. ผู้ เก่ียวข้องในหลกัสตูรมีการประชมุหารือเพ่ือแก้ปัญหาที่

เกิดขึน้ระหว่างการฝึก 

มีไมเ่กิน  1 ข้อ มี 2 ข้อ มีครบทกุข้อ 

6.7 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร    
 1. มีกิจกรรมเสริมผู้ ท่ีมศีกัยภาพต ่ากว่าเกณฑ์ 

2. มีกิจกรรมสง่เสริมจิตส านึกในการดแูลผู้ ป่วย 
3. มีกิจกรรมเสริมทกัษะการแสวงหาความรู้ให้ก้าวทนัวิทยาการ

ใหม่ๆ  
4. มีกิจกรรมสง่เสริมทกัษะการคดิวิเคราะห์ วิพากษ์ 
5. มีกิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้หรือท างานร่วมกนั 

มีไมเ่กิน  2 ข้อ มี 3 ข้อ มีครบทกุข้อ 

7 ส่ือการเรียนการสอน    
7.1 การเตรียม cases ส าหรับผู้เรียน    
 1. case เพียงพอ 

2. case ตรงตามโรค 
3. case มีความยากและง่ายเหมาะสมกบัผู้ เรียน 

มีไมเ่กิน  1 ข้อ มี 2 ข้อ มีครบทกุข้อ 

7.2 การจัดเตรียมส่ือการศึกษา    
 1. สื่อการสอนเสริมการเรียนรู้เพียงพอ/มีความทนัสมยั 

2. สื่อ IT เพียงพอ 
3. วสัดฝึุกครบถ้วน 
4. ผู้ เรียนเข้าถึงสื่อได้ง่าย 

มีไมเ่กิน  2 ข้อ มี 3 ข้อ มีครบทกุข้อ 

8 ระบบประเมินผล    
8.1 การออกแบบระบบประเมิน    
 1. ก าหนดองค์ประกอบของการประเมนิร่วมกนัระหว่างผู้สอน

และผู้ เรียน 
2. ก าหนดเกณฑ์การประเมนิผลรายวิชาร่วมกนัระหว่างผู้สอน

และผู้ เรียน 
3. ก าหนดเกณฑ์การประเมนิเพ่ือรับประกาศนียบตัรร่วมกนั 
4. ให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในประเมนิผู้สอน 
5. ให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการประเมนิตนเอง 
6. แจ้งระบบการประเมนิให้ผู้ เรียนทราบ 
7. มีการแจ้งผลการประเมนิ 
8. ระบบการประเมนิมีความโปร่งใสชดัเจน 

มีไมเ่กิน  3 ข้อ 
 
 

มี 4-5 ข้อ มี 6-8 ข้อ 

8.2 การก าหนดองค์ประกอบของการประเมนิ    
 1. ความรู้ตามทฤษฎี 

2. ทกัษะปฏิบตัิตามหลกัวิชาการ 
3. การมีสว่นร่วม 

มีไมเ่กิน  1 ข้อ 
 
 

มี 2 ข้อ มีครบทกุข้อ 

8.3 การตรวจสอบคุณภาพของการประเมิน    
 1. การประชมุก าหนดวิธีการประเมนิผู้ เรียน 

2. การวิพากษ์เคร่ืองมือประเมนิ 
3. การตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือหลงัการใช้ 
4. การปรับปรุงวิธีการประเมนิ  
5. การปรับปรุงคณุภาพของเคร่ืองมือประเมนิ 

มีไมเ่กิน  2 ข้อ มี 3 ข้อ มี 4-5 ข้อ 
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ตารางท่ี  12 (ตอ่) 
 

 การบริหารหลักสูตร ปรับปรุง พอใช้ ดี 
8.4 การให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียน    
 1. การให้ข้อมลูป้อนกลบัระหว่างฝึก 

2. การให้ข้อมลูป้อนกลบัเป็นรายคน 
3. การติดตามผลการพฒันาในตวัผู้ เรียน 

มีไมเ่กิน  1 ข้อ มี 2 ข้อ มีครบทกุข้อ 

8.5 การใช้ข้อมูลจากผู้เรียนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน    
 1. เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนประเมนิผู้สอน และมีการน า ข้อมลูการ

ประเมนิไปแจ้งแก่ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 
2. จดัประชมุผู้ รับผิดชอบ รับรู้มมุมองของผู้ เรียน 
3. ร่วมกนัวางแผนการจดัการเรียนการสอนสนองผู้ เรียน 

มีไมเ่กิน  1 ข้อ มี 2 ข้อ มีครบทกุข้อ 

9 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน    
 1. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคนิคการเรียนการสอนกบัสถาน

บนัที่เปิดสอนหลกัสตูรเดียวกนั 
2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิทยาการใหม ่ๆ กบัสถานบนัท่ีเปิดสอน

หลกัสตูรเดียวกนั 
3. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสื่อการสอนกบัสถานบนัท่ีเปิดสอน

หลกัสตูรเดียวกนั 
4. มีการวิพากษ์คณุภาพ/วิธีการประเมนิ 
5. มีการวิเคราะห์ผลการประเมนิผู้ เรียน 
6. มีการน าผลการประเมนิไปปรับปรุงการเรียนการสอน 

มีไมเ่กิน  2 ข้อ มี 3-4 ข้อ มี 5-6 ทกุข้อ 

 
* หมายถึง กระบวนการน าหลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิที่เก่ียวกบัด้านการประกนัคณุภาพ หน่วยงานต้องมีการด าเนินการเรียงตามข้อ 1 - 4 และต้องมีครบทกุข้อ 
                ตามมาตรฐานการบริหารหลกัสตูร 
 

 คุณภาพของเคร่ืองมือประเมิน ฯ ฉบับผู้บริหาร 
 การตรวจสอบความเหมาะสมของเคร่ืองมือประเมินโดยผู้ ทรงคุณวุฒิในสาขา
การพยาบาลจ านวน 5 คน โดยมีความรู้ในสาขาการวัดและประเมินผลการศึกษาด้วย  
ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา  (content validity) ของเคร่ืองมือ  การตรวจสอบคุณภาพ
ของเคร่ืองมือประเมินนี ใ้ ช้วิธีการส่งแบบประเมินให้ผู้ ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ และปรับแก้
ข้อความในแบบประเมิน โดยประเมินด้านความครอบคลุม ความชัดเจนของภาษา และ
ความเหมาะสมของเกณฑ์ที่พ ัฒนาขึ น้  จากนัน้น า ข้อ เสนอแนะของผู้ ทรงค ุณว ุฒิมา
ปรับปรุงข้อรายการในแบบประเมินให้เหมาะสมยิ่งขึน้ ผลการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ
พบว่า ความตรงเชิงเนือ้หาของ เคร่ืองมือประเมินกระบวนการน าหลกัสูตรสู่การปฏิบตัิฉบบั
ผู้บริหารทัง้ 9 ด้านมีค่า IOC ระหว่าง 0.80 – 1.00 ซึ่งแสดงว่าเคร่ืองมือประเมินกระบวนการ
น าหลกัสูตรสู่การปฏิบตัิฉบบัผู้ บริหารมีความตรงเชิงเนือ้หาสูงเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
รายละเอียดดังตารางหน้าถัดไป 
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ตารางท่ี  13  แสดงคณุภาพของเคร่ืองมือประเมินฉบบัผู้บริหาร 
 

รายการประเมิน ค่า IOC แปลความ 

หน่วยงานมีการด าเนินงานต่อไปนี ้ 0.80 สอดคล้อง 
1.  มีกรรมการประกนัคณุภาพการศกึษา 
2.  มีการวางแผนการจดัการเรียนการสอน 
3.  มีการเตรียมความพร้อมด้านปัจจยั 
4. มีการเตรียมการด้านการจดัการเรียนการสอน 
5. มีการก ากบัติดตามให้ด าเนินงานตามแผน 
6. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการด าเนินงาน 

  

ด้านปัจจัยป้อน   
การก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกตามที่สภาการพยาบาลก าหนดมีดังนี ้ 0.80 สอดคล้อง 
1.  เกรดเฉล่ียสะสมปริญญาตรี 
2.  ประสบการณ์ท างาน 
3.  การสอบข้อเขียน 
4.  การสมัภาษณ์ 

  

การคัดเลือกผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 0.80 สอดคล้อง 

1.  เกรดเฉล่ียสะสมปริญญาตรี 
2.  ประสบการณ์ท างาน 
3.  การสอบข้อเขียน 
4.  การสมัภาษณ์ 

  

ผู้สอนที่รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัตต่ิอไปนี ้ 1.00 สอดคล้อง 
1.  ส าเร็จตรงสาขาที่สอน 
2.  มีประสบการณ์สอน 
3.  มีเวลาสอนครบตามที่ก าหนด 

  

ผู้อาจารย์พี่เลีย้งมีคุณสมบัตต่ิอไปนี ้ 1.00 สอดคล้อง 
1.  ส าเร็จตรงสาขาที่สอน 
2.  มีประสบการณ์สอน 
3.  มีเวลาสอนครบตามที่ก าหนด 

  

สถานที่เรียนมีลักษณะต่อไปนี ้ 0.80 สอดคล้อง 
1.  สภาพห้องเรียนเหมาะสม 
2.  มีแหล่งการเรียนรู้ (ห้องสมดุ ฐานข้อมลู) เพียงพอ 
3.  การเข้าถงึแหล่งการเรียนรู้สะดวก ง่าย 

  

ความพร้อมของแหล่งฝึกประสบการณ์มีลักษณะดังนี ้ 1.00 สอดคล้อง 

1.  แหลง่ฝึกเต็มใจพร้อมรับผู้ เรียนมาฝึกประสบการณ์ 
2.  แหลง่ฝึกมีผู้ ป่วยที่เป็นกรณีศกึษาให้เรียนเพียงพอ 
3.  แหลง่ฝึกมีอาจารย์ที่สามารถสอนได้เตม็หลกัสตูร 
4.  แหลง่ฝึกมีอาจารย์/พยาบาลพ่ีเลีย้งช่วยเหลือผู้ เรียน 
5.  แหลง่ฝึกมีอปุกรณ์การดแูลผู้ ป่วยครบถ้วน 
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ตารางท่ี  13  (ตอ่) 
 

รายการประเมิน ค่า IOC แปลความ 

เนือ้หาหลักสูตร 0.80 สอดคล้อง 
1.  เนือ้หาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิเป็นไปตามที่สภาการพยาบาลก าหนดน้อยกว่า 80% 
2.  เนือ้หาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิเป็นไปตามที่สภาการพยาบาลก าหนดประมาณ  80% 
3.  เนือ้หาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิครบถ้วนตามที่สภาการพยาบาลก าหนด 

  

โครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต/ชั่วโมง) เป็นไปตามที่สภาการพยาบาลก าหนด 1.00 สอดคล้อง 
1.  สอดคล้องไม่ถงึ 80% 
2.  สอดคล้อง 80%ขึน้ไป 

3.  สอดคล้อง 100% 

  

การก าหนดอัตราส่วน นศ.ต่ออาจารย์ 1.00 สอดคล้อง 

1.  เกิน 6:1 

2.  5:1 หรือ 6:1 

3.  4:1 

  

การก าหนดอัตราส่วน นศ. ต่อพยาบาลพี่เลีย้ง 1.00 สอดคล้อง 

1.  เกิน 6:1 

2.  5:1 หรือ 6:1 

3.  4:1 

  

ด้านกระบวนการ   
การท าแผนการสอน 0.80 สอดคล้อง 

1.  ผู้สอนท าแผนการสอนล่วงหน้าก่อนให้บริการ 
2.  แผนการสอนมีรายละเอียดของหวัข้อครบถ้วน (จดุมุ่งหมาย กิจกรรม สื่อการสอน การประเมิน  
     การมอบหมายงาน การประเมินผล เอกสารค้นคว้า) 
3.  มีการทบทวนแผนการสอนระหว่างสอน 

  

การวเิคราะห์ผู้เรียน 1.00 สอดคล้อง 

1.  วิเคราะห์ความสนใจ/ความคาดหวงัของผู้ เรียน 
2.  วิเคราะห์ความรู้เดิมของผู้ เรียน 
3.  วิเคราะห์ศกัยภาพด้านการเรียนรู้ของผู้ เรียน 
4.  ออกแบบการเรียนการสอนที่เน้นความแตกตา่งระหว่างผู้ เรียนด้วย 

  

การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน 0.80 สอดคล้อง 
1.  สอนโดยใช้เทคนิคการสอนหลากหลาย  
2.  สอนโดยยกตวัอย่างการตรวจรักษาผู้ ป่วยประกอบ 
3.  สอนโดยน าความรู้จากบทความวิจยัหรือวิธีการใหม่มาเลา่ให้ผู้ เรียนฟัง 
4.  มีกรณีศกึษาให้ผู้ เรียนฝึกแก้ปัญหา 

  

การฝึกประสบการณ์มีลักษณะดังนี ้ 1.00 สอดคล้อง 

1. สร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของพยาบาล พ่ีเลีย้งท่ีมีส่วนส าคญัในการพฒันาผู้ เรียน 
2. เก็บข้อมลูจากผู้ เรียนเก่ียวกบัสิ่งที่เรียนรู้เพ่ือน ามาปรับการเรียนการสอน 
3. ผู้ เก่ียวข้องในหลกัสตูรมีการประชมุหารือเพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ระหว่างการฝึก 
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ตารางท่ี  13  (ตอ่) 
 

รายการประเมิน ค่า IOC แปลความ 

การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 1.00 สอดคล้อง 
1.  มีกิจกรรมเสริมผู้ที่มีศกัยภาพต ่ากว่าเกณฑ์ 
2.  มีกิจกรรมส่งเสริมจิตส านกึในการดแูลผู้ ป่วย 
3.  มีกิจกรรมเสริมทกัษะการแสวงหาความรู้ให้ก้าวทนัวิทยาการใหม่ๆ  
4.  มีกิจกรรมส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ วิพากษ์ 
5.  มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือท างานร่วมกนั 

  

การเตรียม cases ส าหรับผู้เรียน 1.00 สอดคล้อง 

1.  case เพียงพอ 
2.  case ตรงตามโรค 
3.  case เหมาะสมกบัผู้ เรียน 

  

การจัดเตรียมส่ือการศึกษา 1.00 สอดคล้อง 

1.  สื่อการสอนเสริมการเรียนรู้ 
2.  ใช้สื่อ IT  
3.  วสัดฝึุกครบถ้วน 
4.  ผู้ เรียนเข้าถึงสื่อได้ง่าย 

  

การออกแบบระบบประเมิน 1.00 สอดคล้อง 
1.  ก าหนดองค์ประกอบของการประเมินร่วมกัน 
2.  ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลรายวิชาร่วมกนั 
3.  ก าหนดเกณฑ์การประเมินเพ่ือรับประกาศนียบตัรร่วมกนั 
4.  ให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในประเมินผู้สอน 
5.  ให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการประเมินตนเอง 
6.  แจ้งระบบการประเมินให้ผู้ เรียนทราบ 

  

การก าหนดองค์ประกอบของการประเมนิ 1.00 สอดคล้อง 

1.  ความรู้ตามทฤษฎี 
2.  ทกัษะปฏิบตัิ 
3.  ทกัษะการมีสว่นร่วม 

  

การตรวจสอบคุณภาพของการประเมนิ 0.80 สอดคล้อง 
1.  การประชมุก าหนดวิธีการประเมินผู้ เรียน 
2.  การวิพากษ์เคร่ืองมือประเมิน 
3.  การตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือหลงัการใช้ 
4.  การปรับปรุงวิธีการประเมินและคณุภาพของเคร่ืองมือ 

  

การให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียน 1.00 สอดคล้อง 

1.  การให้ข้อมลูป้อนกลบัระหวา่งฝึก 
2.  การให้ข้อมลูป้อนกลบัเป็นรายคน 
3.  การติดตามผลการพฒันาในตวัผู้ เรียน 
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ตารางท่ี  13  (ตอ่) 
 

รายการประเมิน ค่า IOC แปลความ 

การใช้ข้อมูลจากผู้เรียนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน 1.00 สอดคล้อง 
1.  ให้ผู้ เรียนประเมินผู้สอน และมีโอกาสให้ข้อมลูแก่ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 
2.  จดัประชมุผู้ รับผิดชอบ รับรู้ มมุมองของผู้ เรียน 
3.  ร่วมกนัวางแผนการจดัการเรียนการสอนสนองผู้ เรียน 

  

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน 1.00 สอดคล้อง 
1.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคนิคการเรียนการสอน 
2.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิทยาการใหม ่ๆ 
3.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสื่อการสอน 
4.  มีการวิพากษ์คณุภาพ/วิธีการประเมิน 
5.  มีการวิเคราะห์ผลการประเมินผู้ เรียน 
6.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการเรียนการสอน 

  

 
 การทดลองใช้แบบประเมินกบักลุม่ตวัอย่างท่ีเป็นผู้บริหารหลกัสตูรท่ีสถาบนัการศกึษา
พยาบาลท่ีไม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง จ านวน  10 คน เพื่อหาคณุภาพของเคร่ืองมือด้านความเช่ือมัน่แบบ
ความสอดคล้องภายใน (internal consistency) โดยใช้สตูรแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach ‘s 
Alpha Coefficient) พบวา่ คา่ความเช่ือมัน่มีเท่ากบั 0.64 และ 0.80 ดงัรายละเอียดในตารางท่ี  14 
 
ตารางท่ี  14  แสดงคณุภาพของเคร่ืองมือประเมินฉบบัผู้บริหาร 

 
ด้านปัจจยั 

 
 
 

 

Scale 
Mean 
if Item 

Deleted 

Scale 
Variance 

if Item 
Deleted 

Corrected 
Item- 
Total 

Correlation 

Alpha 
if Item 

Deleted 

หน่วยงานมีการด าเนินงานประกนั 
เกณฑ์การคดัเลือกนกัศกึษา 
การคดัเลือกนกัศกึษา 
ผู้สอนที่รับผิดชอบหลกัสตูร  
ผู้อาจารย์พี่เลีย้ง 
สถานท่ีเรียน 
ความพร้อมของแหลง่ฝึก 

16.0769 
16.7692 
16.6923 
15.8462 
15.8462 
15.8462 
16.0000 

2.9103 
1.3590 
1.3974 
3.4744 
3.4744 
3.4744 
2.8333 

.2485 

.8687 

.7586 

.0000 

.0000 

.0000 

.3955 

.6396 

.3396 

.4183 

.6642 

.6642 

.6642 

.6027 

Alpha =    .6458 
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ตารางท่ี  14  (ตอ่) 
 

 
 

ด้านกระบวนการ 
 
 

Scale 
Mean 
if Item 

Deleted 
 

Scale 
Variance 

if Item 
Deleted 

 

Corrected 
Item- 
Total 

Correlation 
 

Alpha 
if Item 

Deleted 
 

เนือ้หาหลกัสตูร 
โครงสร้างหลกัสตูร  
การก าหนดอตัราสว่นนศ.ตอ่อาจารย์ 
การก าหนดอตัราสว่นนศ.ตอ่พยาบาลพ่ีเลีย้ง 
การท าแผนการสอน 
การวิเคราะห์ผู้ เรียน 
การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน 
การฝึกประสบการณ์ 
การจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูร 
การเตรียม cases ส าหรับผู้ เรียน 
การจดัเตรียมสื่อการศกึษา 
การออกแบบระบบประเมิน 
การก าหนดองค์ประกอบของการประเมิน 
การตรวจสอบคณุภาพของการประเมิน 
การให้ข้อมลูป้อนกลบัแก่ผู้ เรียน 
การใช้ข้อมลูจากผู้ เรียนเพื่อปรับปรุงการเรียน
การสอน 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน 

39.9231 
39.6154 
40.0769 
40.0769 
39.6154 
39.7692 
39.7692 
40.0000 
40.0000 
40.0000 
39.8462 
40.0769 
40.0000 
39.8462 
39.9231 
39.6154 

 
40.0000 

20.9103 
22.4231 
19.5769 
19.5769 
22.5897 
20.8590 
19.0256 
19.1667 
22.5000 
18.3333 
18.8077 
18.4103 
19.5000 
18.8077 
19.7436 
20.2564 

 
18.8333 

.1508 
-.0864 
.5760 
.5760 
-.1216 
.2467 
.6733 
.4682 
-.1041 
.6284 
.7065 
.5092 
.5590 
.7065 
.3540 
.4579 

 
.5314 

 

.8096 

.8154 

.7810 

.7810 

.8251 

.7998 

.7741 

.7856 

.8193 

.7728 

.7715 

.7822 

.7812 

.7715 

.7945 

.7885 
 

.7806 

Alpha =    .8012 
 

 

 เคร่ืองมือประเมิน ฯ ฉบบัอาจารย์ผู้สอน 
 เคร่ืองมือประเมิน ฯ ฉบบัอาจารย์ผู้สอนเป็นการประเมินการจดัการเรียนการสอนของ
ตนเองตามหลกัเกณฑ์ท่ีหลกัสตูรก าหนดแบง่เป็น (1) การท าแผนการสอน (2) การวิเคราะห์ผู้ เรียน
(3) การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน (4) การฝึกประสบการณ์ (5) การจดักิจกรรมเสริม
หลกัสตูร (6) การเตรียม cases ส าหรับผู้ เรียน (7) การจดัเตรียมสื่อการศกึษา (8) การออกแบบ
ระบบประเมิน (9) การก าหนดองค์ประกอบของการประเมิน (10) การตรวจสอบคณุภาพของการ
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ประเมิน (11) การให้ข้อมลูป้อนกลบัแก่ผู้ เรียน (12) การใช้ข้อมลูจากผู้ เรียนเพื่อปรับปรุงการเรียน
การสอน และ (13) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน โดยแตล่ะด้านมีรายละเอียดของ
ตวับง่ชีแ้ละเกณฑ์การประเมินดงัตารางท่ี 15 
 

ตารางท่ี   15  แสดงตวับง่ชีแ้ละเกณฑ์การประเมินฉบบัผู้สอน 
 
 กจิกรรมการเรียนการสอน ปรับปรุง พอใช้ ด ี

1 การท าแผนการสอน    
 1. ท าแผนการสอนลว่งหน้าก่อนสอน 

2. แผนการสอนมีรายละเอียดของหวัข้อครบถ้วน 
(จดุมุง่หมาย กิจกรรม สื่อการสอน การประเมิน 
การมอบหมายงาน การประเมินผล เอกสาร
ค้นคว้า) 

3. มีการทบทวนแผนการสอนระหว่างสอน 

มีไมเ่กิน  2 ข้อ มี 3-4 ข้อ มีครบทกุข้อ 

2 การวเิคราะห์ผู้เรียน    
 1. วิเคราะห์ความสนใจ/ความคาดหวงัของผู้ เรียน 

2. วิเคราะห์ความรู้เดิมของผู้ เรียน 
3. วิเคราะห์ศกัยภาพด้านการเรียนรู้ของผู้ เรียน 
4. ออกแบบการเรียนการสอนที่เน้นความแตกต่าง

ระหว่างผู้ เรียนด้วย 

มีไมเ่กิน  2 ข้อ มี 3  ข้อ มีครบทกุข้อ 

3 การออกแบบกจิกรรมการเรียนการสอน    
 1. สอนโดยใช้เทคนิคการสอนหลากหลาย  

2. สอนโดยยกตวัอยา่งการตรวจรักษาผู้ ป่วย
ประกอบ 

3. สอนโดยน าความรู้จากบทความวิจยัหรือวิธีการ
ใหม่มาเลา่ให้ผู้ เรียนฟังมีกรณีศกึษาให้ผู้ เรียน
ฝึกแก้ปัญหา 

มีไมเ่กิน  2 ข้อ มี 3 ข้อ มีครบทกุข้อ 

4 การฝึกประสบการณ์    
 4. เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในการพฒันา

ผู้ เรียน 
5. เก็บข้อมลูจากผู้ เรียนเก่ียวกบัสิ่งทีเ่รียนรู้เพื่อ

น ามาปรับการเรียนการสอน/ฝึกประสบการณ์ 
6. ประชมุหารือกบัผู้ เก่ียวข้องเพือ่แก้ปัญหาที่

เกิดขึน้ระหวา่งการฝึก 

มีไมเ่กิน  2 ข้อ มี 3 ข้อ มีครบทกุข้อ 
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ตารางท่ี   15  (ตอ่) 
 
 กจิกรรมการเรียนการสอน ปรับปรุง พอใช้ ด ี

5 การจดักจิกรรมเสริมหลักสูตร    
 1. มีกิจกรรมเสริมผู้ที่มีศกัยภาพต ่ากวา่เกณฑ์ 

2. มีกิจกรรมส่งเสริมจิตส านกึในการดแูลผู้ ป่วย 
3. มีกิจกรรมเสริมทกัษะการแสวงหาความรู้ 
4. มีกิจกรรมส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ วิพากษ์ 
5. มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือท างานร่วมกนั 

มีไมเ่กิน  1 ข้อ มี 2 ข้อ มีครบทกุข้อ 

6 การเตรียม cases ส าหรับผู้เรียน    
 1. case เพียงพอ 

2. case ตรงตามโรค 
case เหมาะสมกบัผู้ เรียน 

มีไมเ่กิน  1 ข้อ มี 2 ข้อ มีครบทกุข้อ 

7 การจดัเตรียมสื่อการศกึษา    
 1. สื่อการสอนเสริมการเรียนรู้ 

2. ใช้สื่อ IT  
3. วสัดฝึุกครบถ้วน 
4. ผู้ เรียนเข้าถึงสือ่ได้ง่าย 

มีไมเ่กิน  2 ข้อ มี 3 ข้อ มีครบทกุข้อ 

8. การออกแบบระบบประเมนิ    
 1. ก าหนดองค์ประกอบของการประเมนิร่วมกนั 

2. ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลรายวชิาร่วมกนั 
3. ก าหนดเกณฑ์การประเมินเพ่ือรับวฒุิบตัร

ร่วมกนั 
4. ให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในประเมินผู้สอน 
5. ให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการประเมินตนเอง 
6. แจ้งระบบการประเมินให้ผู้ เรียนทราบ 

มีไมเ่กิน  3 ข้อ 
 
 

มี 4-5 ข้อ มีครบทกุข้อ 

9 การก าหนดองค์ประกอบของการประเมิน    
 1. ความรู้ตามทฤษฎี 

2. ทกัษะปฏิบตั ิ
3. ทกัษะการมีสว่นร่วม 

มีไมเ่กิน  2 ข้อ 
 
 

มี 3 ข้อ มีครบทกุข้อ 

10 การตรวจสอบคุณภาพของการประเมนิ    
 1. การประชมุก าหนดวิธีการประเมินผู้ เรียน 

2. การวิพากษ์เคร่ืองมือประเมิน 
3. การตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือหลงัการใช้ 
4. การปรับปรุงวิธีการประเมินและคณุภาพของ

เคร่ืองมือประเมิน 

มีไมเ่กิน  2 ข้อ 
 
 

มี 3 ข้อ มีครบทกุข้อ 
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ตารางท่ี   15  (ตอ่) 
 
 กจิกรรมการเรียนการสอน ปรับปรุง พอใช้ ด ี

11 การให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียน    
 1. การให้ข้อมลูป้อนกลบัระหว่างฝึก 

2. การให้ข้อมลูป้อนกลบัเป็นรายคน 
3. การติดตามผลการพฒันาในตวัผู้ เรียน 

มีไมเ่กิน  1 ข้อ มี 2 ข้อ มีครบทกุข้อ 

12 การใช้ข้อมูลจากผู้เรียนเพื่อปรับปรุงการเรียน
การสอน 

   

 1. ให้ผู้ เรียนประเมินผู้สอน และมีโอกาสให้ข้อมลู
แก่ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 

2. จดัประชมุผู้ รับผิดชอบ รับรู้มมุมองของผู้ เรียน 
3. ร่วมกนัวางแผนการจดัการเรียนการสอนสนอง

ผู้ เรียน 

มีไมเ่กิน  1 ข้อ มี 2 ข้อ มีครบทกุข้อ 

13 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน    
 1. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคนิคการเรียน

การสอน 
2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิทยาการใหม่ ๆ 
3. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสื่อการสอน 
4. มีการวิพากษ์คณุภาพ/วิธีการประเมิน 
5. มีการวิเคราะห์ผลการประเมินผู้ เรียน 
6. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการเรียน

การสอน 

มีไมเ่กิน  2 ข้อ มี 3-4 ข้อ มี 5-6 ทกุข้อ 

 
 คุณภาพของเคร่ืองมือประเมินฉบับอาจารย์ผู้สอน 
 การตรวจสอบความเหมาะสมของเคร่ืองมือประเมินฉบับอาจารย์ผู้ สอนโดย
ผู้ ทรงค ุณว ุฒิในสาขาการพยาบาลจ านวน 5 คน  โดยมีความ รู้ ในสาขาการว ัดและ
ประเมินผลการศึกษาด้วย  ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา  (content validity) ของ
เคร่ืองมือ  การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือประเมินนี ใ้ช้วิธีการส่งแบบประเมินให้
ผู้ ทรงค ุณว ุฒิว ิพากษ์  และปรับแก้ ข้อความในแบบประเมิน  โดยประเมิน ด้านความ
ครอบคลุม ความชัดเจนของภาษา และความเหมาะสมของเกณฑ์ท่ีพัฒนาขึน้ จากนัน้น า
ข้อเสนอแนะของผู้ ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงข้อรายการในแบบประเมินให้เหมาะสมยิ่งขึน้ 
ผลการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือพบว่า ความตรงเชิงเนือ้หาของ เคร่ืองมือประเมินฉบบั
อาจารย์ผู้สอนซึง่ประเมินการจดัการเรียนการสอนตามหลกัเกณฑ์ท่ีหลกัสตูรทัง้ 13 ด้านมีค่า IOC 
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ระหว่าง 0.80 – 1.00 ซึ่งแสดงว่าเคร่ืองมือประเมินการจดัการเรียนการสอนตามหลกัเกณฑ์ท่ี
หลักสูตรฉบับอาจารย์ผู้ สอนมีค ว ามตรง เ ช ิง เ นื อ้ ห าส ูง เ ป็ น ไปตาม เกณฑ์ที ่ก า หนด 
รายละเอียดดังตารางท่ี 16 
 

 

ตารางท่ี  16  แสดงคณุภาพของเคร่ืองมือประเมินฉบบัผู้สอน 
 

รายการประเมนิ ค่า IOC แปลความ 

การท าแผนการสอน 0.80 สอดคล้อง 
1.  ท าแผนการสอนลว่งหน้าก่อนสอน 
2.  แผนการสอนมีรายละเอียดของหวัข้อครบถ้วน (จดุมุง่หมาย กิจกรรม สื่อการสอน  
     การประเมิน การมอบหมายงาน การประเมินผล เอกสารค้นคว้า) 
3.  มีการทบทวนแผนการสอนระหวา่งสอน 

  

การวเิคราะห์ผู้เรียน 0.80 สอดคล้อง 
1.  วิเคราะห์ความสนใจ/ความคาดหวงัของผู้ เรียน 
2.  วิเคราะห์ความรู้เดิมของผู้ เรียน 
3.  วิเคราะห์ศกัยภาพด้านการเรียนรู้ของผู้ เรียน 
4.  ออกแบบการเรียนการสอนที่เน้นความแตกตา่งระหวา่งผู้ เรียนด้วย 

  

 การออกแบบกจิกรรมการเรียนการสอน 1.00 สอดคล้อง 

1.  สอนโดยใช้เทคนิคการสอนหลากหลาย  
2.  สอนโดยยกตวัอยา่งการตรวจรักษาผู้ ป่วยประกอบ 
3.  สอนโดยน าความรู้จากบทความวิจยัหรือวิธีการใหมม่าเลา่ให้ผู้ เรียนฟัง 
4.  มีกรณีศกึษาให้ผู้ เรียนฝึกแก้ปัญหา 

  

การฝึกประสบการณ์ 1.00 สอดคล้อง 

1.  เข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนเองในการพฒันาผู้ เรียน 
2.  เก็บข้อมลูจากผู้ เรียนเก่ียวกบัสิ่งท่ีเรียนรู้เพ่ือน ามาปรับการเรียนการสอน/ฝึก 
     ประสบการณ์ 
3.  ประชมุหารือกบัผู้ เก่ียวข้องเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ระหวา่งการฝึก 
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ตารางท่ี  16 (ตอ่) 
 

รายการประเมนิ ค่า IOC แปลความ 

การจัดกจิกรรมเสริมหลักสูตร 1.00 สอดคล้อง 

1.  มีกิจกรรมเสริมผู้ ท่ีมีศกัยภาพต ่ากวา่เกณฑ์ 
2.  มีกิจกรรมสง่เสริมจิตส านึกในการดแูลผู้ ป่วย 
3.  มีกิจกรรมเสริมทกัษะการแสวงหาความรู้ 
4.  มีกิจกรรมสง่เสริมการคิดวิเคราะห์ วิพากษ์ 
5.  มีกิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้หรือท างานร่วมกนั 

  

การเตรียม cases ส าหรับผู้เรียน 1.00 สอดคล้อง 

1.  case เพียงพอ 
2.  case ตรงตามโรค 
3.  case เหมาะสมกบัผู้ เรียน 

  

การจัดเตรียมส่ือการศึกษา 0.80 สอดคล้อง 

1.  สื่อการสอนเสริมการเรียนรู้ 
2.  ใช้สื่อ IT  
3.  วสัดฝึุกครบถ้วน 
4.  ผู้ เรียนเข้าถงึสื่อได้ง่าย 

  

การตรวจสอบคุณภาพของการประเมิน 1.00 สอดคล้อง 

1.  ก าหนดองค์ประกอบของการประเมินร่วมกนั 
2.  ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลรายวิชาร่วมกนั 
3.  ก าหนดเกณฑ์การประเมินเพ่ือรับวฒุิบตัรร่วมกนั 
4.  ให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในประเมินผู้สอน 
5.  ให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการประเมินตนเอง 
6.  แจ้งระบบการประเมินให้ผู้ เรียนทราบ 

  

การก าหนดองค์ประกอบของการประเมนิ 1.00 สอดคล้อง 

1.  ความรู้ตามทฤษฎี 
2.  ทกัษะปฏิบตัิ 
3.  ทกัษะการมีสว่นร่วม 
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ตารางท่ี  16 (ตอ่) 
 

รายการประเมนิ ค่า IOC แปลความ 

การตรวจสอบคุณภาพของการประเมนิ 1.00 สอดคล้อง 

1.  การประชมุก าหนดวิธีการประเมินผู้ เรียน 
2.  การวิพากษ์เคร่ืองมือประเมิน 
3.  การตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือหลงัการใช้ 
4.  การปรับปรุงวิธีการประเมินและคณุภาพของเคร่ืองมือประเมิน 

  

การให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียน 1.00 สอดคล้อง 

1.  การให้ข้อมลูป้อนกลบัระหวา่งฝึก 
2.  การให้ข้อมลูป้อนกลบัเป็นรายคน 
3.  การติดตามผลการพฒันาในตวัผู้ เรียน 

  

การใช้ข้อมูลจากผู้เรียนเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน 1.00 สอดคล้อง 

1.  ให้ผู้ เรียนประเมินผู้สอน และมีโอกาสให้ข้อมลูแก่ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 
2.  จดัประชมุผู้ รับผิดชอบ รับรู้มมุมองของผู้ เรียน 
3.  ร่วมกนัวางแผนการจดัการเรียนการสอนสนองผู้ เรียน 

  

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน 1.00 สอดคล้อง 

1.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคนิคการเรียนการสอน 
2.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิทยาการใหม ่ๆ 
3.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสื่อการสอน 
4.  มีการวิพากษ์คณุภาพ/วิธีการประเมิน 
5.  มีการวิเคราะห์ผลการประเมินผู้ เรียน 
6.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการเรียนการสอน 

  

 
 กา รทดลอง ใช้ แบบประ เม ินก ับกลุ ่ม ต ัว อย ่า ง ที ่เ ป็ น อาจา รย ์พยาบาล ท่ี
สถาบันการศึกษาพยาบาลที่ไม่ใช่กลุ่มต ัวอย่าง จ านวน  20 คน เพื ่อหาคุณภาพของ
เคร่ืองมือด้านความเช่ือมั่นแบบความสอดคล้องภายใน ( internal consistency) โดยใช้
สูตรแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach ‘s Alpha Coefficient)  พบว่า ค่าความเช่ือมั่นมี
ค่าเท่ากับ 0.96 ดังตารางหน้าถัดไป  
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ตารางท่ี 17 แสดงคณุภาพของเคร่ืองมือประเมินฉบบัผู้สอน 
 

 

 
รายการประเมินด้านกระบวนการ 

 

Scale 
Mean 
if Item 

Deleted 

Scale 
Variance 

if Item 
Deleted 

Corrected 
Item- 
Total 

Correlation 

Alpha 
if Item 

Deleted 
 

การท าแผนการสอน 
การวิเคราะห์ผู้ เรียน 
การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน 
การฝึกประสบการณ์ 
การจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูร 
การเตรียม cases ส าหรับผู้ เรียน 
การจดัเตรียมสื่อการศกึษา 
การออกแบบระบบประเมิน 
การก าหนดองค์ประกอบของการประเมิน 
การตรวจสอบคณุภาพของการประเมิน 
การให้ข้อมลูป้อนกลบัแก่ผู้ เรียน 
การใช้ข้อมลูจากผู้ เรียนเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน 

28.9787 
29.2128 
29.1915 
29.1702 
29.7660 
29.1277 
29.1277 
29.7447 
29.1064 
29.3191 
29.2340 
29.1915 
29.2553 

66.6300 
61.9103 
59.3321 
59.4921 
64.0527 
62.2442 
61.7660 
65.5421 
63.4015 
58.8742 
60.2266 
60.5060 
59.8899 

.6153 

.8044 

.9010 

.9178 

.6308 

.7487 

.8567 

.4912 

.7821 

.9188 

.8569 

.9299 

.9170 

.9634 

.9591 

.9566 

.9561 

.9632 

.9605 

.9579 

.9665 

.9598 

.9561 

.9578 

.9561 

.9562 
Alpha =    .9623 

 
 เคร่ืองมือประเมิน ฯ ฉบบันักศึกษา 
 เคร่ืองมือประเมิน ฯ ฉบบันักศึกษาเป็นการประเมินความเหมาะสมของการจัดการ
เรียนการสอนของอาจารย์แบง่เป็น  (1) สถานท่ีเรียน (2) ความพร้อมของแหลง่ฝึกประสบการณ์ 
(3) ประมวลสาระรายวิชาของผู้สอน (4) การวิเคราะห์ผู้ เรียนโดยผู้สอน (5) การออกแบบกิจกรรม
การเรียนการสอน (6) การฝึกประสบการณ์ (7) การจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูร (8) การเตรียม 
cases ส าหรับผู้ เรียน (9) การจดัเตรียมสื่อการศกึษา (10) การออกแบบระบบประเมิน (11) การให้
ข้อมลูป้อนกลบัแก่ผู้ เรียน และ (12) การใช้ข้อมลูจากผู้ เรียนเพื่อปรับปรุงการสอนโดยแตล่ะด้านมี
รายละเอียดของตวับง่ชีแ้ละเกณฑ์การประเมินดงัตารางหน้าถดัไป 
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ตารางท่ี 18  แสดงตวับง่ชีแ้ละเกณฑ์การประเมิน ฉบบันกัศกึษา 
 

 หลักสูตร ปรับปรุง พอใช้ ด ี
1 สถานที่เรียน    
 1. สภาพห้องเรียนเหมาะสม 

2. มีแหลง่การเรียนรู้ (ห้องสมดุ ฐานข้อมลู) เพียงพอ 
3. การเข้าถงึแหลง่การเรียนรู้สะดวก ง่าย 

มีไมเ่กิน 1 ข้อ มี 2 ข้อ มีครบทกุข้อ 

2 ความพร้อมของแหล่งฝึกประสบการณ์    
 1. แหล่งฝึกเตม็ใจพร้อมรับผู้ เรียนมาฝึกประสบการณ์ 

2. แหล่งฝึกมีผู้ ป่วยที่เป็นกรณีศกึษาให้เรียนเพียงพอ 
3. แหล่งฝึกมีอาจารย์ที่สามารถสอนได้เตม็หลกัสตูร 
4. แหล่งฝึกมีอาจารย์/พยาบาลพ่ีเลีย้งช่วยเหลือผู้ เรียน 
5. แหล่งฝึกมีอปุกรณ์การดแูลผู้ ป่วยครบถ้วน 

มีไมเ่กิน  2 ข้อ มี 3-4 ข้อ มีครบทกุข้อ 

3 ประมวลสาระรายวิชาของผู้สอน    
 1. ผู้สอนแจกประมวลสาระรายวิชาก่อนสอน 

2.  ประมวลสาระมีรายละเอียดของหวัข้อครบถ้วน 
(จดุมุง่หมายกิจกรรม สื่อการสอน การประเมิน การ
มอบหมายงาน การประเมินผล เอกสารค้นคว้า) 

3. มีการสอนตามประมวลสาระ 
4. ผู้สอนอธิบายให้ผู้ เรียนเข้าใจประมวลรายวิชาชดัเจน 

มีไมเ่กิน  2 ข้อ มี 3  ข้อ มีครบทกุข้อ 

4 การวเิคราะห์ผู้เรียนโดยผู้สอน    
 1. มีการวิเคราะห์ความสนใจ/ความคาดหวงัของ ผู้ เรียน 

2. มีการวิเคราะห์ความรู้เดิมของผู้ เรียน 
3. มีการวิเคราะห์ศกัยภาพด้านการเรียนรู้ของผู้ เรียน 
4. สอนโดยเน้นความแตกตา่งระหว่างผู้ เรียนด้วย 

มีไมเ่กิน  2 ข้อ มี 3  ข้อ มีครบทกุข้อ 

5 การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน    
 1. สอนโดยใช้เทคนิคการสอนหลากหลาย  

2. สอนโดยยกตวัอย่างการตรวจรักษาผู้ ป่วยประกอบ 
3.  สอนโดยน าความรู้จากบทความวิจยัหรือวิธีการใหมม่าเล่า

ให้ผู้ เรียนฟัง 
4. มีกรณีศกึษาให้ผู้ เรียนฝึกแก้ปัญหา 

มีไมเ่กิน  2 ข้อ มี 3 ข้อ มีครบทกุข้อ 

6 การฝึกประสบการณ์    
 1. อาจารย์พ่ีเลีย้งเอาใจใสต่่อการฝึกประสบการณ์ 

2. มีการเก็บข้อมลูจากผู้ เรียนเก่ียวกบัสิ่งที่เรียนรู้เพ่ือน ามา
ปรับการเรียนการสอน 

3. มีการแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ระหวา่งการฝึก 
4. ท่านได้รับประสบการณ์ฝึกตรงตามรายประมวลวิชา 

มีไมเ่กิน  2 ข้อ มี 3 ข้อ มีครบทกุข้อ 

7 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร    
 1. มีกิจกรรมเสริมผู้ที่มีศกัยภาพต ่ากวา่เกณฑ์ 

2. มีกิจกรรมส่งเสริมจิตส านกึในการดแูลผู้ ป่วย 
3. มีกิจกรรมเสริมทกัษะการแสวงหาความรู้ให้ก้าวทนั 
    วิทยาการใหม่ๆ  
4. มีกิจกรรมส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ วิพากษ์ 
5. มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือท างานร่วมกนั 

มีไมเ่กิน  2 ข้อ มี 3-4 ข้อ มีครบทกุข้อ 
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ตารางท่ี 18  (ตอ่) 
 
 หลักสูตร ปรับปรุง พอใช้ ดี 
8 การเตรียม cases ส าหรับผู้เรียน    
 1. case เพียงพอ 

2. case ตรงตามโรค 
3. case เหมาะสมกบัผู้ เรียน 

มีไมเ่กิน  1 ข้อ มี 2 ข้อ มีครบทกุข้อ 

9 การจัดเตรียมส่ือการศึกษา    
 1. สื่อการสอนเสริมการเรียนรู้ 

2.ใช้สื่อ IT  
3.วสัดฝึุกครบถ้วนในห้องสาธิตทางการพยาบาล 
4. ผู้ เรียนเข้าถงึสื่อได้ง่าย 

มีไมเ่กิน  2 ข้อ มี 3 ข้อ มีครบทกุข้อ 

10 การออกแบบระบบประเมิน    
 1. ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการก าหนดองค์ประกอบ 

     ของการประเมิน 
2. ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการก าหนดเกณฑ์การประเมินผล 
     รายวิชา 
3. ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในประเมินผู้สอน 
4.ผู้ เรียนมีโอกาสได้ประเมินตนเอง 
5. มีการแจ้งระบบการประเมินให้ผู้ เรียนทราบ 
6. การประเมินตรงตามที่ตกลงกนัก่อนเร่ิมการเรียนการสอน 

มีไมเ่กิน  3 ข้อ 
 
 

มี 4-5 ข้อ มีครบทกุข้อ 

11 การให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียน    
 1. ผู้ เรียนได้รับข้อมลูป้อนกลบัระหว่างฝึก 

2. ผู้ เรียนได้รับข้อมลูป้อนกลบัเป็นรายคน 
3. ผู้สอนมีการติดตามผลการพฒันาในตวัผู้ เรียน 

มีไมเ่กิน  1 ข้อ มี 2 ข้อ มีครบทกุข้อ 

12 การใช้ข้อมูลจากผู้เรียนเพื่อปรับปรุงการสอน    
 1. ผู้ เรียนมีโอกาสประเมินผู้สอน และมีโอกาสให้ข้อมลูแก่ 

     ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 
2. มีการขอข้อมลูเพ่ือรับรู้มมุมองของผู้ เรียน 
3. ผู้ เรียนรับรู้ว่าการจดัการเรียนการสอนสนองผู้ เรียน 

มีไมเ่กิน  1 ข้อ มี 2 ข้อ มีครบทกุข้อ 

 
 คุณภาพของเคร่ืองมือประเมินฉบับนักศึกษา 
 การตรวจสอบความเหมาะสมของ เค รื่อ งมือประ เมินฉบ ับน ักศ ึกษาโดย
ผู้ ทรงค ุณว ุฒิในสาขาการพยาบาลจ านวน 5 คน  โดยมีความ รู้ ในสาขาการว ัดและ
ประเมินผลการศึกษาด้วย  ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา  (content validity) ของ
เคร่ืองมือ  การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือประเมินนี ใ้ช้วิธีการส่งแบบประเมินให้
ผู้ ทรงค ุณว ุฒิว ิพากษ์  และปรับแก้ ข้อความในแบบประเมิน  โดยประเมิน ด้านความ
ครอบคลุม ความชัดเจนของภาษา และความเหมาะสมของเกณฑ์ท่ีพัฒนาขึน้ จากนัน้น า
ข้อเสนอแนะของผู้ ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงข้อรายการในแบบประเมินให้เหมาะสมยิ่งขึ น้ 
ผลการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือพบว่า ความตรงเชิงเนือ้หาของเคร่ืองมือประเมินฉบับ
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นักศึกษาซึ่งประเมินความเหมาะสมของการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ทัง้ 12 ด้าน
มีค่า IOC ระหว่าง 0.80 – 1.00 ซึ่งแสดงว่าเคร่ืองมือประเมินการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักเกณฑ์ที่หล ักสูตรฉบับนักศึกษามีความตรงเชิงเ นื อ้หาสูงเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด รายละเอียดดังตารางต่อไปนี  ้

 
ตารางท่ี  19 แสดงคณุภาพของเคร่ืองมือประเมินฉบบันกัศกึษา  
 

รายการประเมนิ ค่า IOC แปลความ 

ด้านปัจจัยป้อน   

สถานที่เรียน 1.00 สอดคล้อง 
1. สภาพห้องเรียนเหมาะสม 
2. มีแหลง่การเรียนรู้ (ห้องสมดุ ฐานข้อมลู) เพียงพอ 
3. การเข้าถงึแหลง่การเรียนรู้สะดวก ง่าย 

  

ความพร้อมของแหล่งฝึกประสบการณ์ 1.00 สอดคล้อง 
1. แหลง่ฝึกเตม็ใจพร้อมรับผู้ เรียนมาฝึกประสบการณ์ 
2. แหลง่ฝึกมีผู้ ป่วยท่ีเป็นกรณีศกึษาให้เรียนเพียงพอ 
3. แหลง่ฝึกมีอาจารย์ท่ีสามารถสอนได้เตม็หลกัสตูร 
4. แหลง่ฝึกมีอาจารย์/พยาบาลพ่ีเลีย้งช่วยเหลือผู้ เรียน 
5. แหลง่ฝึกมีอปุกรณ์การดแูลผู้ ป่วยครบถ้วน 

  

ด้านกระบวนการ   
ประมวลสาระรายวชิาของผู้สอน 1.00 สอดคล้อง 
1. ผู้สอนแจกประมวลสาระรายวิชาก่อนสอน 
2. ประมวลสาระมีรายละเอียดของหวัข้อครบถ้วน (จดุมุง่หมาย กิจกรรม สื่อการ

สอน การประเมิน การมอบหมายงาน การประเมินผล เอกสารค้นคว้า) 
3. มีการสอนตามประมวลสาระ 

  

การวเิคราะห์ผู้เรียนโดยผู้สอน 1.00 สอดคล้อง 
1. มีการวิเคราะห์ความสนใจ/ความคาดหวงัของผู้ เรียน 
2. มีการวิเคราะห์ความรู้เดิมของผู้ เรียน 
3. มีการวิเคราะห์ศกัยภาพด้านการเรียนรู้ของผู้ เรียน 
4. สอนโดยเน้นความแตกตา่งระหวา่งผู้ เรียนด้วย 
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ตารางท่ี  19 (ตอ่) 
 

รายการประเมนิ ค่า IOC แปลความ 

การออกแบบกจิกรรมการเรียนการสอน 0.80 สอดคล้อง 
1. สอนโดยใช้เทคนิคการสอนหลากหลาย  
2. สอนโดยยกตวัอยา่งการตรวจรักษาผู้ ป่วยประกอบ 
3. สอนโดยน าความรู้จากบทความวิจยัหรือวิธีการใหมม่าเลา่ให้ผู้ เรียนฟัง 
4. มีกรณีศกึษาให้ผู้ เรียนฝึกแก้ปัญหา 

  

การฝึกประสบการณ์ 1.00 สอดคล้อง 
1.  อาจารย์พ่ีเลีย้งเอาใจใสต่อ่การฝึกประสบการณ์ 
2.  มีการเก็บข้อมลูจากผู้ เรียนเก่ียวกบัสิง่ท่ีเรียนรู้เพ่ือ 
     น ามาปรับการเรียนการสอน 
3.  มีการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ระหวา่งการฝึก 

  

การจัดกจิกรรมเสริมหลักสูตร 1.00 สอดคล้อง 
1. มีกิจกรรมเสริมผู้ ท่ีมีศกัยภาพต ่ากวา่เกณฑ์ 
2. มีกิจกรรมสง่เสริมจิตส านึกในการดแูลผู้ ป่วย 
3. มีกิจกรรมเสริมทกัษะการแสวงหาความรู้ให้ก้าวทนัวิทยาการใหม่ๆ  
4. มีกิจกรรมสง่เสริมการคิดวิเคราะห์ วิพากษ์ 
5. มีกิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้หรือท างานร่วมกนั 

  

การเตรียม cases ส าหรับผู้เรียน 1.00 สอดคล้อง 
1. case เพียงพอ 
2.  case ตรงตามโรค 
3.  case เหมาะสมกบัผู้ เรียน 

  

การจัดเตรียมส่ือการศึกษา 0.80 สอดคล้อง 
1. สื่อการสอนเสริมการเรียนรู้ 
2. ใช้สื่อ IT  
3. วสัดฝึุกครบถ้วน 
4.  ผู้ เรียนเข้าถงึสื่อได้ง่าย 
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ตารางท่ี  19 (ตอ่) 
 

รายการประเมนิ ค่า IOC แปลความ 

การออกแบบระบบประเมนิ 1.00 สอดคล้อง 
1. ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการก าหนดองค์ประกอบของการประเมิน 
2. ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการก าหนดเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา 
3. ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในประเมินผู้สอน 
4. ผู้ เรียนมีโอกาสได้ประเมินตนเอง 
5. มีการแจ้งระบบการประเมินให้ผู้ เรียนทราบ 

  

การให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียน 1.00 สอดคล้อง 
1. ผู้ เรียนได้รับข้อมลูป้อนกลบัระหวา่งฝึก 
2. ผู้ เรียนได้รับข้อมลูป้อนกลบัเป็นรายคน 
3. ผู้สอนมีการติดตามผลการพฒันาในตวัผู้ เรียน 

  

การใช้ข้อมูลจากผู้เรียนเพ่ือปรับปรุงการสอน 1.00 สอดคล้อง 
1.  ผู้ เรียนมีโอกาสประเมินผู้สอน และมีโอกาสให้ 
     ข้อมลูแก่ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 
2.  มีการขอข้อมลูเพ่ือรับรู้มมุมองของผู้ เรียน 
3.  ผู้ เรียนรับรู้ว่าการจดัการเรียนการสอน 
     สนองผู้ เรียน 

  

 
 การทดลองใช้แบบประเมินกับกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนักศึกษาท่ีสถาบันการศึกษา
วิทยาลยัท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน  30 คน เพื่อหาคณุภาพของเคร่ืองมือด้านความเช่ือมัน่แบบ
ความสอดคล้องภายใน (internal consistency) โดยใช้สตูรแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach ‘s 
Alpha Coefficient) พบวา่ มีคา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.76 ดงัตารางหน้าถดัไป 
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ตารางท่ี  20  แสดงคณุภาพของเคร่ืองมือประเมินฉบบันกัศกึษา 
 

 
รายการประเมิน 

 

Scale 
Mean 
if Item 

Deleted 

Scale 
Variance 

if Item 
Deleted 

Corrected 
Item- 
Total 

Correlation 

Alpha 
if Item 

Deleted 
 

ด้านปัจจัยป้อน 
สถานท่ีเรียน 
ความพร้อมของแหลง่ฝึกประสบการณ์ 
ประมวลสาระรายวิชาของผู้สอน 
การวิเคราะห์ผู้ เรียนโดยผู้สอน 
ด้านกระบวนการ 
การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน 
การฝึกประสบการณ์ 
การจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูร 
การเตรียม cases ส าหรับผู้ เรียน 
การจดัเตรียมสื่อการศกึษา 
การออกแบบระบบประเมิน 
การให้ข้อมลูป้อนกลบัแก่ผู้ เรียน 
การใช้ข้อมลูจากผู้ เรียนเพ่ือปรับปรุงการสอน 

 
30.2250 
30.3250 
30.2750 
30.6000 

 
30.3500 
30.2500 
30.5500 
30.3250 
30.4250 
30.5250 
30.2500 
30.2750 

 
9.3071 
8.7891 
8.7686 
6.9641 

 
8.0795 
8.2436 
7.5359 
8.6353 
8.3532 
7.1788 
8.5513 
7.8968 

 
.0802 
.1975 
.3029 
.6437 

 
.4541 
.4915 
.4199 
.3145 
.2690 
.6385 
.4516 
.6127 

 
.7773 
.7737 
.7623 
.7189 

 
.7471 
.7452 
.7545 
.7614 
.7702 
.7210 
.7514 
.7322 

Alpha =    .7684 

 
 การตรวจสอบความเหมาะสมของ เค รื่องมือประ เมินแบบสอบถามฉบ ับ
นักศึกษาโดยผู้ ทรงคุณวุฒิในสาขาการพยาบาลจ านวน 5 คน โดยมีความรู้ในสาขาการวัด
และประเมินผลการศึกษาด้วย  ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา  (content validity) ของ
เคร่ืองมือ  การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือประเมินนี ใ้ช้วิธีการส่งแบบประเมินให้
ผู้ ทรงค ุณว ุฒิว ิพากษ์  และปรับแก้ ข้อความในแบบประเมิน  โดยประเมิน ด้านความ
ครอบคลุม ความชัดเจนของภาษา และความเหมาะสมของเกณฑ์ท่ีพัฒนาขึน้ จากนัน้น า
ข้อเสนอแนะของผู้ ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงข้อรายการในแบบประเมินให้เหมาะสมยิ่งขึน้ 
ผลการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือพบว่า ความตรงเชิงเนือ้หาของเคร่ืองมือประเมินฉบับ
นักศึกษาซึ่งประเมินความเหมาะสมของการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ช่วงแรก (2 
สัปดาห์แรกและหลังการฝึกอบรมทัง้ 19 ด้านมีค่า IOC ระหว่าง 0.80 – 1.00 ซึ่งแสดงว่า

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



123 

เคร่ืองมือประเมินการจัดการเ รียนการสอนตามหลักเกณฑ์ที่หล ักสูตร  มีความตรงเชิง
เนือ้หาสูงเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด รายละเอียดดังตารางต่อไปนี  ้
 
ตารางท่ี  21  แสดงคณุภาพของเคร่ืองมือประเมินฉบบันกัศกึษา  
 

รายการประเมนิ ค่า IOC แปลความ 

ด้านปัจจยัป้อน   
ความเหมาะสมของสถานทีเ่รียน 1.00 สอดคล้อง 
ความพร้อมของแหลง่ฝึกประสบการณ์ 1.00 สอดคล้อง 
ด้านกระบวนการ   
ความเหมาะสมของประมวลสาระรายวิชาของผู้สอน 1.00 สอดคล้อง 
การเก็บข้อมลูเพื่อวิเคราะห์ผู้ เรียน 1.00 สอดคล้อง 
ความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนการสอน 1.00 สอดคล้อง 
ความเหมาะสมของการฝึกประสบการณ์ 1.00 สอดคล้อง 
ความเหมาะสมของกิจกรรมเสริมหลกัสตูร 1.00 สอดคล้อง 
สื่อการเรียนการสอน   
ความพร้อมของการจดัเตรียม cases 1.00 สอดคล้อง 
ความเหมาะสมของสื่อการศกึษา 1.00 สอดคล้อง 
การประเมินผล   
ความเหมาะสมของระบบประเมิน 1.00 สอดคล้อง 
ความเหมาะสมของการให้ข้อมลูป้อนกลบั 1.00 สอดคล้อง 
การน าข้อมลูจากผู้ เรียนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน 1.00 สอดคล้อง 
ด้านผลผลติ   
ความรู้เชิงทฤษฎีที่ได้รับจากการฝึกอบรม 1.00 สอดคล้อง 
ทกัษะการตรวจร่างกาย 1.00 สอดคล้อง 
ทกัษะการวินิจฉยัโรคเบือ้งต้น 1.00 สอดคล้อง 
ทกัษะการรักษาโรคเบือ้งต้น 1.00 สอดคล้อง 
ทกัษะการจ่ายยารักษาโรคเบือ้งต้น 1.00 สอดคล้อง 
ความพงึพอใจต่อการจดัหลกัสตูรของสถาบนัฝึกอบรม 1.00 สอดคล้อง 
ความคุ้มคา่จากการเข้ารับการฝึกอบรม 1.00 สอดคล้อง 
 
 การทดลองใช้แบบประเมินกับกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนักศึกษาท่ีสถาบันการศึกษา
พยาบาลท่ีไม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง จ านวน  30 คน เพื่อหาคณุภาพของเคร่ืองมือด้านความเช่ือมัน่แบบ
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ความสอดคล้องภายใน (internal consistency) โดยใช้สตูรแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach ‘s 
Alpha Coefficient) พบวา่ ความเช่ือมัน่มีคา่เท่ากบั 0.94 ดงัตาราง  
 
ตารางท่ี  22  แสดงคณุภาพของเคร่ืองมือประเมินแบบสอบถามฉบบันกัศกึษา 
 

 
รายการประเมิน 

 

Scale 
Mean 
if Item 

Deleted 

Scale 
Variance 

if Item 
Deleted 

Corrected 
Item- 
Total 

Correlation 

Alpha 
if Item 

Deleted 
 

ด้านปัจจัยป้อน 
ความเหมาะสมของสถานท่ีเรียน 
ความพร้อมของแหลง่ฝึกประสบการณ์ 
ด้านกระบวนการ 
ความเหมาะสมของประมวลสาระรายวิชาของผู้สอน 
การเก็บข้อมลูเพ่ือวิเคราะห์ผู้ เรียน 
ความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนการสอน 
ความเหมาะสมของการฝึกประสบการณ์ 
ความเหมาะสมของกิจกรรมเสริมหลกัสตูร 
ความพร้อมของการจดัเตรียม cases 
ความเหมาะสมของสื่อการศกึษา 
ความเหมาะสมของระบบประเมิน 
ความเหมาะสมของการให้ข้อมลูป้อนกลบั 
การน าข้อมลูจากผู้ เรียนเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน 
ด้านผลผลิต 
ความรู้เชิงทฤษฎีท่ีได้รับจากการฝึกอบรม 
ทกัษะการตรวจร่างกาย 
ทกัษะการวินิจฉยัโรคเบือ้งต้น 
ทกัษะการรักษาโรคเบือ้งต้น 
ทกัษะการจ่ายยารักษาโรคเบือ้งต้น 
ความพงึพอใจตอ่การจดัหลกัสตูรของสถาบนัฝึกอบรม 
ความคุ้มคา่จากการเข้ารับการฝึกอบรม 

 
42.8056 
42.8889 

 
42.9444 
43.2222 
43.0556 
43.0278 
43.0833 
43.1389 
42.9444 
43.0833 
43.0833 
43.1389 

 
43.1667 
43.3056 
43.3056 
43.3056 
43.4722 
43.0000 
43.0278 

 
59.6468 
58.3873 

 
59.2540 
58.2921 
58.2254 
57.6849 
57.5071 
57.8373 
58.3397 
58.8214 
58.3071 
58.5230 

 
58.0286 
58.1611 
58.0468 
57.9325 
57.5706 
57.8286 
58.3706 

 
.4162 
.6520 

 
.5996 
.7057 
.7258 
.7896 
.8209 
.7235 
.7116 
.6571 
.7207 
.7103 

 
.7859 
.6473 
.6600 
.6727 
.6766 
.7028 
.6421 

 
.9502 
.9452 

 
.9460 
.9444 
.9441 
.9430 
.9426 
.9440 
.9443 
.9451 
.9441 
.9443 

 
.9432 
.9454 
.9451 
.9449 
.9449 
.9444 
.9454 

Alpha =    .9475 
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ตอนที่ 3  สภาพการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัต ิ
 ผู้ วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งเป็น  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม  ผลการประเมินกระบวนการน าหลกัสตูรสู่การปฏิบตัิของสถาบนัการศึกษา         
การพฒันาเคร่ืองมือประเมินกระบวนการน าหลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิ  โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 3.1  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผู้ วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามข้อมูลเก่ียวกับการบริหาร
หลกัสตูร  จากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นสถาบนัการศึกษาพยาบาลท่ีเปิดหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะ
ทาง  สาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป  (การรักษาโรคเบือ้งต้น) ของหน่วยงานท่ีให้บริการภายใต้กรอบการ
ด าเนินงานตามกระบวนการน าหลกัสตูรสู่การปฏิบตัิท่ีพึงประสงค์ จ านวน  30  สถาบนั ๆ ละ 10 
คน  รวม 300 คน  ในการนีผู้้ตอบแบบสอบถามคืนมาทัง้สิน้  จ านวน 19 สถาบนั  คิดเป็นร้อยละ 
63.33  และมีจ านวนแบบสอบถามคืนมาทัง้สิน้  จ านวน 121 ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ  40.33 
รายละเอียดมีดงัตอ่ไปนี ้
 
ตารางท่ี  23  แสดงข้อมลูสว่นบคุคล 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
ประสบการณ์การท างาน   
  1-5 ปี    
  6 – 10 ปี   
 มากกวา่ 10 ปี 

9 
27 
85 

7.40 
22.30 
70.20 

ระดับการศึกษา   
 ปริญญาตรี   
 ปริญญาโท   
 ปริญญาเอก 

6 
106 

9 

5.00 
87.60 
7.40 

สาขาการศึกษาที่ส าเร็จ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)    
  การพยาบาล  
  การแพทย์   

 การศกึษา 

118 
3 
26 

97.52 
2.50 
21.50 

ท่านเคยเป็นกรรมการที่ท าหน้าที่เก่ียวข้องกับการบริหารหลักสูตร
การพยาบาล 

  

 เคยเป็น   
 ไม่เคยเป็น 

59 
62 

48.80 
51.20 
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ตารางท่ี  23  (ตอ่) 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
ถ้าเคยเป็น ท่านท าหน้าที่เป็น  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   
 ประธานหลกัสตูร  
 ประธานวิชา 
 กรรมการ 
 ผู้สอน 

19 
18 
21 
63 

15.70 
14.90 
17.40 
52.10 

   
สังกัดหน่วยงานของท่าน    
 คณะพยาบาลศาสตร์         
  ภาครัฐ  
  ภาคเอกชน 

 วิทยาลยัพยาบาล             
  ภาครัฐ  
  ภาคเอกชน 

 โรงพยาบาลท่ีร่วมหลกัสตูร          
  ภาครัฐ  
  ภาคเอกชน 

92 
90 
4 
12 
12 
- 

15 
15 
- 

76.00 
74.40 
3.30 
9.90 
9.90 

- 
12.40 
12.40 

- 

 
 จากตารางท่ี  23  แสดงข้อมลูส่วนบุคคล  พบว่า  ส่วนใหญ่ประสบการณ์การท างาน
มากกว่า 10 ปี จ านวน 85 คน  คิดเป็นร้อยละ  70.20  รองลงมา 6 - 10 ปี  จ านวน  27  คน  คิด
เป็นร้อยละ  22.30  และ 1 - 5 ปี จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ  7.40 
 ระดบัการศึกษา  พบว่า  ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาโท  จ านวน  106  คน  
คิดเป็นร้อยละ  87.60  รองลงมาเป็นระดบัปริญญาเอก จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 7.40 และ
ปริญญาตรี  จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 
 สาขาการศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา  พบว่า  ส่วนใหญ่เป็นสาขาการพยาบาล  จ านวน 
118 คน  คิดเป็นร้อยละ 97.52  รองลงมา เป็นสาขาการศึกษา  จ านวน  26  คน  คิดเป็นร้อยละ  
21.50  และสาขาการแพทย์  จ านวน  3  คน  คดิเป็นร้อยละ  2.50 
 ท่านเคยเป็นกรรมการท่ีท าหน้าท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารหลกัสตูรการพยาบาล  พบว่า  
ส่วนใหญ่ไม่เคยท าหน้าท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารหลกัสตูรการพยาบาล  จ านวน 62  คน  คิดเป็น
ร้อยละ  51.20  และเคยท าหน้าท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารหลกัสตูรการพยาบาล  จ านวน  59  คน  
คิดเป็นร้อยละ  48.80 
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 ถ้าเคยเป็น  ท่านท าหน้าท่ีเป็น พบว่า ส่วนใหญ่ท าหน้าท่ีเป็นผู้สอน  จ านวน  63  คน  
คิดเป็นร้อยละ  52.10  รองลงมา  เป็นกรรมการ  จ านวน  21  คน คิดเป็นร้อยละ  17.40  ประธาน
หลกัสตูร  จ านวน  19  คน  คิดเป็นร้อยละ 15.70  และเป็นประธานวิชา  จ านวน  18  คน  คิดเป็น
ร้อยละ  14.90 
 สงักัดหน่วยงาน  พบว่า  ส่วนใหญ่สงักดัคณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน  92  คน  คิด
เป็นร้อยละ  76.00  รองลงมา ได้แก่ โรงพยาบาลท่ีร่วมหลกัสูตร จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 
12.40 และวิทยาลยัพยาบาล  จ านวน  12  คน คดิเป็นร้อยละ  9.90  
 
ตารางท่ี  24  แสดงข้อมลูเก่ียวกบัหลกัสตูรท่ีเปิดให้บริการ 
 

ข้อมูลเก่ียวกับหลักสูตรที่เปิดให้บริการ จ านวน ร้อยละ 
หน่วยงานของท่านเปิดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวช
ปฏบิตัทิั่วไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น) ระยะเวลา 4 เดือน ก่อนมี
ข้อก าหนดสภาการพยาบาล 

  

 ไม่ตอบ 
 พ.ศ.2516 
 พ.ศ.2518 
 พ.ศ.2520 

71 
31 
15 
4 

58.70 
25.60 
12.40 
3.30 

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏบิตัทิั่วไป (การรักษา
โรคเบือ้งต้น) ในหน่วยงานของท่านได้รับการยอมรับจากสภาการ
พยาบาล 

  

 ไม่ตอบ 
 พ.ศ.2546 - พ.ศ.2553 

75 
46 

62.00 
38.00 

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏบิตัทิั่วไป (การรักษา
โรคเบือ้งต้น) ได้รับต่ออายุจากสภาการพยาบาล 

  
 

 ไม่ตอบ 
 พ.ศ.2551 
 พ.ศ.2552 
 พ.ศ.2553 

71 
15 
- 
35 

58.70 
12.40 

- 
28.90 

จ านวนผู้เข้าอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวช
ปฏบิตัทิั่วไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น) ที่สามารถรับได้โดยเฉล่ียต่อ
รุ่น 

  

 ไม่ตอบ 
 20 - 40 คน 
 41 - 50 คน 
 51 - 60 คน 
 มากกวา่  60 คน 

64 
4 
3 
46 
4 

52.90 
3.30 
2.50 
38.00 
3.30 
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ตารางท่ี  24  (ตอ่) 
 

ข้อมูลเก่ียวกับหลักสูตรที่เปิดให้บริการ จ านวน ร้อยละ 
จ านวนครัง้ที่เปิดอบรมหลักสูตรต่อปีการศึกษา   
 ไม่ตอบ 
 1 ครัง้ตอ่ปี 
 2 ครัง้ตอ่ปี 
 3 ครัง้ตอ่ปี 

64 
57 
- 
- 

52.90 
47.10 

- 
- 

ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มาจากสังกัด   
 ภาครัฐ  
  กรุงเทพมหานคร   
  รพ.มหาวิทยาลยั  
  กระทรวงสาธารณสขุ 
 ภาคเอกชน 

57 
11 
4 
34 
- 

47.10 
9.10 
3.30 
28.10 

- 
ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่เป็นศิษย์เก่าของ     
 สถาบนัของทา่น   
 จากสถาบนัอ่ืน 

64 
57 

52.90 
47.10 

หน่วยงานที่เป็นเจ้าของหลักสูตร   
 คณะพยาบาล/ วิทยาลยัพยาบาล 
 สถาบนับริการพยาบาลของรพ.ท่ีให้ความร่วมมือเป็นแหล่งฝึก 

57 
- 

47.10 
- 

แหล่งฝึกภาคปฏิบัติ    
  ในโรงพยาบาลของท่าน 
  โรงพยาบาลอื่นที่มีความตกลงร่วมกนั     
         ศนูย์สขุภาพชมุชน/สถานีอนามยั 

57 
61 
39 

47.10 
50.40 
32.20 

หอผู้ป่วยที่ท่านคัดเลือกมาฝึกภาคปฏิบัต ิ    
  หน่วยปฐมภมูิ    
  หน่วยตรวจโรคผู้ ป่วยนอก 
  ห้องสอนแสดง      
  หน่วยอบุตัิเหตแุละฉกุเฉิน 

41 
57 
4 
23 

33.90 
47.10 
3.30 

19.00 
งบประมาณค่าใช้จ่ายที่แหล่งผลิตได้รับมาจาก   
  ผู้ เข้าอบรมจากหน่วยต้นสงักดั 
  รัฐบาล    
  สปสช.  
  ผู้ เข้าอบรมรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายเอง 

49 
16 
- 

27 

40.50 
13.20 

- 
22.30 
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ตารางท่ี  24  (ตอ่) 
 

ข้อมูลเก่ียวกับหลักสูตรที่เปิดให้บริการ จ านวน ร้อยละ 
บุคลากรที่เป็นผู้สอนภาคทฤษฎีส่วนใหญ่เป็น (รวมแล้วเท่ากับ 100%)   
 อาจารย์ที่สอนในหลกัสตูรปกติ   
   ไมต่อบ 
   80 -90% 
   100 % 
 อาจารย์พิเศษเชิญมาจากที่อื่น  
   ไมต่อบ 
   10  % 
   20  % 

 
64 
38 
19 

 
83 
11 
27 

 
52.90 
31.40 
15.70 

 
68.60 
9.10 

22.30 

ข้อมูลเก่ียวกับบุคลากรที่ใช้ในการผลิตในหลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทางสาขาเวชปฏบิตัทิั่วไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น) 

  

 อาจารย์ของวิทยาลยั/มหาวิทยาลยั 
  ไม่ตอบ 
  ภาคทฤษฎี จ านวน 25 - 36 คน 
  ภาคปฏิบตัิ จ านวน 10 - 15 คน 
 อาจารย์แพทย์ในโรงพยาบาล 
  ไม่ตอบ 
  ภาคทฤษฎี จ านวน 13 - 15 คน 
  ภาคปฏิบตัิ จ านวน 10 คน 
 ผู้ทรงคณุวฒิุ เช่น แพทย์ 
  ไม่ตอบ 
  ภาคทฤษฎี จ านวน 15  คน 
  ภาคปฏิบตัิ จ านวน 5 - 15 คน  
 พยาบาลวิชาชีพ 
  ไม่ตอบ 
  ภาคทฤษฎี จ านวน 1 - 5 คน 
   ภาคปฏิบตัิ จ านวน 5 - 10 คน 

 
102 
19 
19 

 
102 
19 
19 

 
102 
19 
19 

 
102 
19 
19 

 
84.30 
15.70 
15.70 

 
84.30 
15.70 
15.70 

 
84.30 
15.70 
15.70 

 
84.30 
15.70 
15.70 

 
 จากตารางท่ี  24  แสดงข้อมลูเก่ียวกบัหลกัสตูรท่ีเปิดให้บริการ พบว่า  หน่วยงานของ
ท่านเปิดหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น) ระยะเวลา 
4 เดือน ก่อนมีข้อก าหนดสภาการพยาบาล  พบว่า  ส่วนใหญ่ไม่ตอบ  จ านวน  71  คน  คิดเป็น
ร้อยละ  58.70  รองลงมา พ.ศ.2516  จ านวน  31 คน  คิดเป็นร้อยละ  25.60  พ.ศ.2518  จ านวน  
15  คน  คิดเป็นร้อยละ  12.40  และพ.ศ.2520  จ านวน  4  คน  คดิเป็นร้อยละ  3.30 
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 หลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น)  ใน
หน่วยงานของท่านได้รับการยอมรับจากสภาการพยาบาล  พบว่า  ส่วนใหญ่ไม่ตอบ  จ านวน  75  
คน  คิดเป็นร้อยละ  62.00  และพ.ศ.2546 - 2553  จ านวน  46  คน  คิดเป็นร้อยละ  38.00 
 หลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น)  ได้รับ
ต่ออายจุากสภาการพยาบาล  พบว่า  ส่วนใหญ่ไม่ตอบ  จ านวน  71  คน  คิดเป็นร้อยละ  58.70  
รองลงมา พ.ศ.2553  จ านวน  35 คน  คดิเป็นร้อยละ  28.90 และพ.ศ.2551  จ านวน  15  คน  คิด
เป็นร้อยละ  12.40 
 จ านวนผู้ เข้าอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การ
รักษาโรคเบือ้งต้น) ท่ีสามารถรับได้โดยเฉลี่ยตอ่รุ่น  พบว่า  สว่นใหญ่ไม่ตอบ  จ านวน  64  คน  คิด
เป็นร้อยละ  52.90  รองลงมา 51 - 60 คน  จ านวน  46  คน  คิดเป็นร้อยละ  38.00  20 - 40 คน , 
และมากกว่า 60 คน เท่ากนั  จ านวน  4  คน  คิดเป็นร้อยละ  3.30 และ 41 - 50 คน จ านวน 3 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2.50 
 จ านวนครัง้ท่ีเปิดอบรมหลกัสตูรต่อปีการศึกษา  พบว่า  ส่วนใหญ่ไม่ตอบ จ านวน 64 
คน คดิเป็นร้อยละ 52.90 และ 1 ครัง้ตอ่ปี  จ านวน  57  คน  คิดเป็นร้อยละ  47.10    
 ผู้ เข้าอบรมสว่นใหญ่มาจากสงักดั  พบวา่  สว่นใหญ่สงักดัภาครัฐ  จ านวน 57  คน  คิด
เป็นร้อยละ 47.10    
 ผู้ เข้าอบรมสว่นใหญ่เป็นศิษย์เก่าของ  พบว่า  สว่นใหญ่มาจากสถาบนัตนเอง จ านวน  
64  คน  คิดเป็นร้อยละ  52.90  และสถาบนัอื่น  จ านวน  57  คน  คิดเป็นร้อยละ  47.10 
 หน่วยงานท่ีเป็นเจ้าของหลักสูตร  พบว่า  เป็นคณะพยาบาล/วิทยาลัยพยาบาล  
จ านวน  57  คน  คิดเป็นร้อยละ  47.10 
 แหลง่ฝึกภาคปฏิบตัิ พบว่า  ส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลอ่ืนท่ีมีความตกลงร่วมกัน  
จ านวน  61  คน  คิดเป็นร้อยละ  50.40  รองลงมา  ในโรงพยาบาลของท่าน  จ านวน  57  คน  คิด
เป็นร้อยละ  47.10  และศนูย์สขุภาพชมุชน/สถานีอนามยั  จ านวน  39  คน  คิดเป็นร้อยละ  32.20 
 หอผู้ ป่วยท่ีท่านคดัเลือกมาฝึกภาคปฏิบตัิ  พบว่า สว่นใหญ่เป็นหน่วยตรวจโรคผู้ ป่วย
นอก  จ านวน  57  คน คิดเป็นร้อยละ  47.10  รองลงมา  หน่วยปฐมภมูิ  จ านวน  41  คน  คิดเป็น
ร้อยละ  33.90  หน่วยอบุตัิเหตแุละฉกุเฉิน  จ านวน  23  คน  คิดเป็นร้อยละ  19.00  และห้องสอน
แสดง  จ านวน  4  คน  คดิเป็นร้อยละ  3.30 
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 งบประมาณคา่ใช้จ่ายท่ีแหลง่ผลติได้รับมาจาก  พบวา่  สว่นใหญ่ผู้ เข้าอบรมจากหน่วย
ต้นสงักดั  จ านวน  49  คน  คิดเป็นร้อยละ  40.50  รองลงมา ผู้ เข้าอบรมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง  
จ านวน  27  คน  คิดเป็นร้อยละ  22.3  และรัฐบาล  จ านวน  16  คน  คิดเป็นร้อยละ  13.20 
 บคุลากรท่ีเป็นผู้สอนภาคทฤษฎีส่วนใหญ่เป็น (รวมแล้วเท่ากบั 100%)  พบว่า  ส่วน
ใหญ่อาจารย์ท่ีสอนในหลกัสตูรปกต ิไมต่อบ จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ  52.90  รองลงมา 80 - 
90 % จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ  31.40  และ 100 % จ านวน 19 คน  คิดเป็นร้อยละ  15.70  
อาจารย์พิเศษเชิญมาจากท่ีอ่ืน ไม่ตอบ จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ  68.60  รองลงมา 20 % 
จ านวน 27 คน คดิเป็นร้อยละ  22.30  และ 10 % จ านวน 11 คน คดิเป็นร้อยละ  9.10 
 ข้อมลูเก่ียวกับบุคลากรท่ีใช้ในการผลิตในหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวช
ปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น)  พบว่า  ส่วนใหญ่ไม่ตอบแบบสอบถาม  จ านวน  102  คน 
คิดเป็นร้อยละ  84.30  เป็นอาจารย์ของวิทยาลัย/มหาวิทยาลัย ท าหน้าท่ีสอนในภาคทฤษฎี 
(จ านวน 25 - 36 คน)  และท าหน้าท่ีสอนในภาคปฏิบตัิ (จ านวน 10 - 15 คน) เท่ากนั จ านวน  19  
คน  คิดเป็นร้อยละ  13.90    อาจารย์แพทย์ในโรงพยาบาล  ท าหน้าท่ีสอนภาคทฤษฎี (จ านวน 13 
- 15 คน) และท าหน้าท่ีสอนในภาคปฏิบตัิ (จ านวน 10 คน)  เท่ากนั จ านวน  19  คน  คิดเป็นร้อย
ละ  13.90 ผู้ทรงคณุวฒุิ เช่น แพทย์  ท าหน้าท่ีสอนภาคทฤษฎี (จ านวน 15 คน) และท าหน้าท่ีสอน
ในภาคปฏิบตัิ (จ านวน 5 - 15 คน)  ) เท่ากนั จ านวน  19  คน  คิดเป็นร้อยละ  13.90  พยาบาล
วิชาชีพ ท าหน้าท่ีสอนภาคทฤษฎี (จ านวน 1 - 5 คน) และท าหน้าท่ีสอนในภาคปฏิบตัิ (จ านวน 5 - 
10 คน)  เท่ากนั จ านวน  19  คน  คิดเป็นร้อยละ  13.90   
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ตารางท่ี  25  แสดงข้อมลูเก่ียวกบัการผลติ 
 

ข้อมูลเก่ียวกับการผลิต จ านวน ร้อยละ 
ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้มีอะไรบ้าง   
 ห้องสมดุ   
 ฐานข้อมลูการสืบค้นจาก Internet  
 หนงัสือ/ต าราวารสาร 
 ฝึกปฏิบตัิการพยาบาล  

57 
57 
57 
16 

47.10 
47.10 
47.10 
13.20 

ข้อมูลเก่ียวกับระบบการคัดเลือกนักศึกษา   
ผลการสอบข้อเขียน จ านวน 50 - 100 % 
ผลการสอบสมัภาษณ์  จ านวน 20 - 100 % 
ผลการประเมินการท างานจากหน่วยงาน จ านวน 4 - 100 % 
คณุสมบตัิอ่ืนท่ีก าหนดในใบสมคัร จ านวน 1 - 100 % 
ใบรับรอง (recommendation) จ านวน 5 - 100 % 

31 
34 
14 
7 
7 

25.40 
28.10 
11.60 
5.80 
5.80 

จ านวนผู้สมคัร จ านวน 80 - 200 คน 
เข้าอบรม จ านวน 40 - 80 คน 
อตัราสว่นผู้ เข้าอบรมตอ่ผู้สมคัรสอบ จ านวน 1 ต่อ 1 - 1 ตอ่ 8 

46 
46 
46 

38.00 
38.00 
38.00 

  
 จากตารางท่ี  25  แสดงข้อมลูเก่ียวกบัการผลิต พบว่า ทรัพยากรสนบัสนุนการเรียนรู้ 
ส่วนใหญ่เป็นห้องสมดุ  ฐานข้อมลูการสืบค้นจาก Internet และหนงัสือ / ต าราวารสาร  เท่ากนั  
จ านวน  57  คน  คิดเป็นร้อยละ  47.10  และฝึกปฏิบตัิการพยาบาล  จ านวน  16  คน  คิดเป็นร้อย
ละ  13.20 
  ข้อมลูเก่ียวกบัระบบการคดัเลือกนกัศึกษา  พบว่า  ส่วนใหญ่ใช้ผลการสอบ
สมัภาษณ์  จ านวน 20 - 100 % จ านวน  34  คน  คิดเป็นร้อยละ  28.10  รองลงมาใช้ผลการสอบ
ข้อเขียน จ านวน 50 - 100 %  จ านวน  31  คน  คิดเป็นร้อยละ  25.40  ผลการประเมินการท างาน
จากหน่วยงาน จ านวน 4 - 100 %  จ านวน  14  คน  คิดเป็นร้อยละ  11.60  คณุสมบตัิอ่ืนท่ี
ก าหนดในใบสมคัร จ านวน 1 - 100 %  และใบรับรอง (recommendation) จ านวน 5 - 100 % 
เท่ากนั  จ านวน  7  คน คิดเป็นร้อยละ  5.80 โดยก าหนดจ านวนผู้สมคัร จ านวน 80 - 200 คน  ,  
เข้าอบรม จ านวน 40 - 80 คน และอตัราส่วนผู้ เข้าอบรมต่อผู้สมคัรสอบ จ านวน 1 ต่อ 1 - 1 ต่อ  
เท่ากนั จ านวน 46 คน คดิเป็นร้อยละ 38.00  
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ตารางท่ี  26  แสดงจดุเดน่หรือเอกลกัษณ์ของหลกัสตูร 
 

จุดเด่นหรือเอกลักษณ์ของหลักสูตร ระดับความคดิเหน็ 

X  S.D. แปลความ 

1. ภาคทฤษฎีสอนโดยผู้ เช่ียวชาญ 4.44 0.86 มากท่ีสดุ 

2. ภาคปฏิบตัิควบคมุการฝึกโดยผู้ เช่ียวชาญ 4.24 0.97 มาก 

3. ผู้สอนมีประสบการณ์และความช านาญสงู 4.31 0.99 มาก 

4. สถานท่ีฝึกปฏิบตัิมีความพร้อม 3.81 0.80 มาก 

5. สื่อ อปุกรณ์ กรณีศกึษา พร้อม 4.10 0.94 มาก 

6. อตัราสว่นอาจารย์ตอ่ผู้ เรียนเหมาะสม 4.25 0.98 มาก 

7. มีพ่ีเลีย้งดแูลให้ค าปรึกษาใกล้ชิดเพียงพอกบั
จ านวนผู้ เข้าอบรม 

4.20 1.08 มาก 

8. ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบตัิจริงและมีแพทย์
ควบคมุดแูล 

4.24 1.16 มาก 

รวม 4.20 0.81 มาก 

 
 จากตารางท่ี  26  แสดงจดุเดน่หรือเอกลกัษณ์ของหลกัสตูร  พบว่า  ภาพรวมจดุเด่น
หรือเอกลกัษณ์ของหลกัสตูร มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก  (X  = 4.20 , S.D. = 0.81) และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า ภาคทฤษฎีสอนโดยผู้ เช่ียวชาญ มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ  
(X  = 4.44 , S.D. = 0.86)  รองลงมา  พบว่า  ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก  ทกุข้อ  โดยเรียง
คะแนนเฉลี่ยดงันี ้ ผู้สอนมีประสบการณ์และความช านาญสงู (X  = 4.31 , S.D. = 0.99) 
อตัราสว่นอาจารย์ตอ่ผู้ เรียนเหมาะสม (X  = 4.25 , S.D. = 0.98) ภาคปฏิบตัิควบคมุการฝึกโดย
ผู้ เช่ียวชาญ  (X  = 4.24 , S.D. = 0.97) ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบตัิจริงและมีแพทย์
ควบคมุดแูล เท่ากนั   (X  = 4.24 , S.D. = 1.16) มีพี่เลีย้งดแูลให้ค าปรึกษาใกล้ชิดเพียงพอกบั
จ านวนผู้ เข้าอบรม (X  = 4.20 , S.D. = 1.08) สื่อ อปุกรณ์ กรณีศกึษา พร้อม  (X  = 4.10 , S.D. 
= 0.94) และสถานท่ีฝึกปฏิบตัิมีความพร้อม  (X  =3.81 , S.D. = 0.80) 
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ตารางท่ี  27  แสดงวิธีการประเมินผู้ เรียน 
 

วธีิการประเมนิผู้เรียน น า้หนักความส าคัญ (%) 
1. เข้าอบรม 90% ของเวลาอบรม 10 - 100 % 
2. สอบผ่านความรู้ทางทฤษฎี 20 - 100 % 
3. สอบผ่านภาคปฏิบตัิเป็นรายบคุคล 20 - 100 % 
4. การท างานกลุม่/รายงาน 10 - 100 % 
5. การท า case study 10 - 100 % 
 
 จากตารางท่ี  27  แสดงวิธีการประเมินผู้ เรียน  พบวา่  สว่นใหญ่ใช้การสอบผ่านความรู้
ทางทฤษฎี และสอบผ่านภาคปฏิบตัิเป็นรายบคุคล น า้หนกัความส าคญั 20 - 100 % ใช้เข้าอบรม 
90% ของเวลาอบรม   การท างานกลุม่/รายงาน  และการท า case study  น า้หนกัความส าคญั 10 
- 100 % 
 
ตารางท่ี  28  แสดงข้อมลูเก่ียวกบัการประเมินผลนกัศกึษาเป็นรายวิชา 
 

ข้อมูลเก่ียวกับการประเมนิผลนักศกึษาเป็นรายวิชา จ านวน ร้อยละ 
ระบบการประเมินผลการศึกษาเพื่อรับประกาศนียบัตร (ตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ) 

  

  การทดสอบภาคทฤษฎีผ่านเกณฑ์     
   จดุตดัขัน้ต ่าคิดเป็น 50 - 60 % 
  การทดสอบภาคปฏิบตัิผ่านเกณฑ์     
   จดุตดัขัน้ต ่าคิดเป็น  50 - 60 % 
 ผลการสอบโดยรวม (ทัง้ทฤษฎีและปฏิบตัิ) 
  จดุตดัขัน้ต ่าคิดเป็น  50 - 60 %  

 
42 

 
42 

 
42 

 
34.70 

 
34.70 

 
34.70 
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ตารางท่ี  28 (ตอ่) 
 

ข้อมูลเก่ียวกับการประเมนิผลนักศกึษาเป็นรายวิชา จ านวน ร้อยละ 
การจัดการเร่ืองแหล่งฝึกประสบการณ์   
การจัดกจิกรรมการฝึกปฏบิตั ิ(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   
  ฝึกการตรวจร่างกายเพื่อวินิจฉยัโรคเบือ้งต้น 
    รายบคุคล   
   เป็นกลุม่/หมู่/คณะ    
  ฝึกการตรวจรักษาโรคเบือ้งต้น    
    รายบคุคล   
   เป็นกลุม่/หมู่/คณะ    
  ฝึกการจ่ายยาตามขอบเขตของการรักษาโรคเบือ้งต้น   
   รายบคุคล   
   เป็นกลุม่/หมู่/คณะ    

 
58 
7 
 
54 
7 
 
54 
3 

 
47.90 
5.80 

 
44.60 
5.80 

 
44.60 
2.50 

การเรียนการสอนเน้นการฝึกปฏบิตัทิี่ ผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกการตรวจ 
วินิจฉัยและรักษาโรคเบือ้งต้น   

  

  ระบบโรคเรือ้รัง  
  การให้ภมิูคุ้มกนัโรค 
  ภาวะฉกุเฉิน 
  การสง่ตอ่ผู้ ป่วยเพื่อพบวิชาชีพเฉพาะ 

39 
32 
27 
39 

32.20 
26.40 
22.30 
32.20 

ผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกวินิจฉัยและดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน   
  ไม่ตอบ 
  ไม่ได้ฝึก  
  ได้ฝึก 

67 
12 
42 

55.40 
9.90 
34.70 

สถานที่เป็นแหล่งฝึก   
  โรงเรียนแพทย์ 
  โรงพยาบาลระดบัปฐมภมิู 
  โรงพยาบาลระดบัทตุิยภมิู     
  อ่ืน ๆ 

54 
27 
28 
15 

44.60 
22.30 
23.10 
12.40 

ผู้คุมฝึกภาคปฏบิัต ิ(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   
 อาจารย์แพทย์  
 อาจารย์พยาบาล  
 พยาบาลพ่ีเลีย้ง    

51 
58 
42 

42.10 
47.90 
34.70 

 
 จากตารางท่ี  28  แสดงข้อมลูเก่ียวกบัการประเมินผลนกัศกึษาเป็นรายวิชา  พบว่า 
ระบบการประเมินผลการศกึษาเพื่อรับประกาศนียบตัร สว่นใหญ่ภาคทฤษฎี  ภาคปฎิบตัิ  รวมทัง้
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ผลการสอบโดยรวม  ผ่านเกณฑ์จดุตดัขัน้ต ่าคิดเป็น 50 - 60 %  จ านวน  42  คน คิดเป็นร้อยละ  
34.70 
 การจดักิจกรรมการฝึกปฏิบตัิ  พบว่า  ส่วนใหญ่ฝึกการตรวจร่างกายเพื่อวินิจฉัยโรค
เบือ้งต้น  โดยฝึกเป็นรายบคุคล  จ านวน  58  คน  คิดเป็นร้อยละ  47.90  และเป็นกลุ่ม/หมู่/คณะ 
จ านวน  7  คน  คิดเป็นร้อยละ  5.80  รองลงมา  ฝึกการตรวจรักษาโรคเบือ้งต้น โดยฝึกเ ป็น
รายบุคคล  จ านวน  54  คน  คิดเป็นร้อยละ  44.60  และเป็นกลุ่ม/หมู่/คณะ จ านวน  7  คน  คิด
เป็นร้อยละ  5.80   และฝึกการจ่ายยาตามขอบเขตของการรักษาโรคเบือ้งต้น เท่ากนั โดยฝึกเป็น
รายบุคคล  จ านวน  54  คน  คิดเป็นร้อยละ  44.60  และเป็นกลุ่ม/หมู่/คณะ จ านวน  3  คน  คิด
เป็นร้อยละ  2.50 
 การเรียนการสอนเน้นการฝึกปฏิบตัิท่ีผู้ เรียนมีโอกาสได้ฝึกการตรวจ วินิจฉยัและรักษา
โรคเบือ้งต้น  พบว่า  ส่วนใหญ่ระบบโรคเรือ้รัง และการส่งตอ่ผู้ ป่วยเพื่อพบวิชาชีพเฉพาะ  เท่ากนั
จ านวน  39  คน  คิดเป็นร้อยละ  32.20  รองลงมาการให้ภมูิคุ้มกนัโรค  จ านวน  32  คน  คิดเป็น
ร้อยละ  26.40  และภาวะฉกุเฉิน  จ านวน  27  คน  คิดเป็นร้อยละ  22.30 
 ผู้ เรียนมีโอกาสได้ฝึกวินิจฉยัและดแูลผู้ ป่วยฉกุเฉิน  พบว่า  ส่วนใหญ่ไม่ตอบ  จ านวน  
67  คน  คิดเป็นร้อยละ  55.40  รองลงมาได้ฝึก  จ านวน  42  คน  คิดเป็นร้อยละ  34.70  และ
ไม่ได้ฝึก  จ านวน  12  คน  คิดเป็นร้อยละ  9.90 
 สถานท่ีเป็นแหล่งฝึก  พบว่า  ส่วนใหญ่โรงเรียนแพทย์  จ านวน  54  คน  คิดเป็นร้อย
ละ  44.60  รองลงมาเป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิ จ านวน  28  คน  คิดเป็นร้อยละ  23.10 
โรงพยาบาลปฐมภูมิ จ านวน  27  คน  คิดเป็นร้อยละ  22.30  และอ่ืน ๆ จ านวน 15 คน คิดเป็น
ร้อยละ  12.40 
 ผู้คมุฝึกภาคปฏิบตัิ  พบว่า  ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์พยาบาล  จ านวน  58  คน  คิดเป็น
ร้อยละ  47.90  รองลงมาเป็นอาจารย์แพทย์  จ านวน  51  คน  คิดเป็นร้อยละ  42.10  และ
พยาบาลพี่เลีย้ง  จ านวน  42  คน  คิดเป็นร้อยละ  34.70 
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 3.2 ผลการประเมินกระบวนการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัตขิองสถาบันการศกึษา 
 ผลการวิเคราะห์ประธานหลกัสตูรของสถาบนัการพยาบาลจ านวน 19 แห่ง ผลการ
วิเคราะห์ดงัตาราง 
 
ตารางท่ี 29 แสดงผลการประเมินกระบวนการน าหลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิของสถาบนัการศกึษา 
 (19 แห่ง) 
 

 
องค์ประกอบของกระบวนการ 

% จ าแนกตาม 
ระดับความเหมาะสม 

สรุปผลการประเมินโดยรวม 

ข้อ น าหลักสูตรสู่การปฏิบัต ิ ปรับปรุง พอใช้ ด ี รวม X  S.D. แปลผล 

1 การวางระบบการประกนัคณุภาพ 0.00 
(0) 

15.79 
(3) 

84.21 
(16) 

100 2.84 0.37 ดี 

2 ด้านปัจจยัป้อน        

2.1 เกณฑ์การคดัเลือกนกัศกึษาตามท่ีประกาศ (ตามท่ีสภา
การพยาบาลก าหนด) 

42.11 
(8) 

10.53 
(2) 

47.37 
(9) 

100 2.05 0.97 พอใช้ 

2.2 การคดัเลือกนกัศกึษาเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 26.32 
(5) 

26.32 
(5) 

47.37 
(9) 

100 2.21 0.85 พอใช้ 

2.3 คณุสมบตัขิองผู้สอนท่ีรับผิดชอบหลกัสตูร 10.53 
(2) 

10.53 
(2) 

78.95 
(15) 

100 2.68 0.67 ดี 

2.4 คณุสมบตัขิองอาจารย์พ่ีเลีย้ง 15.79 
(3) 

10.53 
(2) 

73.68 
(14) 

100 2.58 0.77 ดี 

2.5 ลกัษณะของสถานท่ีเรียน 0.00 
(0) 

15.79 
(3) 

84.21 
(16) 

100 2.84 0.37 ดี 

2.6 ความพร้อมของแหลง่ฝึกประสบการณ์ 0.00 
(0) 

26.32 
(5) 

73.68 
(14) 

100 2.74 0.45 ดี 

3 ด้านกระบวนการ        

3.1 เนือ้หาหลกัสตูร 21.05 
(4) 

10.53 
(2) 

68.42 
(13) 

100 2.47 0.84 พอใช้ 

3.2 โครงสร้างหลกัสตูร (จ านวนหนว่ยกิต/ชัว่โมง) เป็นไป
ตามท่ีสภาการพยาบาลก าหนด 

15.79 
(3) 

21.05 
(4) 

63.16 
(12) 

100 2.47 0.77 พอใช้ 

3.3 กิจกรรมการเรียนการสอน        

3.3.1 อตัราสว่นนศ.ตอ่อาจารย์ 42.11 
(8) 

26.32 
(5) 

31.58 
(6) 

100 1.89 0.88 พอใช้ 

3.3.2 อตัราสว่นนศ.ตอ่พยาบาลพ่ีเลีย้ง 57.89 
(11) 

31.58 
(6) 

10.53 
(2) 

100 1.53 0.70 พอใช้ 

3.3.3 การท าแผนการสอน 57.89 
(11) 

0.00 
(0) 

42.11 
(8) 

100 1.84 1.01 พอใช้ 

3.3.4 การวิเคราะห์ผู้ เรียน 15.79 
(3) 

21.05 63.16 
(12) 

100 2.47 0.77 พอใช้ 

3.3.5 การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน  5.26 
(1) 

0.00 
(0) 

94.74 
(18) 

100 2.89 0.46 ดี 

3.3.6 การฝึกประสบการณ์มีลกัษณะ 5.26 
(1) 

15.79 
(3) 

78.95 
(15) 

100 2.74 0.96 ดี 

3.3.7 การจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูร  26.32 
(5) 

31.58 
(6) 

42.11 
(8) 

100 2.16 0.83 พอใช้ 

3.4 ส่ือการสอน        

3.4.1 การเตรียม cases ส าหรับผู้ เรียน 15.79 
(3) 

5.26 
(1) 

78.95 
(15) 

100 2.63 0.76 ดี 

3.4.2 การจดัเตรียมส่ือการศกึษา 10.53 
(2) 

10.53 
(2) 

78.95 
(15) 

100 2.68 0.67 ดี 

3.5 การประเมิน        

3.5.1 การออกแบบระบบประเมิน  5.26 
(1) 

57.89 
(11) 

36.84 
(7) 

100 1.37 0.58 พอใช้ 
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ตารางท่ี 29 (ตอ่) 
 

 
องค์ประกอบของกระบวนการ 

% จ าแนกตาม 
ระดับความเหมาะสม 

สรุปผลการประเมินโดยรวม 

ข้อ น าหลักสูตรสู่การปฏิบัต ิ ปรับปรุง พอใช้ ด ี รวม X  S.D. แปลผล 

3.5.2 การก าหนดองค์ประกอบของการประเมิน  26.32 
(5) 

0.00 
(0) 

73.68 
(14) 

100 2.47 0.90 พอใช้ 

3.5.3 การตรวจสอบคณุภาพของการประเมิน  5.26 
(1) 

31.58 
(6) 

63.16 
(12) 

100 2.58 0.61 ดี 

3.5.4 การให้ข้อมลูป้อนกลบัแก่ผู้ เรียน  5.26 
(1) 

0.00 
(0) 

94.74 
(18) 

100 2.89 0.46 ดี 

3.5.5 การใช้ข้อมลูจากผู้ เรียนเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน  5.26 
(1) 

10.53 
(2) 

84.21 
(16) 

100 2.79 0.54 ดี 

3.5.6 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน  15.79 
(3) 

26.32 
(5) 

57.89 
(11) 

100 2.42 0.77 พอใช้ 

 
 จากตารางท่ี 29 แสดงผลการประเมินกระบวนการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติของ
สถาบนัการศกึษา (19 แห่ง) พบว่า ผลการประเมินตามเคร่ืองมือประเมินพบว่าได้ผลดงัตาราง   
โดยองค์ประกอบท่ีปฏิบตัิได้เหมาะสมระดบัดี มีจ านวน  12  จาก 24 องค์ประกอบคิดเป็นร้อยละ  
50.00 มีคะแนนเฉลี่ยเรียงล าดบั คือ การออกแบบระบบกิจกรรมการเรียนการสอน (X = 2.89 , 
S.D. = 0.45 ) การให้ข้อมลูป้อนกลบัแก่ผู้ เรียน (X = 2.89 , S.D. = 0.46)  การวางระบบการ
ประกนัคณุภาพ และลกัษณะของสถานท่ีเรียน เท่ากนั (X = 2.84 , S.D. = 0.37) การใช้ข้อมลู
จากผู้ เรียนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน (X = 2.79 , S.D. = 0.54) ความพร้อมของแหลง่ฝึก
ประสบการณ์ (X = 2.74 , S.D. = 0.45) การฝึกประสบการณ์ (X = 2.74 , S.D. = 0.96) การ
จดัเตรียมสื่อการศกึษา (X = 2.68 , S.D. = 0.57) คณุสมบตัิของผู้สอนท่ีรับผิดชอบหลกัสตูร 
(X = 2.68 , S.D. = 0.67) การเตรียม cases ส าหรับผู้ เรียน (X = 2.63 , S.D. = 0.76) การ
ตรวจสอบคณุภาพของการประเมิน (X = 2.58 , S.D. = 0.61) คณุสมบตัิของอาจารย์พี่เลีย้ง 
(X = 2.58 , S.D. = 0.77)  และมีองค์ประกอบท่ีปฏิบตัิได้เหมาะสมระดบัพอใช้ มีจ านวน  12  
จาก 24 องค์ประกอบคิดเป็นร้อยละ  50.00 มีคะแนนเฉลี่ยเรียงล าดบั คือ โครงสร้างหลกัสูตร 
(จ านวนหน่วยกิต/ชัว่โมง) เป็นไปตามท่ีสภาการพยาบาลก าหนด  การวิเคราะห์ผู้ เรียน และเนือ้หา
หลกัสตูร เท่ากนั (X = 2.47 , S.D. = 0.84) การก าหนดองค์ประกบของการประเมิน (X = 2.47 , 
S.D. = 0.90) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน (X = 2.42 , S.D. = 0.77) การคดัเลือก
นกัศกึษาเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด (X = 2.21 , S.D. = 0.85) การจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูร 
(X = 2.16 , S.D. = 0.83) เกณฑ์การคดัเลือกนกัศกึษาตามท่ีประกาศ (ตามท่ีสภาการพยาบาล
ก าหนด (X = 2.05 , S.D. = 0.97) อตัราสว่นนศ.ตอ่าจารย์ (X = 1.89 , S.D. = 0.88) การท า
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แผนการสอน (X = 1.84 , S.D. = 1.01) อตัราสว่นนศ.ตอ่พยาบาลพี่เลีย้ง (X = 1.53) และการ
ออกแบบระบบประเมิน (X = 1.37 , S.D. = 0.70) 
 

 3.3  การพัฒนาเคร่ืองมือประเมินกระบวนการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัต ิ
 ผลการพฒันาเคร่ืองมือประเมินกระบวนการน าหลกัสตูรสู่การปฏิบตัิ ผู้วิจยัน าผลจาก
การส ารวจสภาพการปฏิบตัิงานของผู้บริหารหลักสูตร อาจารย์ในสถาบันการศึกษา วิทยาลัย
พยาบาลและพยาบาลท่ีท าหน้าท่ีพี่เลีย้งในแหล่งฝึกภาคปฏิบตัิ น าข้อมลูมาพฒันาขึน้เป็นแบบ
ตรวจสอบรายการส าหรับใช้ประเมินตนเองเก่ียวกับกระบวนการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติ                
อันประกอบด้วยลักษณะองค์ประกอบของกระบวนการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติในด้านการ
ปฏิบตัิงานในองค์ประกอบด้านปัจจัยป้อนการปฏิบตัิงานในองค์ประกอบด้วยกระบวนการและ
องค์ประกอบการปฏิบตัิงานด้านผลผลิต โดยมีขึน้ตอนการพฒันาดงันี ้
 1. การวิเคราะห์ข้อมลูและน าข้อมลูจากแบบสอบถามสภาพการบริหารหลกัสตูรในขัน้
ท่ี 2 มาเพื่อการก าหนดนิยามปฏิบตัิการภายใต้องค์ประกอบทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยป้อน 
กระบวนการและผลผลติ 
 2. ด าเนินการศึกษาความเหมาะสมของชนิดผลเคร่ืองมือท่ีจะน ามาใช้ประเมิน
กระบวนการน าหลกัสตูรลงสู่การปฏิบตัิ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อต้องการให้ข้อค าถามนัน้สะท้อน
ความคิดความรู้สึกและการปฏิบตัิงานในฐานะผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับหลกัสตูรในสถาบนัการศึกษาจาก
การศกึษาพบว่า ในกระบวนการน าหลกัสตูรไปใช้หรือลงสู่การปฏิบตัินัน้  องค์ประกอบท่ีส าคญัท่ี
จะบง่ชีถ้ึงความส าเร็จของการน าหลกัสตูรไปใช้คือ ผู้ เรียน ผู้สอน เนือ้หาวิชา และบริบทของการน า
หลกัสตูรไปใช้  ดงันัน้ผู้ มีสว่นร่วมในการน าหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป 
(การรักษาโรคเบือ้งต้น) ได้แก่ ผู้บริหารหลกัสตูร อาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์พี่เลีย้งและนกัศกึษาผู้
เข้าอบรมเป็นกลไกท่ีมีบทบาทส าคญัท่ีสดุ ในการน าหลกัสตูรลงสู่การปฏิบตัิให้เกิดประสิทธิภาพ
มากท่ีสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มนักศึกษาผู้ เข้าอบรมเน่ืองจากจุดมุ่งหมายท่ีส าคัญของ
กระบวนการน าหลกัสตูรลงสูก่ารปฏิบตัิคือการให้นกัศกึษาสามารถสร้างความรู้จากสิ่งท่ีได้รับตาม
กระบวนการหลกัสตูร  ดงันัน้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัหลกัสตูรต้องสามารถตอบรายงานตนเองเก่ียวกบัการ
ปฏิบัติงานด้านองค์ประกอบในด้านปัจจัยป้อน กระบวนการและผลผลิตได้ด้วยการใช้แบบ
ตรวจสอบรายการ ในการนีผู้้วิจยัจึงด าเนินการพฒันาสร้างแบบตรวจสอบรายการส าหรับกลุม่ผู้ ท่ี
เก่ียวข้องกบัหลกัสตูรได้แก่ 
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 1. กลุม่คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร  
  1.1 เคร่ืองมือ ได้แก่ แบบตรวจสอบรายการ 
  1.2 วัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบการรายงานตนเองในการปฏิบัติงานใน
องค์ประกอบด้านปัจจยัป้อน ด้านกระบวนการ และการประกนัคณุภาพ 
 2. กลุม่อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์พี่เลีย้ง  
  2.1  เคร่ืองมือ ได้แก่ แบบตรวจสอบรายการ  ในการปฏิบตัิงานในองค์ประกอบ
ด้านกระบวนการและผลผลติ 
  2.2 วตัถปุระสงค์ เพื่อตรวจสอบการรายงานตนเองการปฏิบตัิงานในองค์ประกอบ    
ด้านปัจจยัป้อน และด้านกระบวนการ    

 3. การพฒันาแบบประเมินกระบวนการน าหลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิ 
 ผู้ วิจัยน าผลการศึกษาสภาพการจัดการศึกษาของสถาบันพยาบาลในขัน้ท่ี 2 และ
ด าเนินการสร้างแบบประเมินกระบวนการน าหลักสูตรลงสู่การปฏิบัติมาด าเนินการสร้างเป็น
รูปแบบเคร่ืองมือวิจยัในรูปแบบตรวจสอบรายการ ส าหรับให้กลุม่ท่ีเก่ียวข้องกบัหลกัสตูรได้ท าการ
ประเมินตนเองเก่ียวกบักระบวนการน าหลกัสตูรสู่การปฏิบตัิท่ีได้ท าขณะด าเนินการจดัการศกึษา
ในหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป โดยพัฒนาเป็นร่างของเคร่ืองมือเรียกว่า
ชดุเคร่ืองมือประเมินกระบวนการน าหลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิ โดยแบ่งออกเป็นเคร่ืองมือจ านวน 3 ชดุ 
ได้แก่   

เคร่ืองมือชดุท่ี 1  แบบตรวจสอบรายการ 
    ส าหรับผู้บริหารหลกัสตูร 
    ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 24 ข้อ แยกข้อมลูได้ดงันี ้
    ข้อมลูการประกนัคณุภาพ 1 ข้อ 
    ข้อมลูเก่ียวกบัปัจจยัป้อน 6 ข้อ 
    ข้อมลูเก่ียวกบัการเรียนการสอน 11 ข้อ 
    ข้อมลูเก่ียวกบัการประเมินผล 3 ข้อ 
    ข้อมลูเก่ียวกบัการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน 3 ข้อ 
 
เคร่ืองมือชดุท่ี 2  แบบตรวจสอบรายการ  

ส าหรับการประเมินการจดัการเรียนการสอนของตนเองส าหรับ 
อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์พี่เลีย้ง 
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    ประกอบด้วยข้อค าถาม 13 ข้อ แยกข้อมลูได้ดงันี ้
    ข้อมลูเก่ียวกบักิจกรรมการเรียนการสอน 5 ข้อ 
    ข้อมลูเก่ียวกบัสื่อการเรียนการสอน 2 ข้อ 
    ข้อมลูเก่ียวกบัการประเมินผล 5 ข้อ 
    ข้อมลูเก่ียวกบัการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน 1 ข้อ 
 
เคร่ืองมือชดุท่ี 3  1. แบบตรวจสอบรายการส าหรับนกัศกึษาผู้ เข้าอบรม 
       ประกอบด้วยข้อค าถาม 12 ข้อ แยกข้อมลูได้ดงันี ้
      ข้อมลูเก่ียวกบัปัจจยัป้อน 2 ข้อ 
      ข้อมลูเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน 5 ข้อ 
      ข้อมลูเก่ียวกบัสื่อการเรียนการสอน 2 ข้อ 
      ข้อมลูเก่ียวกบัการประเมินผล 3 ข้อ 
    2. แบบสอบถามความพงึพอใจส าหรับนกัศกึษาท่ีมีลกัษณะเป็น 
      แบบมาตราสว่นประมาณคา่ (Ratting Scale) 3 ระดบั  
      ประกอบด้วย  ข้อค าถาม 19 ข้อ แยกข้อมลูได้ดงันี ้
      ข้อมลูเก่ียวกบัปัจจยัป้อน 2 ข้อ 
      ข้อมลูเก่ียวกบัการจดัการเรียนการ 10 ข้อ 
      ข้อมลูเก่ียวกบัผลผลิต 7 ข้อ 
ดงันี ้ผู้วิจยัจึงท าการตรวจความเรียบร้อยของชดุเคร่ืองมือทัง้ 3 ชดุ  เพื่อเตรียมสิ่งมอบให้

ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน เพื่อตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือ 
 4. การตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือ 
 ผู้วิจยัใช้วิธีการตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือทัง้ 3 ชดุ ได้แก่ ชดุท่ี 1 เคร่ืองมือแบบ

ตรวจสอบรายการ ส าหรับประเมินตนเองของผู้บริหารในการกระบวนการน าหลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิ
ด้านปัจจยัป้อน และด้านกระบวนการ ชดุท่ี 2 เคร่ืองมือแบบตรวจสอบรายการในการประเมินการ
จดัการเรียน  การสอนของตนเองส าหรับอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์พี่เลีย้ง ด้านกระบวนการ และชดุท่ี 
3 เคร่ืองมือแบบตรวจสอบรายการ ส าหรับนักศึกษาผู้ เข้าอบรมในการประเมินกระบวนการน า
หลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิด้านปัจจยัป้อน  ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต 

  ผู้ วิจัยได้น าชุดเคร่ืองมือท่ีพัฒนาขึน้ ได้แก่ แบบตรวจสอบรายการทัง้ 3 ชุด ส่งให้
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน พิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา โดยพิจารณาตามเกณฑ์
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ต่อไปนี ้คือ 1) ความครบถ้วนขององค์ประกอบกระบวนการน าหลกัสตูรลงสู่การปฏิบตัิทัง้ปัจจยั
ป้อน กระบวนการและผลผลิต  2) ความสอดคล้องของข้อรายการท่ีใช้ประเมิน กระบวนการน า
หลักสูตรสู่การปฏิบัติตามท่ีนิยมก าหนด และ 3) ข้อเสนอแนะของผู้ ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ผู้ วิจัย
ปรับปรุงข้อความให้เหมาะสม 

 1. ความคิดเห็นเก่ียวกับเคร่ืองมือประเมินกระบวนการน าหลกัสตูรสู่การปฏิบตัิของ
หลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น)ของผู้บริหาร ได้แก่ 
แบบตรวจสอบรายการ ส าหรับประเมินกระบวนการปฏิบตัิงานการน าหลกัสตูรสู่การปฏิบตัิตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพ ด้านปัจจัยป้อน และด้านกระบวนการ โดยมีประเด็นของ
ผู้ เช่ียวชาญ ดงันี ้ 

  1.1  ประเด็นเก่ียวกบัการประกนัคณุภาพ  ผู้บริหารหลกัสตูรต้องให้ความส าคญั
เป็นท่ีสดุ  เน่ืองจากการประกันคณุภาพต้องปฏิบตัิทุกขัน้ตอนตามหลกัการประกันคณุภาพทาง
การศกึษา  ดงัผู้ เช่ียวชาญกลา่ววา่ 

   "การประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันการศึกษาต้องปฏิบัติตาม
มาตรฐานท่ีก าหนดไว้ของสภาการพยาบาล  เพื่อให้คณุภาพการศกึษามีประสิทธิภาพ และต้องมี
ครบตามองค์ประกอบของการประกนัคณุภาพการศกึษา  ดงันัน้ขอให้ผู้วิจยัตระหนกัถึงผลของการ
ตรวจสอบรายการของผู้บริหารหลกัสตูร  โดยให้ความส าคญัเป็นอนัดบัแรก" 

  1.2  ประเด็นในการสร้างความตระหนักให้ผู้ ประเมินตอบด้วยความเต็ม ดัง
ผู้ เช่ียวชาญกลา่ววา่  

    "ควรท าความเข้าใจกบัผู้ มีสว่นร่วมฝ่ายตา่ง ๆ ให้ตระหนกัถึงความส าคญั
ของการประเมินกระบวนการน าหลกัสตูรสู่การปฏิบตัิ และเกิดแรงจูงใจท่ีอยากจะตอบและยินดี
ร่วมทดลองการใช้เคร่ืองมือดงักลา่ว" 

  1.3  ประเด็นในการเรียงล าดบัความส าคญัของข้อค าถาม และภาษาท่ีใช้ในการ
เขียนข้อค าถาม ดงัท่ีผู้ เช่ียวชาญกลา่ววา่ 

    "ควรมีการปรับปรุงการน าเสนอเรียงล าดบัความส าคญัของข้อค าถาม
และปรับแก้ไขในหวัข้อค าถาม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนให้เป็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการเรียนการสอนระหว่างผู้บริหารหลักสูตรในสถาบันเดียวกันและต่างสถาบัน ข้อ
ค าถามการตรงประเด็นว่าต้องการให้ผู้ ประเมินตนเองท าการตรวจสอบรายการเก่ียวกับการ
กระบวนการน าหลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิด้านปัจจยัป้อนท าสิง่ใดอยา่งไร" 
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 2. ความคิดเห็นเก่ียวกบัเคร่ืองมือประเมินกระบวนการน าหลักสตูรสู่การปฏิบตัิ ได้แก่ 
แบบตรวจสอบรายการ การประเมินการจดัการเรียนการสอนของตนเองส าหรับอาจารย์ผู้สอนและ
อาจารย์พี่เลีย้งเพื่อประเมินด้านปัจจยัป้อน ด้านกระบวนการ โดยมีประเด็นเก่ียวกบัตวับ่งชีเ้พื่อ
การประเมินให้ครอบคลมุตามหลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิ  ดงัผู้ เช่ียวชาญกลา่ววา่ 

   "สว่นมากคิดว่าตวับง่ชีเ้พื่อประเมินกระบวนการน าหลกัสตูรการปฏิบตัิท่ี
น ามาใช้ในการตรวจสอบรายการ มีความคลอบคลมุกบัสิ่งท่ีการประเมิน แต่มีรายละเอียดท่ีการ
ปรับปรุงในบางตวัเน่ืองจากเป็นการจดัอบรมในระยะนัน้ 16 สปัดาห์ ยากต่อการจดักระท าในการ
น าหลกัสตูรไปสู่การปฏิบตัิ ได้แก่ การจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูร ซึ่งยงัขาดความชดัเจนว่าใครจะ
เป็นผู้ ท่ีต้องปฏิบตัิในการจดักิจกรรมนี"้ 

 3. ความคิดเห็นเก่ียวกบัเคร่ืองมือประเมินกระบวนการน าหลกัสตูรสู่การปฏิบตัิ ได้แก่ 
แบบตรวจสอบรายการ การประเมินกระบวนการน าหลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิของนกัศกึษาผู้ เข้าอบรม
เพื่อประเมินการจดัการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์พี่เลีย้ง ในด้านปัจจยัป้อน  
ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต  โดยมีประเด็นเก่ียวกบัข้อค าถามท่ีให้นกัศกึษาประเมินต้อง
ครอบคลุม และประเมินได้ครบตามการน าหลักสูตรสู่การปฎิบตัิ โดยเน้นการน าหลกัสูตรสู่การ
ปฎิบตัิด้านผลผลิตเป็นหลกัส าคญั  ดงัผู้ เช่ียวชาญกลา่ววา่    

   "ควรให้ความคิดเห็นว่ากระบวนการน าหลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิโดยอาจารย์
ผู้สอนท่ีจะปฏิบตัิต่อผู้ เรียนนัน้เหมาะสม ข้อค าถามท่ีให้ผู้ เรียนตรวจสอบรายการด้วยตนเองมี
ความครอบคลมุตามหลกัการทางทฤษฎีของกระบวนการน าหลกัสูตรท่ีพึ่งปฏิบตัิโดยเน้นปัจจัย
ด้านผลผลิตเพื่อต้องการให้ผลผลิตจากการน าหลกัสตูรลงสู่การปฏิบตัิเป็นไปตามความต้องการ
ของหลกัสตูร" 

 
 4. ความคิดเห็นเก่ียวกบัแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ เรียนช่วงแรก (2 สปัดาห์แรก)

และหลงัการอบรม โดยมีประเด็นเก่ียวกับข้อค าถามครอบคลมุเนือ้หาด้านการจัดการเรียนการ
สอน ด้านผลผลิต  ดงัผู้ เช่ียวชาญกลา่ววา่ 

   " ข้อค าถามท่ีสร้างขึน้ตรงตามเกณฑ์ประเมินความพึงพอใจการจดัการ
เรียนการสอน เพราะข้อค าถามครอบคลมุชดัเจนสามารถประเมินความคิดเห็นของผู้ เรียนได้  ซึ่ง
ผู้วิจยัควรเน้นประเดน็ค าถามเก่ียวกบัด้านผลผลิต ควรชีแ้จงให้นกัศกึษาเห็นความส าคญัและตอบ
ข้อค าถามตรงความคดิเห็นของตนเองมากท่ีสดุ" 
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 5. การน าเคร่ืองมือประเมินกระบวนการน าหลกัสตูรลงสูก่ารปฏิบตัิไปทดลองใช้ ผู้วิจยั
ได้น าแบบตรวจสอบรายการทัง้ 3 ฉบับ โดยไปทดลองใช้กับผู้ มีส่วนเก่ียวข้องกับหลักสูตร                         
การพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตัิทั่วไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น) ของวิทยาลัยพยาบาล           
พระจอมเกล้า จงัหวดัเพชรบรีุ จ านวน 30 คนได้แก่ 

  1. กลุม่ผู้บริหารหลกัสตูร จ านวน 10 คน 
  ทดลองใช้แบบตรวจสอบรายการส าหรับผู้บริหารจ านวน 1 ฉบบั โดยมีข้อค าถาม 

24 ค าถาม ผลปรากฏวา่แบบตรวจสอบรายการดงักลา่วมีคา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.64 , 0.80 
  2. กลุม่อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์พี่เลีย้ง จ านวน 20 คน 
  ทดลองใช้แบบตรวจสอบรายการการประเมินการจดัการเรียนการสอนของตนเอง 

ส าหรับอาจารย์ผู้ สอน/อาจารย์พี่เลีย้ง จ านวน 1 ฉบับ มีข้อค าถาม 13 ข้อ ผลปรากฏว่า แบบ
ตรวจสอบรายการการประเมินการจดัการเรียนการสอนของตนเองมีคา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.96 

  3. กลุม่นกัศกึษาผู้ เข้าอบรม จ านวน 30 คน 
  ทดลองใช้แบบตรวจสอบรายการ ส าหรับนกัศกึษาจ านวน 1 ฉบบั มีข้อค าถาม 12 

ข้อ ผลปรากฏวา่ แบบตรวจสอบรายการมีคา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.76 
  ทดลองใช้สอบถามความคิดเห็นของนกัศึกษาก่อนและหลงัเข้าอบรมจ านวน 1 

ฉบบั มีข้อค าถาม 19 ข้อ ผลปรากฏวา่ แบบสอบถามมีคา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.94 
  จากผลการทดลองใช้ดงักลา่ว ผู้วิจยัจงึน าผลการทดลองใช้มาด าเนินการปรับปรุง

ข้อรายการของแบบตรวจสอบรายการแต่ละชุดให้มีความเหมาะสมยิ่งขึน้ เพื่อน าไปใช้เป็น
เคร่ืองมือประเมินกระบวนการน าหลกัสตูรสู่การปฏิบตัิของผู้ เก่ียวข้องเป็นกรณีศกึษา ณ โรงเรียน
พยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลยัมหิดล 

 
ตอนที่ 4  การปรับปรุงเคร่ืองมือประเมินและการทดลองใช้เคร่ืองมือประเมิน 
 ผู้วิจยัได้น าเคร่ืองมือประเมินท่ีประเมินจากวิทยาลยัพยาบาลพระจอมเกล้า  จงัหวดั
เพชรบุรี มาปรับปรุงเคร่ืองมือให้มีคณุลกัษณะท่ีเหมาะสมจากค าชีแ้นะผู้ทรงคณุวฒุิต่าง ๆ และ
น าไปทดลองใช้จริงท่ีโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลยัมหิดล  โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 4.1 การปรับปรุงเคร่ืองมือประเมิน 
  4.1.1 ประเภทของเคร่ืองมือประเมิน 
   ผู้ วิจัยน าผลจากการส ารวจสภาพการปฏิบัติงานของผู้ บริหารหลักสูตร 
อาจารย์ในสถาบันการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลและพยาบาลท่ีท าหน้าท่ีพี่เลีย้งในแหล่งฝึก
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ภาคปฏิบตัิ น าข้อมูลมาพฒันาขึน้เป็นแบบตรวจสอบรายการส าหรับใช้ประเมินตนเองเก่ียวกับ
กระบวนการน าหลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิ    
   ผู้วิจยัน าผลการศกึษาสภาพการจดัการศกึษาของสถาบนัพยาบาลในตอนท่ี 
3 และด าเนินการสร้างแบบประเมินกระบวนการน าหลกัสตูรลงสูก่ารปฏิบตัิมาด าเนินการสร้างเป็น
รูปแบบเคร่ืองมือวิจยัในรูปแบบตรวจสอบรายการ ส าหรับให้กลุม่ท่ีเก่ียวข้องกบัหลกัสตูรได้ท าการ
ประเมินตนเองเก่ียวกบักระบวนการน าหลกัสตูรสู่การปฏิบตัิท่ีได้ท าขณะด าเนินการจดัการศกึษา
ในหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป โดยพฒันาเป็นร่างของเคร่ืองมือเรียกว่า
ชดุเคร่ืองมือประเมินกระบวนการน าหลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิ โดยแบ่งออกเป็นเคร่ืองมือจ านวน 3 ชดุ 
ได้แก่   
   ผู้ วิจัยใช้วิธีการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือทัง้ 3 ชุด ได้แก่ ชุดท่ี 1 
เคร่ืองมือแบบตรวจสอบรายการ ส าหรับประเมินตนเองของผู้ บริหารในการกระบวนการน า
หลกัสตูรสู่การปฏิบตัิด้านปัจจยัป้อน ชุดท่ี 2 เคร่ืองมือแบบตรวจสอบรายการในการประเมินการ
จดัการเรียนการสอนของตนเองส าหรับอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์พี่เลีย้งและชุดท่ี 3 เคร่ืองมือแบบ
ตรวจสอบรายการ ส าหรับนกัศกึษาผู้ เข้าอบรมในการประเมินกระบวนการน าหลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิ
ด้านกระบวนการและผลผลติ 
 
ตารางท่ี  30  แสดงลกัษณะของเคร่ืองมือ 
 

เคร่ืองมือที่พัฒนา ลักษณะของเคร่ือง 
ฉบบักรรมการบริหารหลกัสตูร
ตรวจสอบรายการส าหรับประเมนิ
กระบวนการน าหลกัสตูรสูก่าร
ปฏิบตัิ 

แบบตรวจสอบรายการส าหรับประเมนิกระบวนการน าหลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิ 

ฉบบัอาจารย์ผู้สอน อาจารย์พ่ีเลีย้ง
ตรวจสอบรายการส าหรับประเมนิ
กระบวนการน าหลกัสตูรสูก่าร
ปฏิบตัิ  

แบบตรวจสอบรายการส าหรับประเมนิกระบวนการน าหลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิ 

ฉบับผู้ เ รียนตรวจสอบรายการ
ส าหรับประเมนิการจดัการเรียนการ
สอนของอาจารย์  และประเมิน
ความคิ ด เห็ น ด้ านการบ ริหา ร
หลกัสตูรของสถาบนั 

1. แบบตรวจสอบรายการส าหรับประเมนิการจดัการเรียนการสอนของอาจารย์ 
2. แบบประเมนิความคิดเห็นด้านการบริหารหลกัสตูรของสถาบนั 
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  4.1.2 ความคดิเหน็ของผู้ทรงคุณวุฒ ิ
   ผู้วิจยัได้น าชุดเคร่ืองมือท่ีพฒันาขึน้ ได้แก่ แบบตรวจสอบรายการทัง้ 3 
ชุด ส่งให้ผู้ทรงคณุวุฒิ จ านวน 5 คน พิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา โดยพิจารณาตาม
เกณฑ์ตอ่ไปนี ้ 
   1.  ความครบถ้วนขององค์ประกอบกระบวนการน าหลกัสตูรลงสู่การ
ปฏิบตัิทัง้ปัจจยัป้อน กระบวนการและผลผลิต   
   2.  ความสอดคล้องของข้อรายการท่ีใช้ประเมิน กระบวนการน าหลกัสตูร
สูก่ารปฏิบตัิตามท่ีนิยมก าหนด  
   3. ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ผู้ วิจัยปรับปรุงข้อความให้
เหมาะสม 

 
 แบบตรวจสอบรายการส าหรับผู้บริหาร 

 ผลการประเมินของผู้ เช่ียวชาญเก่ียวกับเคร่ืองมือประเมินกระบวนการน าหลกัสตูรสู่
การปฏิบตัิของหลกัสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตัิทั่วไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น) 
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ประเด็นเก่ียวกับการสร้างความตระหนักในการปฏิบตัิงานฐานะ
ผู้บริหารหลกัสูตร  และประเด็นเก่ียวกับการเรียงล าดบัความส าคญัของข้อค าถาม และการใช้
ภาษาของข้อค าถามในด้านปัจจยัป้อน  และด้านกระบวนการ  โดยผู้ เช่ียวกลา่ววา่  

   "ควรการตระหนกัถึงคณุคา่ของผลจากการกระท า โดยไม่ถกูบงัคบัจะท า
ให้เกิดความตอ่เน่ืองทางการปฏิบตัิ การท่ีผู้ ท่ีเก่ียวข้องสามารถสะท้อนแนวคิดหรือการกระท าของ
ตนเอง และข้อเสนอการปรับปรุงการน าเสนอเรียงล าดบัความส าคัญของข้อค าถามและปรับแก้ไข
ในหวัข้อค าถาม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนให้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
เรียนการสอนระหว่างผู้บริหารหลกัสูตรในสถาบนัเดียวกันและต่างสถาบนั ข้อค าถามการตรง
ประเด็นว่าต้องการให้ผู้ประเมินตนเองท าการตรวจสอบกรายการเก่ียวกับการกระบวนการน า
หลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิด้านปัจจยัป้อนท าสิง่ใดอยา่งไร" 

 
 แบบตรวจสอบรายการส าหรับผู้สอน 
 ความคิดเห็นเก่ียวกับเคร่ืองมือประเมินกระบวนการน าหลกัสูตรสู่การปฏิบตัิ ได้แก่ 

แบบตรวจสอบรายการ การประเมินการจดัการเรียนการสอนของตนเองส าหรับอาจารย์ผู้สอนและ
อาจารย์พี่เลีย้งเพื่อประเมินด้านปัจจยัป้อน และด้านกระบวนการ โดยมีประเด็นเก่ียวกบัตวับ่งชี ้
เพื่อการประเมินให้ครอบคลมุตามหลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิ  ดงัผู้ เช่ียวชาญกลา่ววา่ 
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   "ความคลอบคลมุกบัสิ่งท่ีการประเมิน เพื่อให้เกิดการจดักระท าในการน า
หลกัสตูรไปสู่การปฏิบตัิได้จริงส าหรับอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์พี่เลีย้งควรเน้นความส าคญัของ
ข้อค าถามท่ีเก่ียวข้องกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนให้ชัดเจนว่าเป็นเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ผู้สอนด้วยกนัเอง และทีมการสอนของในสถาบนัท่ีสอนหรือตา่ง
สถาบนัการศกึษาพยาบาลท่ีเปิดสอนหลกัสตูรเช่นเดียวกนั" 

 
 นอกจากนีย้งัมีประเดน็เก่ียวกบัการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ดงัผู้ เช่ียวชาญกลา่ววา่ 
   "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนในข้อค าถามของแบบ

ตรวจสอบรายการควรมีความชัดเจนว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้สอน หรือ
ผู้สอนกบันกัศกึษาท่ีเข้าอบรมในหลกัสตูรดงักลา่ว เน่ืองจากนกัศกึษาเป็นผู้ มีประสบการณ์ในการ
ท างานในพืน้ท่ีจริงมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี จึงควรใช้หลกัการจดัการเรียนการสอนแบบผู้ ใหญ่ คือ
สามารถผู้สอนแลกเปลี่ยนกบัผู้ เรียนได้"  

 

 แบบตรวจสอบรายการส าหรับนักศึกษา  
 ความคิดเห็นเก่ียวกับเคร่ืองมือประเมินกระบวนการน าหลกัสูตรสู่การปฏิบตัิ ได้แก่ 

แบบตรวจสอบรายการ การประเมินกระบวนการน าหลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิของนกัศกึษาผู้ เข้าอบรม
เพื่อประเมินด้านปัจจยัป้อน  และด้านกระบวนการ   โดยมีประเด็นเก่ียวกบัภาษาท่ีใช้ในการตัง้ข้อ
ค าถามให้ความชดัเจน และครอบคลมุ  ดงัผู้ เช่ียวชาญกลา่ววา่ 

   "ข้อค าถามท่ีให้ผู้ เ รียนตรวจสอบรายการด้วยตนเอง  ต้องมีความ
ครอบคลมุในด้านการจดัการเรียนการสอนของหลกัสตูรโดยเน้นองค์ประกอบด้านปัจจยัป้อน ให้มี
ความครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานของสภาการพยาบาล และใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่ายอ่านแล้ว
ชดัเจน สามารถวดัในสิ่งท่ีผู้วิจยัต้องการวดัความคดิเห็นได้ถกูต้อง" 

 
แบบสอบถามความคดิเหน็ของนักศึกษา  

 ความคิดเห็นเก่ียวกับแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ เรียนช่วงแรก (2 สปัดาห์แรก)
และหลงัการอบรม โดยมีประเด็นเก่ียวกับ ข้อค าถามท่ีสร้างขึน้ตรงตามเกณฑ์ประเมินความพึง
พอใจการจดัการเรียนการสอน ครอบคลมุชดัเจนสามารถประเมินความคิดเห็นของผู้ เรียนได้ และ
ระยะเวลาในการประเมินให้ชดัเจน ดงัผู้ เช่ียวชาญกลา่ววา่   

   "ข้อค าถามต้องมีความครอบคลุมในด้านการจัดการเรียนการสอนของ
หลกัสตูรตามเกณฑ์มาตรฐานของสภาการพยาบาล  และระยะเวลาในการสอบถามความคิดเห็น
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ผู้วิจยัควรก าหนดระยะเวลา และช่วงห่างของการใช้เคร่ืองมือประเมินน าหลกัสตูรสู่การปฏิบตัิได้
ชดัเจน"  

 
 4.1.3 ลักษณะของเคร่ืองมือ ท่ีผ่านการหาความเทียงตรงเชิงเนือ้หา (Content 
Validity) และหาความเช่ือมัน่ (Reliability) พร้อมทัง้ปรับเปลี่ยนแก้ไขเก่ียวกบัภาษาให้เกิดความ
สมบรูณ์ตามข้อคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ  โดยแบง่เคร่ืองมือจ านวน 4 ฉบบั มีรายละเอียดดงันี ้
  1.  เคร่ืองมือประเมินส าหรับผู้บริหารหลกัสตูร  เป็นแบบตรวจสอบรายการใช้การ
ประเมินตนเองของผู้บริหารเก่ียวกบัการน าหลกัสตูรสู่การปฏิบตัิ  โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ การ
ประกนัคณุภาพ  ด้านปัจจยัป้อน และด้านกระบวนการ  โดยมีข้อค าถาม 24 ข้อ 
  2. เคร่ืองมือประเมินส าหรับอาจารยผู้ สอนและอาจารย์พี่ เลีย้ง   เป็นแบบ
ตรวจสอบรายการเพื่อให้อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์พี่เลีย้งประเมินพฤติกรรมของตนเองเก่ียวกบั
การจดัการเรียนการสอน ท่ีเก่ียวข้องกบัการน าหลกัสตูรสู่การปฏิบตัิในด้านกระบวนการ โดยมีข้อ
ค าถาม 13 ข้อ 
  3. เคร่ืองมือประเมินส าหรับนกัศกึษา  เป็นแบบตรวจสอบรายการท่ีเก่ียวกบัการ
จัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้ สอนและอาจารย์พี่ เลีย้ง ในด้านปัจจัยป้อน และด้าน
กระบวนการ โดยมีข้อค าถาม 12 ข้อ  
  4.  เคร่ืองมือประเมินส าหรับนกัศกึษา เป็นแบบสอบถามความพงึพอใจท่ีมีตอ่การ
จดัการเรียนการสอนของสถาบนัการศึกษา  ผู้จดัอบรมในด้านป้จจยัป้อน ด้านกระบวนการ และ
ด้านผลผลิต โดยมีข้อค าถาม 19 ข้อ 
 
  โดยมีรายละเอียดของเคร่ืองมือประเมินดงัตอ่ไปนี ้

 
แบบตรวจสอบรายการส าหรับประเมินการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัต ิ

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัตทิั่วไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น) 
ฉบับผู้บริหารหลักสูตร 

 
โปรดขีด  / ในช่อง  ส าหรับระดับการปฏิบัตขิองท่าน 
 

 การบริหารหลักสูตร ปรับปรุง พอใช้ ดี 
1. หน่วยงานมีการด าเนินงานต่อไปนี ้    
 1. มีกรรมการประกนัคณุภาพการศกึษา 

2. มีการวางแผนการจดัการเรียนการสอน 
3. มีการเตรียมความพร้อมด้านปัจจยั 
4. มีกาเตรียมการด้านการจดัการรเยนการสอน 
5. มีการก ากบัตดิตามให้ด าเนินงานตามแผน 

มี 3 ข้อแรก มี 4-5 ข้อแรก มีครบทัง้ 6 ข้อ 
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 การบริหารหลักสูตร ปรับปรุง พอใช้ ดี 
6. มีการน าผลการประเมนิไปปรับปรุงการด าเนินงาน 

2 การก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกตามที่สภาการพยาบาลก าหนด
มีดังนี ้

   

 1. เกรดเฉลีย่สะสมปริญญาตรี 
2. ประสบการณ์ท างาน 
3. การสอบข้อเขียน 
4. การสมัภาษณ์ 

เป็นไปตามท่ีสภา
การพยาบาลก าหนด
ไมเ่กิน 2 ข้อ 

เป็นไปตามท่ีสภา
การพยาบาลก าหนด
จ านวน 3 ข้อ 

เป็นไปตามท่ีสภา
การพยาบาลก าหนด
ครบทกุข้อ 

3 การคัดเลือกผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด    
1. เกรดเฉลีย่สะสมปริญญาตรี 
2. ประสบการณ์ท างาน 
3. การสอบข้อเขียน 
4. การสมัภาษณ์ 

คดัเลือกโดยเป็นไป
ตามเกณฑ์ท่ีสภา
การพยาบาลไมเ่กิน  
2 ข้อ 

คดัเลือกโดยเป็นไป
ตามเกณฑ์ท่ีสภา
การพยาบาลจ านวน 
3 ข้อ 

คดัเลือกโดยเป็นไป
ตามเกณฑ์ท่ีสภา
การพยาบาลก าหนด
ครบทกุข้อ 

4 ผู้สอนที่รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัตต่ิอไปนี ้    
 1. ส าเร็จตรงสาขาท่ีสอน 

2. มีประสบการณ์สอน 
3. มีเวลาสอนครบตามท่ีก าหนด 

ผู้สอนไมถ่ึง 80% มี
คณุสมบตัิตาม
เกณฑ์ครบถ้วน 

ผู้สอนประมาณ80% 
ขึน้ไปมีคณุสมบตัิ
ตามเกณฑ์ครบถ้วน 

ผู้สอน 100%     มี
คณุสมบตัิตาม
เกณฑ์ครบถ้วน 

5 ผู้อาจารย์พี่เลีย้งมีคุณสมบัตต่ิอไปนี ้    
 1. ส าเร็จตรงสาขาท่ีสอน 

2. มีประสบการณ์สอน 
3. มีเวลาสอนครบตามท่ีก าหนด 

ผู้สอนไมถ่ึง 80% มี
คณุสมบตัิตาม
เกณฑ์ครบถ้วน 

ผู้สอนประมาณ80% 
ขึน้ไปมีคณุสมบตัิ
ตามเกณฑ์ครบถ้วน 

ผู้สอน 100%     มี
คณุสมบตัิตาม
เกณฑ์ครบถ้วน 

6 สถานที่เรียนมีลักษณะต่อไปนี ้    
 1. สภาพห้องเรียนเหมาะสม 

2. มีแหลง่การเรียนรู้ (ห้องสมดุ ฐานข้อมลู) เพียงพอ 
3. การเข้าถึงแหลง่การเรียนรู้สะดวก ง่าย 

มีไมเ่กิน 1 ข้อ มี 2 ข้อ มีครบทกุข้อ 

7 ความพร้อมของแหล่งฝึกประสบการณ์มีลักษณะดังนี ้    
 1. แหลง่ฝึกเต็มใจพร้อมรับผู้ เรียนมาฝึกประสบการณ์ 

2. แหลง่ฝึกมีผู้ ป่วยท่ีเป็นกรณีศกึษาให้เรียนเพียงพอ 
3. แหลง่ฝึกมีอาจารย์ท่ีสามารถสอนได้เต็มหลกัสตูร 
4. แหลง่ฝึกมีอาจารย์/พยาบาลพ่ีเลีย้งช่วยเหลือผู้ เรียน 
5. แหลง่ฝึกมีอปุกรณ์การดแูลผู้ ป่วยครบถ้วน 

มีไมเ่กิน  2 ข้อ มี 3-4 ข้อ มีครบทกุข้อ 

8 เนือ้หาหลักสูตร    
  เนือ้หาภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบตัิ
เป็นไปตามท่ีสภาการ
พยาบาลก าหนดน้อย
กว่า 80% 

เนือ้หาภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบตัิ
เป็นไปตามท่ีสภาการ
พยาบาลก าหนด
ประมาณ 80% 

เนือ้หาภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบตัิ
ครบถ้วนตามท่ีสภา
การพยาบาลก าหนด 

9 โครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต/ชั่วโมง) เป็นไปตามที่
สภาการพยาบาลก าหนด 

   
สอดคล้องไมถ่ึง 
80% 

สอดคล้อง 80%ขึน้
ไป 

สอดคล้อง 100% 

10 การก าหนดอัตราส่วน นศ.ต่ออาจารย์    
 (ตอบข้อที่ใกล้เคียงท่ีสดุ) 

 
เกิน 6:1  5:1 หรือ 6:1 4:1 

11 การก าหนดอัตราส่วน นศ. ต่อพยาบาลพี่เลีย้ง    
 (ตอบข้อที่ใกล้เคียงท่ีสดุ) เกิน 6:1  5:1 หรือ 6:1 4:1 
12 การท าแผนการสอน    
 1. ผู้สอนท าแผนการสอนลว่งหน้าก่อนให้บริการ 

2. แผนการสอนมีรายละเอียดของหวัข้อครบถ้วน (จดุมุง่หมาย 
มีไมเ่กิน  2 ข้อ มี 3-4 ข้อ มีครบทกุข้อ 
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 การบริหารหลักสูตร ปรับปรุง พอใช้ ดี 
กิจกรรม สื่อการสอน การประเมนิ การมอบหมายงาน การ
ประเมนิผล เอกสารค้นคว้า) 

3. มีการทบทวนแผนการสอนระหว่างสอน 
13 การวเิคราะห์ผู้เรียน    
 1. วิเคราะห์ความสนใจ/ความคาดหวงัของผู้ เรียน 

2. วิเคราะห์ความรู้เดิมของผู้ เรียน 
3. วิเคราะห์ศกัยภาพด้านการเรียนรู้ของผู้ เรียน 
4. ออกแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นความแตกตา่งระหว่างผู้ เรียน

ด้วย 

มีไมเ่กิน  2 ข้อ มี 3  ข้อ มีครบทกุข้อ 

14 การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน    
 1. สอนโดยใช้เทคนิคการสอนหลากหลาย  

2. สอนโดยยกตวัอย่างการตรวจรักษาผู้ ป่วยประกอบ 
3. สอนโดยน าความรู้จากบทความวิจยัหรือวธีิการใหมม่าเลา่ให้

ผู้ เรียนฟัง 
4. มีกรณีศกึษาให้ผู้ เรียนฝึกแก้ปัญหา 

มีไมเ่กิน  2 ข้อ มี 3 ข้อ มีครบทกุข้อ 

15 การฝึกประสบการณ์มีลักษณะดังนี ้    
 1. สร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของพยาบาล      พ่ีเลีย้งท่ีมี

สว่นส าคญัในการพฒันาผู้ เรียน 
2. เก็บข้อมลูจากผู้ เรียนเก่ียวกบัสิง่ท่ีเรียนรู้เพ่ือน ามาปรับการ

เรียนการสอน 
3. ผู้ เก่ียวข้องในหลกัสตูรมีการประชมุหารือเพ่ือแก้ปัญหาที่

เกิดขึน้ระหว่างการฝึก 

มีไมเ่กิน  2 ข้อ มี 3 ข้อ มีครบทกุข้อ 

16 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร    
 1. มีกิจกรรมเสริมผู้ ท่ีมศีกัยภาพต ่ากว่าเกณฑ์ 

2. มีกิจกรรมสง่เสริมจิตส านึกในการดแูลผู้ ป่วย 
3. มีกิจกรรมเสริมทกัษะการแสวงหาความรู้ให้ก้าวทนัวิทยาการ

ใหม่ๆ  
4. มีกิจกรรมสง่เสริมการคิดวเิคราะห์ วิพากษ์ 
5. มีกิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้หรือท างานร่วมกนั 

มีไมเ่กิน  1 ข้อ มี 2 ข้อ มีครบทกุข้อ 

17 การเตรียม cases ส าหรับผู้เรียน    
 1. case เพียงพอ 

2. case ตรงตามโรค 
3. case เหมาะสมกบัผู้ เรียน 

มีไมเ่กิน  1 ข้อ มี 2 ข้อ มีครบทกุข้อ 

18 การจัดเตรียมส่ือการศึกษา    
 1. สื่อการสอนเสริมการเรียนรู้ 

2. ใช้สื่อ IT  
3. วสัดฝึุกครบถ้วน 
4. ผู้ เรียนเข้าถึงสื่อได้ง่าย 

มีไมเ่กิน  2 ข้อ มี 3 ข้อ มีครบทกุข้อ 

19 การออกแบบระบบประเมิน    
 1. ก าหนดองค์ประกอบของการประเมนิร่วมกนั 

2. ก าหนดเกณฑ์การประเมนิผลรายวิชาร่วมกนั 
3. ก าหนดเกณฑ์การประเมนิเพ่ือรับประกาศนียบตัรร่วมกนั 
4. ให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในประเมนิผู้สอน 
5. ให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการประเมนิตนเอง 
6. แจ้งระบบการประเมนิให้ผู้ เรียนทราบ 

มีไมเ่กิน  3 ข้อ 
 
 

มี 4-5 ข้อ มีครบทกุข้อ 

20 การก าหนดองค์ประกอบของการประเมนิ    
 1. ความรู้ตามทฤษฎี มีไมเ่กิน  2 ข้อ มี 3 ข้อ มีครบทกุข้อ 
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 การบริหารหลักสูตร ปรับปรุง พอใช้ ดี 
2. ทกัษะปฏิบตัิ 
3. ทกัษะการมีสว่นร่วม 

 
 

21 การตรวจสอบคุณภาพของการประเมิน    
 1. การประชมุก าหนดวิธีการประเมนิผู้ เรียน 

2. การวิพากษ์เคร่ืองมือประเมนิ 
3. การตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือหลงัการใช้ 
4. การปรับปรุงวิธีการประเมนิและคณุภาพของเคร่ืองมือ

ประเมนิ 

มีไมเ่กิน  2 ข้อ 
 
 

มี 3 ข้อ มีครบทกุข้อ 

22 การให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียน    
 1. การให้ข้อมลูป้อนกลบัระหว่างฝึก 

2. การให้ข้อมลูป้อนกลบัเป็นรายคน 
3. การติดตามผลการพฒันาในตวัผู้ เรียน 

มีไมเ่กิน  1 ข้อ มี 2 ข้อ มีครบทกุข้อ 

23 การใช้ข้อมูลจากผู้เรียนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน    
 1. ให้ผู้ เรียนประเมนิผู้สอน และมีโอกาสให้ข้อมลูแก่ผู้ รับผิดชอบ

หลกัสตูร 
2. จดัประชมุผู้ รับผิดชอบ รับรู้มมุมองของผู้ เรียน 
3. ร่วมกนัวางแผนการจดัการเรียนการสอนสนองผู้ เรียน 

มีไมเ่กิน  1 ข้อ มี 2 ข้อ มีครบทกุข้อ 

24 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน    
 1. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคนิคการเรียนการสอน 

2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิทยาการใหม ่ๆ 
3. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสื่อการสอน 
4. มีการวิพากษ์คณุภาพ/วิธีการประเมนิ 
5. มีการวิเคราะห์ผลการประเมนิผู้ เรียน 
6. มีการน าผลการประเมนิไปปรับปรุงการเรียนการสอน 

มีไมเ่กิน  2 ข้อ มี 3-4 ข้อ มี 5-6 ทกุข้อ 

 
สรุปผลการประเมนิการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัต ิ

โดยผู้บริหารหลักสูตร 
 

 ประเดน็ คะแนน ปรับปรุง พอใช้ ดี 
1 การประกันคุณภาพ     
2 ด้านปัจจัยป้อน     
2.1 ผู้เรียน     
2.1.1 การก าหนดเกณฑ์การคดัเลือก     

2.2.1 การคดัเลือกเป็นไปตามประกาศ     
2.2 ผู้สอน     
2.2.1 คณุสมบตัิของผู้สอน     
2.2.1 คณุสมบตัิของอาจารย์พ่ีเลีย้ง     
2.3 สถานที่ อุปกรณ์ ส่ิงอ านวยความสะดวก     
2.3.1 สถานที่เรียน     

2.3.2 ความพร้อมของแหลง่ฝึก     
3 ด้านกระบวนการ     
3.1 การจัดท าหลักสูตร     
3.1.1 เนือ้หาหลกัสตูร     

3.1.1 โครงสร้างหลกัสตูร     
3.2 กิจกรรมการเรียนการสอน     
3.2.1 การก าหนดอตัราสว่น นศ. ต่ออาจารย์     
3.2.2 การก าหนดอตัราสว่น นศ. ต่อพยาบาลพ่ีเลีย้ง     
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 ประเดน็ คะแนน ปรับปรุง พอใช้ ดี 
3.2.3 การท าแผนการสอน     
3.2.4 การวิเคราะห์ผู้ เรียน     

3.2.5 การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน     
3.2.6 การฝึกประสบการณ์     
3.2.7 การจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูร     
3.3 ส่ือการเรียนการสอน     
3.3.1 การเตรียม cases     
3.3.2 การจดัเตรียมสื่อการศกึษา     
4 การประเมินผล     
4.1 การออกแบบระบบประเมนิ     
4.2 การก าหนดองค์ประกอบของการประเมนิ     

4.3 การตรวจสอบคณุภาพของการประเมนิ     
4.3 การให้ข้อมลูป้อนกลบั     
4.4 การใช้ข้อมลูจากผู้ เรียนเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน     
5 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน     

 
 

แบบตรวจสอบรายการส าหรับประเมินการจัดการเรียนการสอนของตนเอง 
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏบิตัทิั่วไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น) 

ฉบบัอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์พี่เลีย้ง 
 

ในฐานะผู้สอนหรืออาจารย์พี่เลีย้งท่านมีการด าเนินการต่อไปนีร้ะดับใด  ข้อใดที่ไม่ได้ปฏิบัต ิโปรดเว้นไว้ไม่ต้องตอบ 
โปรดขีด  / ในช่อง  ส าหรับระดบัการปฏิบตัิของท่าน 
 กิจกรรมการเรียนการสอน ปรับปรุง พอใช้ ดี 
1 การท าแผนการสอน    
 1. ท าแผนการสอนลว่งหน้าก่อนสอน 

2. แผนการสอนมีรายละเอียดของหวัข้อครบถ้วน (จดุมุง่หมาย 
กิจกรรม สื่อการสอน การประเมนิ การมอบหมายงาน การ
ประเมนิผล เอกสารค้นคว้า) 

3. มีการทบทวนแผนการสอนระหว่างสอน 

มีไมเ่กิน  2 ข้อ มี 3-4 ข้อ มีครบทกุข้อ 

2 การวเิคราะห์ผู้เรียน    
 1. วิเคราะห์ความสนใจ/ความคาดหวงัของผู้ เรียน 

2. วิเคราะห์ความรู้เดิมของผู้ เรียน 
3. วิเคราะห์ศกัยภาพด้านการเรียนรู้ของผู้ เรียน 
4. ออกแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นความแตกตา่งระหว่างผู้ เรียน

ด้วย 

มีไมเ่กิน  2 ข้อ มี 3  ข้อ มีครบทกุข้อ 

3 การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน    
 1. สอนโดยใช้เทคนิคการสอนหลากหลาย  

2. สอนโดยยกตวัอย่างการตรวจรักษาผู้ ป่วยประกอบ 
3. สอนโดยน าความรู้จากบทความวิจยัหรือวธีิการใหมม่าเลา่ให้

ผู้ เรียนฟัง 
4. มีกรณีศกึษาให้ผู้ เรียนฝึกแก้ปัญหา 

มีไมเ่กิน  2 ข้อ มี 3 ข้อ มีครบทกุข้อ 

4 การฝึกประสบการณ์    
 1. เข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนเองในการพฒันาผู้ เรียน 

2. เก็บข้อมลูจากผู้ เรียนเก่ียวกบัสิง่ท่ีเรียนรู้เพ่ือน ามาปรับการ
เรียนการสอน/ฝึกประสบการณ์ 

มีไมเ่กิน  2 ข้อ มี 3 ข้อ มีครบทกุข้อ 
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 กิจกรรมการเรียนการสอน ปรับปรุง พอใช้ ดี 
3. ประชมุหารือกบัผู้ เก่ียวข้องเพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ระหว่างการ

ฝึก 
5 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร    
 1. มีกิจกรรมเสริมผู้ ท่ีมศีกัยภาพต ่ากว่าเกณฑ์ 

2. มีกิจกรรมสง่เสริมจิตส านึกในการดแูลผู้ ป่วย 
3. มีกิจกรรมเสริมทกัษะการแสวงหาความรู้ 
4. มีกิจกรรมสง่เสริมการคิดวเิคราะห์ วิพากษ์ 
5. มีกิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้หรือท างานร่วมกนั 

มีไมเ่กิน  1 ข้อ มี 2 ข้อ มีครบทกุข้อ 

6 การเตรียม cases ส าหรับผู้เรียน    
 1. case เพียงพอ 

2. case ตรงตามโรค 
3. case เหมาะสมกบัผู้ เรียน 

มีไมเ่กิน  1 ข้อ มี 2 ข้อ มีครบทกุข้อ 

7 การจัดเตรียมส่ือการศึกษา    
 1. สื่อการสอนเสริมการเรียนรู้ 

2. ใช้สื่อ IT  
3. วสัดฝึุกครบถ้วน 
4. ผู้ เรียนเข้าถึงสื่อได้ง่าย 

มีไมเ่กิน  2 ข้อ มี 3 ข้อ มีครบทกุข้อ 

8. การออกแบบระบบประเมิน    
 1. ก าหนดองค์ประกอบของการประเมนิร่วมกนั 

2. ก าหนดเกณฑ์การประเมนิผลรายวิชาร่วมกนั 
3. ก าหนดเกณฑ์การประเมนิเพ่ือรับวฒุิบตัรร่วมกนั 
4. ให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในประเมนิผู้สอน 
5. ให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการประเมนิตนเอง 
6. แจ้งระบบการประเมนิให้ผู้ เรียนทราบ 

มีไมเ่กิน  3 ข้อ 
 
 

มี 4-5 ข้อ มีครบทกุข้อ 

9 การก าหนดองค์ประกอบของการประเมนิ    
 1. ความรู้ตามทฤษฎี 

2. ทกัษะปฏิบตัิ 
3. ทกัษะการมีสว่นร่วม 

มีไมเ่กิน  2 ข้อ 
 
 

มี 3 ข้อ มีครบทกุข้อ 

10 การตรวจสอบคุณภาพของการประเมิน    
 1. การประชมุก าหนดวิธีการประเมนิผู้ เรียน 

2. การวิพากษ์เคร่ืองมือประเมนิ 
3. การตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือหลงัการใช้ 
4. การปรับปรุงวิธีการประเมนิและคณุภาพของเคร่ืองมือ

ประเมนิ 

มีไมเ่กิน  2 ข้อ 
 
 

มี 3 ข้อ มีครบทกุข้อ 

11 การให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียน    
 1. การให้ข้อมลูป้อนกลบัระหว่างฝึก 

2. การให้ข้อมลูป้อนกลบัเป็นรายคน 
3. การติดตามผลการพฒันาในตวัผู้ เรียน 

มีไมเ่กิน  1 ข้อ มี 2 ข้อ มีครบทกุข้อ 

12 การใช้ข้อมูลจากผู้เรียนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน    
 1. ให้ผู้ เรียนประเมนิผู้สอน และมีโอกาสให้ข้อมลูแก่ผู้ รับผิดชอบ

หลกัสตูร 
2. จดัประชมุผู้ รับผิดชอบ รับรู้มมุมองของผู้ เรียน 
3. ร่วมกนัวางแผนการจดัการเรียนการสอนสนองผู้ เรียน 

มีไมเ่กิน  1 ข้อ มี 2 ข้อ มีครบทกุข้อ 

13 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน    
 1. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคนิคการเรียนการสอน 

2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิทยาการใหม ่ๆ 
3. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสื่อการสอน 

มีไมเ่กิน  2 ข้อ มี 3-4 ข้อ มี 5-6 ทกุข้อ 
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 กิจกรรมการเรียนการสอน ปรับปรุง พอใช้ ดี 
4. มีการวิพากษ์คณุภาพ/วิธีการประเมนิ 
5. มีการวิเคราะห์ผลการประเมนิผู้ เรียน 
6. มีการน าผลการประเมนิไปปรับปรุงการเรียนการสอน 

 
สรุปผลการประเมนิการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัต ิ

โดยอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์พี่เลีย้ง 

 
 ประเดน็ คะแนน ปรับปรุง พอใช้ ดี 
1 กิจกรรมการเรียนการสอน     
1.1 การท าแผนการสอน     

1.2 การวิเคราะห์ผู้ เรียน     
1.3 การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน     
1.4 การฝึกประสบการณ์     

1.5 การจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูร     
2 ส่ือการเรียนการสอน     
2.1 การเตรียม cases ส าหรับผู้ เรียน     
2.2 การจดัเตรียมสื่อการศกึษา     
3 การประเมินผล     
3.1 การออกแบบระบบประเมนิ     

3.2 การก าหนดองค์ประกอบของการประเมนิ     
3.3 การตรวจสอบคณุภาพของการประเมนิ     
3.4 การให้ข้อมลูป้อนกลบัแก่ผู้ เรียน     

3.5 การใช้ข้อมลูจากผู้ เรียนเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน     
4 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน     
4.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน     

รวม     
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แบบตรวจสอบรายการส าหรับหลักสูตร 
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัตทิั่วไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น) 

ฉบับนักศึกษา 
 

โปรดขีด  / ในช่อง  ส าหรับระดับการปฏิบัตขิองท่าน 
 

 หลักสูตร ปรับปรุง พอใช้ ดี 
1 สถานที่เรียน    
  1. สภาพห้องเรียนเหมาะสม 

 2. มีแหลง่การเรียนรู้ (ห้องสมดุ ฐานข้อมลู)  เพียงพอ 
 3. การเข้าถึงแหลง่การเรียนรู้สะดวก ง่าย 

มีไมเ่กิน 1 ข้อ มี 2 ข้อ มีครบทกุข้อ 

2 ความพร้อมของแหล่งฝึกประสบการณ์    
  1. แหลง่ฝึกเต็มใจพร้อมรับผู้ เรียนมาฝึกประสบการณ์ 

 2. แหลง่ฝึกมีผู้ ป่วยที่เป็นกรณีศกึษาให้เรียนเพียงพอ 
3. แหลง่ฝึกมีอาจารย์ท่ีสามารถสอนได้เตม็หลกัสตูร 
4. แหลง่ฝึกมีอาจารย์/พยาบาลพ่ีเลีย้งช่วยเหลือผู้ เรียน 
5. แหลง่ฝึกมีอปุกรณ์การดแูลผู้ ป่วยครบถ้วน 

มีไมเ่กิน  2 ข้อ มี 3-4 ข้อ มีครบทกุข้อ 

3 ประมวลสาระรายวชิาของผู้สอน    
  1. ผู้สอนแจกประมวลสาระรายวิชาก่อนสอน 

 2. ประมวลสาระมีรายละเอียดของหวัข้อครบถ้วน (จดุมุง่หมาย 
กิจกรรม สื่อการสอน การประเมนิ การมอบหมายงาน การ
ประเมนิผล เอกสารค้นคว้า) 

 3. มีการสอนตามประมวลสาระ 
 4. ผู้สอนอธิบายให้ผู้ เรียนเข้าใจประมวลรายวิชาชดัเจน 

มีไมเ่กิน  2 ข้อ มี 3-4 ข้อ มีครบทกุข้อ 

4 การวเิคราะห์ผู้เรียนโดยผู้สอน    
  1. มีการวิเคราะห์ความสนใจ/ความคาดหวงัของ ผู้ เรียน 

2. มีการวิเคราะห์ความรู้เดิมของผู้ เรียน 
3. มีการวิเคราะห์ศกัยภาพด้านการเรียนรู้ของผู้ เรียน 
4. สอนโดยเน้นความแตกตา่งระหว่างผู้ เรียนด้วย 

มีไมเ่กิน  2 ข้อ มี 3  ข้อ มีครบทกุข้อ 

5 การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน    
  1. สอนโดยใช้เทคนิคการสอนหลากหลาย  

 2. สอนโดยยกตวัอย่างการตรวจรักษาผู้ ป่วยประกอบ 
3. สอนโดยน าความรู้จากบทความวจิยัหรือวิธีการใหมม่าเลา่ให้

ผู้ เรียนฟัง 
4. มีกรณีศกึษาให้ผู้ เรียนฝึกแก้ปัญหา 

มีไมเ่กิน  2 ข้อ มี 3 ข้อ มีครบทกุข้อ 

6 การฝึกประสบการณ์    
  1. อาจารย์พ่ีเลีย้งเอาใจใสต่่อการฝึกประสบการณ์ 

2. มีการเก็บข้อมลูจากผู้ เรียนเก่ียวกบัสิง่ท่ีเรียนรู้เพ่ือน ามาปรับ
การเรียนการสอน 

3. มีการแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ระหว่างการฝึก 
4. ท่านได้รับประสบการณ์ฝึกตรงตามรายประมวลวิชา 

มีไมเ่กิน  2 ข้อ มี 3 ข้อ มีครบทกุข้อ 

7 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร    
 1. มีกิจกรรมเสริมผู้ ท่ีมีศกัยภาพต ่ากว่าเกณฑ์ 

2. มีกิจกรรมสง่เสริมจิตส านึกในการดแูลผู้ ป่วย 
3. มีกิจกรรมเสริมทกัษะการแสวงหาความรู้ให้ก้าวทนัวิทยาการ

ใหม่ๆ  
4. มีกิจกรรมสง่เสริมการคิดวเิคราะห์ วิพากษ์ 
 5. มีกิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้หรือท างานร่วมกนั 

มีไมเ่กิน  2 ข้อ มี 3-4 ข้อ มีครบทกุข้อ 
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 หลักสูตร ปรับปรุง พอใช้ ดี 
8 การเตรียม cases ส าหรับผู้เรียน    
  1. case เพียงพอ 

2. case ตรงตามโรค 
3. case เหมาะสมกบัผู้ เรียน 

มีไมเ่กิน  1 ข้อ มี 2 ข้อ มีครบทกุข้อ 

9 การจัดเตรียมส่ือการศึกษา    
  1. สื่อการสอนเสริมการเรียนรู้ 

 2.ใช้สื่อ IT  
 3.วสัดฝึุกครบถ้วนในห้องสาธิตทางการ พยาบาล 
4. ผู้ เรียนเข้าถึงสื่อได้ง่าย 

มีไมเ่กิน  2 ข้อ มี 3 ข้อ มีครบทกุข้อ 

10 การออกแบบระบบประเมิน    
  1. ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการก าหนดองค์ประกอบ ของการประเมนิ 

2. ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการก าหนดเกณฑ์การประเมนิผลรายวิชา 
3. ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในประเมนิผู้สอน 
4.ผู้ เรียนมีโอกาสได้ประเมนิตนเอง 
5. มีการแจ้งระบบการประเมนิให้ผู้ เรียนทราบ 
6. การประเมนิตรงตามท่ีตกลงกนัก่อนเร่ิมการเรียนการสอน 

มีไมเ่กิน  3 ข้อ 
 
 

มี 4-5 ข้อ มีครบทกุข้อ 

11 การให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียน    
  1. ผู้ เรียนได้รับข้อมลูป้อนกลบัระหว่างฝึก 

2. ผู้ เรียนได้รับข้อมลูป้อนกลบัเป็นรายคน 
3. ผู้สอนมีการตดิตามผลการพฒันาในตวัผู้ เรียน 

มีไมเ่กิน  1 ข้อ มี 2 ข้อ มีครบทกุข้อ 

12 การใช้ข้อมูลจากผู้เรียนเพื่อปรับปรุงการสอน    
  1. ผู้ เรียนมีโอกาสประเมนิผู้สอน และมีโอกาสให้ข้อมลูแก่

ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 
2. มีการขอข้อมลูเพ่ือรับรู้มมุมองของผู้ เรียน 
3. ผู้ เรียนรับรู้ว่าการจดัการเรียนการสอนสนอง 
        ผู้ เรียน 

มีไมเ่กิน  1 ข้อ มี 2 ข้อ มีครบทกุข้อ 
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สรุปผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน 
โดยนักศึกษา 

 
 ประเดน็ คะแนน ปรับปรุง พอใช้ ดี 
1 ด้านปัจจัยป้อน     
1.1 สถานที่เรียน     

1.2 ความพร้อมของแหลง่ฝึกประสบการณ์     
2 ด้านกระบวนการ     
2.1 การจัดการเรียนการสอน     
2.1.1 ประมวลสาระรายวิชาของผู้สอน     

2.1.2 การวิเคราะห์ผู้ เรียน     
2.1.3 การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน     

2.1.4 การฝึกประสบการณ์     
2.1.5 การจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูร     
2.2 ส่ือการเรียนการสอน     
2.2.1 การเตรียม cases     
2.2.2 การจดัเตรียมสื่อการศกึษา     
2.3 การประเมินผล     
2.3.1 การออกแบบระบบประเมนิ     

2.3.2 การให้ข้อมลูป้อนกลบั     
2.3.3 การใช้ข้อมลูจากผู้ เรียนเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน     
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แบบสอบถามความคดิเหน็ของผู้เรียนก่อนและหลังเข้ารับการอบรม 
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัตทิั่วไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น) 

ฉบับนักศึกษา 
 

ท่านคิดวา่การบริหารจดัการด้านการเรียนการสอนในการฝึกอบรมมีความเหมาะสมระดบัใด 
1= น้อย   2 = ปานกลาง   3 =  มาก 
 ประเดน็ ช่วงแรก (2 สัปดาห์แรก)  หลัง  
 1 2 3 1 2 3 
1 ปัจจัยป้อน       
1.1 ความเหมาะสมของสถานท่ีเรียน       
1.2 ความพร้อมของแหลง่ฝึกประสบการณ์       
2 การจัดการเรียนการสอน       
2.1 ความเหมาะสมของประมวลสาระรายวิชาของผู้สอน       

2.2 การเก็บข้อมลูเพ่ือวิเคราะห์ผู้ เรียน       
2.3 ความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนการสอน       
2.4 ความเหมาะสมของการฝึกประสบการณ์       

2.5 ความเหมาะสมของกิจกรรมเสริมหลกัสตูร       
3 ส่ือการเรียนการสอน       
3.1 ความพร้อมของการจดัเตรียม cases       
3.2 ความเหมาะสมของสื่อการศกึษา       
4 การประเมินผล       
4.1 ความเหมาะสมของระบบประเมนิ       
4.2 ความเหมาะสมของการให้ข้อมลูป้อนกลบั       

4.3 การน าข้อมลูจากผู้ เรียนเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน       
5 ความคดิเหน็โดยสรุปรวม       
5.1 ความรู้เชิงทฤษฎีท่ีได้รับจากการฝึกอบรม       
5.2 ทกัษะการตรวจร่างกาย       

5.3 ทกัษะการวินิจฉยัโรคเบือ้งต้น       
5.4 ทกัษะการรักษาโรคเบือ้งต้น       
5.5 ทกัษะการจ่ายยารักษาโรคเบือ้งต้น       

5.6 ความพงึพอใจต่อการจดัหลกัสตูรของสถาบนัฝึกอบรม       
5.7 ความคุ้มค่าจากการเข้ารับการฝึกอบรม       
เกณฑ์การพิจารณา 
 คะแนน 1.00 - 1.49  หมายถึง  สภาพการประเมนิเก่ียวกบัการน าหลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิของหลกัสตูรการพยาบาลสาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การ 
          รักษาโรคเบือ้งต้น  อยู่ในระดบัต้องปรับปรุง 
 คะแนน 1.50 - 2.49  หมายถึง  สภาพการประเมนิเก่ียวกบัการน าหลกัสตูรสู่การปฏิบตัิของหลกัสตูรการพยาบาลสาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การ 
          รักษาโรคเบือ้งต้น  อยู่ในระดบัพอใช้ 
 คะแนน 2.50 - 3.00  หมายถึง  สภาพการประเมนิเก่ียวกบัการน าหลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิของหลกัสตูรการพยาบาลสาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การ 
          รักษาโรคเบือ้งต้น  อยู่ในระดบัดี 
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   4.1.4 การทดลองใช้เคร่ืองมือประเมินที่ปรับปรุง 
 การน าเคร่ืองมือประเมินกระบวนการน าหลักสูตรลงสู่การปฏิบตัิไปทดลองใช้ 

ผู้วิจยัได้น าแบบตรวจสอบรายการทัง้ 3 ฉบบั โดยไปทดลองใช้กบัผู้ มีสว่นเก่ียวข้องกบัหลกัสตูรการ
พยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น) ของวิทยาลยัพยาบาลพระจอม
เกล้า จงัหวดัเพชรบรีุ  

 1. กลุ่มผู้บริหารหลักสูตร  
 ทดลองใช้แบบตรวจสอบรายการส าหรับผู้บริหารจ านวน 1 ฉบบั จ านวน 10 คน 

ผลปรากฏว่าแบบตรวจสอบรายการ  มีคา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.85 
 2. กลุ่มอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์พี่เลีย้ง  
 ทดลองใช้แบบตรวจสอบรายการการประเมินการจดัการเรียนการสอนของตนเอง 

ส าหรับอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์พี่เลีย้ง จ านวน 1 ฉบบั จ านวน 20 คน ผลปรากฏว่า แบบตรวจสอบ
รายการการประเมินการจดัการเรียนการสอนของตนเองมีคา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.96 

 3. กลุ่มนักศึกษาผู้เข้าอบรม  
 ทดลองใช้แบบตรวจสอบรายการ ส าหรับนกัศกึษาจ านวน 1 ฉบบั จ านวน 30 คน 

ผลปรากฏว่า แบบตรวจสอบรายการมีคา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.79 
 ทดลองใช้สอบถามความพงึพอใจของนกัศกึษาก่อนและหลงัเข้าอบรมจ านวน 1 

ฉบบั จ านวน 30 คน  ผลปรากฏวา่ แบบสอบถามมีคา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั .94 
 
 4.2 ผลการทดลองใช้จริงกับสถาบันการศึกษา 

 จากผลการทดลองใช้ ณ วิทยาลยัพยาบาลพระจอมเกล้า จงัหวดัเพชรบรีุ  ผู้วิจยัได้น า
ผลการทดลองใช้มาด าเนินการปรับปรุงข้อรายการของแบบตรวจสอบรายการแต่ละชดุให้มีความ
เหมาะสมยิ่งขึน้ เพื่อน าไปใช้เป็นเคร่ืองมือประเมินกระบวนการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติของ
ผู้ เก่ียวข้องเป็นกรณีศกึษา ณ โรงเรียนโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล โดยได้เคร่ืองมือ
ฉบบัสมบรูณ์ 
 ผู้วิจยัได้ท าการทดลองกรณีศกึษาในการใช้เคร่ืองมือประเมินกระบวนการน าหลกัสูก่าร
สู่การปฏิบตัิของหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น) 
โดยท ากรณีศึกษา ณ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรค
เบือ้งต้น) ของโรงเรียนโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล โดยมีกลุ่มตวัอย่างได้แก่ 
อาจารย์พยาบาลท่ีท าหน้าท่ีเป็นกระบวนการบริหารหลักสูตร ผู้ สอนและพยาบาลผู้ ท าหน้าท่ี
อาจารย์พี่เลีย้ง อาจารย์แพทย์ผู้ท าหน้าท่ีควบคมุการสอนภาคปฏิบตัิ จ านวน 47 คน และนกัศกึษา
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ผู้ เข้าอบรมในปีการศึกษา 2553 จ านวน 40 คน โดยน าเสนอผลการประเมินกระบวนการน า
หลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิส าหรับผู้ เก่ียวข้องกบัหลกัสตูร ดงันี ้
 1. ส าหรับกลุ่มผู้ บริหารหลักสูตร ผลการประเมินการปฏิบัติงานกระบวนการน า
หลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิด้านปัจจยัป้อน และด้านกระบวนการ  
 2. ส าหรับกลุม่อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์พี่เลีย้ง เสนอผลการประเมินการปฏิบตัิงาน
กระบวนการน าหลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิด้านกระบวนการ  
 3. ส าหรับกลุม่นกัศกึษา เสนอผลการประเมินการปฏิบตัิงานกระบวนการน าหลกัสตูรสู่
การปฏิบตัิด้านปัจจยัป้อน ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต 
 
 1.  ผลการประเมินการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัตโิดยผู้บริหารหลักสูตร 
 จากการประเมินการน าหลกัสตูรการปฏิบตัิโดยผู้บริหารหลกัสตูร  จ านวน  13  คน  
จากโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 
ตารางท่ี   31  แสดงการประเมินการน าหลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิโดยผู้บริหารหลกัสตูร 
 

รายการประเมนิ ระดับความถี่ ระดับการประเมนิ ข้อปรับปรุง 
จ านวน ร้อยละ X  S.D. แปลความ 

หน่วยงานมีการด าเนินงาน   2.76 0.43 ดี ควรการน าผลการ   
ประเมนิไปปรับปรุง 
การด าเนินงาน 

 

1. มีกรรมการประกนัคณุภาพการศกึษา 
2. มีการวางแผนการจดัการเรียนการสอน 
3. มีการเตรียมความพร้อมด้านปัจจยั 
4. มีการเตรียมการด้านการจดัการเรียนการสอน 
5. มีการก ากบัติดตามให้ด าเนินงานตามแผน 
6. มีการน าผลการประเมนิไปปรับปรุงการด าเนินงาน 

13 
13 
12 
13 
12 
10 

100.00 
100.00 
92.30 
100.00 
92.30 
76.90 

   

ด้านปัจจัยป้อน   2.59 0.40 ดี  
การก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกตามที่สภาการ
พยาบาลก าหนด 

  2.07 0.75 พอใช้ ควรน าประสบการณ์ใน
การท างาน และเกรด
เฉลีย่สะสมปริญญาตรี
มาพิจารณาการคดัเลือก 

1. เกรดเฉลี่ยสะสมปริญญาตรี 
2. ประสบการณ์ท างาน 
3. การสอบข้อเขียน 
4. การสมัภาษณ์ 

8 
6 
13 
12 

61.50 
46.20 
100.00 
92.30 

   

การคัดเลือกผู้เรียนใช้เกณฑ์   2.15 0.80 พอใช้ ควรน าประสบการณ์ใน
การท างาน และเกรด
เฉลีย่สะสมปริญญาตรี
มาพิจารณาการคดัเลือก 

1. เกรดเฉลี่ยสะสมปริญญาตรี 
2. ประสบการณ์ท างาน 
3. การสอบข้อเขียน 
4. การสมัภาษณ์ 

8 
6 
13 
13 

61.50 
46.20 
100.00 
100.00 
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ตารางท่ี   31  (ตอ่) 
 

รายการประเมนิ ระดับความถี่ ระดับการประเมนิ ข้อปรับปรุง 
จ านวน ร้อยละ X  S.D. แปลความ 

ผู้สอนที่รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัต ิ   3.00 0.00 ดี 1. ควรมีผู้สอนตรงสาขา 
    ท่ีสอนครบ 100 % 
2.  ผู้สอนควรมี 
     ประสบการณ์ในการ 
     สอนครบ  100 % 
3.  ผู้สอนควรมีเวลาสอน 
     ครบ 100 % 

1. ส าเร็จตรงสาขาท่ีสอน 
         ผู้สอนไมถ่ึง 80% มีคณุสมบตัิตามเกณฑ์
ครบถ้วน 
          ผู้สอนประมาณ 80% ขึน้ไปมีคณุสมบตัิตาม
เกณฑ์ครบถ้วน 
         ผู้สอน 100% มีคณุสมบตัิตามเกณฑ์ครบถ้วน 
2. มีประสบการณ์สอน 
         ผู้สอนไมถ่ึง 80% มีคณุสมบตัิตามเกณฑ์
ครบถ้วน 
          ผู้สอนประมาณ 80% ขึน้ไปมีคณุสมบตัิตาม
เกณฑ์ครบถ้วน 
         ผู้สอน 100% มีคณุสมบตัิตามเกณฑ์ครบถ้วน 
3. มีเวลาสอนครบตามท่ีก าหนด 
         ผู้สอนไมถ่ึง 80% มีคณุสมบตัิตามเกณฑ์
ครบถ้วน 
         ผู้สอนประมาณ 80% ขึน้ไปมีคณุสมบตัิตาม
เกณฑ์ครบถ้วน 
          ผู้สอน 100% มีคณุสมบตัิตามเกณฑ์ครบถ้วน 

13 
13 

 
3 
 
10 
13 
13 

 
5 
 

8 
13 
13 

 
3 
 

10 

100.00 
100.00 

 
23.10 

 
76.60 
100.00 
100.00 

 
38.50 

 
61.50 
100.00 
100.00 

 
23.10 

 
76.90 

   

อาจารย์พี่เลีย้งมีคุณสมบัต ิ   3.00 0.00 ดี 1. ควรมีอาจารย์พ่ีเลีย้ง 
    สอนตรงสาขา 
    ท่ีสอนครบ 100 % 
2.  อาจารย์พ่ีเลีย้งควรมี 
     ประสบการณ์ในการ 
     สอนครบ  100 % 
3.  อาจารย์พ่ีเลีย้งควรมี 
     เวลาสอนครบ 100 % 

1. ส าเร็จตรงสาขาท่ีสอน 
         ผู้สอนไมถ่ึง 80% มีคณุสมบตัิตามเกณฑ์
ครบถ้วน 
         ผู้สอนประมาณ 80% ขึน้ไปมีคณุสมบตัิตาม
เกณฑ์ครบถ้วน 
        ผู้สอน 100% มีคณุสมบตัติามเกณฑ์ครบถ้วน 
2. มีประสบการณ์สอน 
         ผู้สอนไมถ่ึง 80% มีคณุสมบตัิตามเกณฑ์
ครบถ้วน 
         ผู้สอนประมาณ 80% ขึน้ไปมีคณุสมบตัิตาม
เกณฑ์ครบถ้วน 
        ผู้สอน 100% มีคณุสมบตัติามเกณฑ์ครบถ้วน 
3. มีเวลาสอนครบตามท่ีก าหนด 
         ผู้สอนไมถ่ึง 80% มีคณุสมบตัิตามเกณฑ์
ครบถ้วน 
         ผู้สอนประมาณ 80% ขึน้ไปมีคณุสมบตัิตาม
เกณฑ์ครบถ้วน 
         ผู้สอน 100% มีคณุสมบตัิตามเกณฑ์ครบถ้วน 

13 
13 
5 
 
8 
13 
13 
5 
 
8 
13 
13 
3 
 

10 

100.00 
100.00 
38.50 

 
61.50 
100.00 
100.00 
38.50 

 
61.50 
100.00 
100.00 
23.10 

 
76.90 

   

สถานที่เรียนมีลักษณะ   3.00 0.00 ดี  

1. สภาพห้องเรียนเหมาะสม 
2. มีแหลง่การเรียนรู้ (ห้องสมดุ ฐานข้อมลู) เพียงพอ 
3. การเข้าถึงแหลง่การเรียนรู้สะดวก ง่าย 

13 
13 
13 

100.00 
100.00 
100.00 
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ตารางท่ี   31  (ตอ่) 
 

รายการประเมนิ ระดับความถี่ ระดับการประเมนิ ข้อปรับปรุง 
จ านวน ร้อยละ X  S.D. แปลความ 

ความพร้อมของแหล่งฝึกประสบการณ์   2.84 0.37 ดี 1.  ควรมีอปุกรณ์การ 
     ดแูลผู้ ป่วยครบถ้วน 
2.  ควรมีกรณีศกึษาให้ 
     เรียนเพียงพอ 

1. แหลง่ฝึกเต็มใจพร้อมรับผู้ เรียนมาฝึกประสบการณ์ 
2. แหลง่ฝึกมีผู้ ป่วยที่เป็นกรณีศกึษาให้เรียนเพียงพอ 
3. แหลง่ฝึกมีอาจารย์ท่ีสามารถสอนได้เต็มหลกัสตูร 
4. แหลง่ฝึกมีอาจารย์/พยาบาลพ่ีเลีย้งช่วยเหลือ 
    ผู้ เรียน 
5. แหลง่ฝึกมีอปุกรณ์การดแูลผู้ ป่วยครบถ้วน 

13 
12 
13 
13 
11 

100.00 
92.30 
100.00 
100.00 
84.60 

   

เนือ้หาหลักสูตร   2.46 0.66 พอใช้ เนือ้หาภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตัิควรตรง

ตามท่ีสภาการพยาบาล
ก าหนดครบถ้วน 100 % 

1.  เนือ้หาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิเป็นไปตามท่ี 
     สภาการพยาบาลก าหนดน้อยกวา่ 80% 
2.  เนือ้หาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิเป็นไปตามท่ี 
     สภาการ พยาบาลก าหนดประมาณ 80% 
3.  เนือ้หาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิครบถ้วนตามท่ี 
     สภาการพยาบาลก าหนด 

1 
 
5 
 
7 

7.70 
 

38.50 
 

53.80 

   

โครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต/ชั่วโมง) 
เป็นไปตามที่สภาการพยาบาลก าหนด 

  2.76 0.43 ดี โครงสร้างหลกัสตูรควร
สอดคล้องครบ 100 % 

1. สอดคล้องไมถ่ึง 80% 

2. สอดคล้อง 80%ขึน้ไป 

3. สอดคล้อง 100% 

1 
2 
11 

7.70 
15.40 
84.60 

   

การก าหนดอัตราส่วน นศ.ต่ออาจารย์   2.30 0.48 พอใช้ สดัสว่นนศ.ตอ่อาจารย์
ไมค่วรเกิน 4 : 1 1. เกิน 6 :1 

2. 5 :1 หรือ 6 :1 
3. 4 : 1 

1 
8 
5 

7.70 
61.50 
38.50 

   

การก าหนดอัตราส่วน นศ. ต่อพยาบาลพี่เลีย้ง   2.30 0.48 พอใช้ สดัสว่นนศ.ตอ่อาจารย์พ่ี
เลีย้งไมค่วรเกิน 4 : 1 1. เกิน 6 :1 

2. 5 :1 หรือ 6 :1 
3. 4 : 1 

13 
9 
4 

100.00 
69.20 
30.80 

   

ด้านกระบวนการ   2.50 0.56 ดี  
การท าแผนการสอน   2.76 0.59 ดี ควรมกีารทบทวน

แผนการสอนระหว่าง
สอน และควรท าแผนการ
สอนลว่งหน้าก่อนสอน 

1. ผู้สอนท าแผนการสอนลว่งหน้าก่อนให้บริการ 
2. แผนการสอนมีรายละเอียดของหวัข้อครบถ้วน  
    (จดุมุง่หมาย กิจกรรม สื่อการสอน การประเมนิ  
     การ มอบหมายงาน การประเมนิผล เอกสาร 
     ค้นคว้า) 
3. มีการทบทวนแผนการสอนระหว่างสอน 

12 
13 

 
 
11 

92.30 
100.00 

 
 

84.60 

   

การวเิคราะห์ผู้เรียน   2.61 0.50 ดี ควรมีการวิเคราะห์
ความรู้เดิม ศกัยภาพ 
และออกแบบการเรียน
การสอนท่ีเน้นความ
แตกต่างระหวา่งผู้ เรียน 

1. วิเคราะห์ความสนใจ/ความคาดหวงัของผู้ เรียน 
2. วิเคราะห์ความรู้เดิมของผู้ เรียน 
3. วิเคราะห์ศกัยภาพด้านการเรียนรู้ของผู้ เรียน 
4. ออกแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นความแตกต่าง 
     ระหว่างผู้ เรียนด้วย 

13 
9 
12 
12 

100.00 
69.20 
92.30 
92.30 
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ตารางท่ี   31  (ตอ่) 
 

รายการประเมนิ ระดับความถี่ ระดับการประเมนิ ข้อปรับปรุง 
จ านวน ร้อยละ X  S.D. แปลความ 

การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน   2.61 0.50 ดี ควรสอนโดยยกตวัอย่าง
การตรวจรักษาผู้ ป่วย 
จากบทความ และจาก
กรณีศกึษาประกอบ 

1. สอนโดยใช้เทคนิคการสอนหลากหลาย  
2. สอนโดยยกตวัอยา่งการตรวจรักษาผู้ ป่วยประกอบ 
3. สอนโดยน าความรู้จากบทความวิจยัหรือวิธีการ 
    ใหมม่าเลา่ให้ผู้ เรียนฟัง 
4. มีกรณีศกึษาให้ผู้ เรียนฝึกแก้ปัญหา 

13 
9 
11 

 
12 

100.00 
69.20 
84.60 

 
92.30 

   

การฝึกประสบการณ์   2.38 0.65 พอใช้ ควรเก็บข้อมลูกจากการ
สอนมาปรับการเรียนการ
สอน ควรประชมุปัญหา
ท่ีเกิดขึน้ระหว่างฝึก และ

สร้างบทบาทของ
อาจารย์พ่ีเลีย้งในการ

พฒันาผู้ เรียน 

1. สร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของพยาบาลพ่ี 
    เลีย้งท่ีมีสว่นส าคญัในการพฒันาผู้ เรียน 
2. เก็บข้อมลูจากผู้ เรียนเก่ียวกบัสิง่ท่ีเรียนรู้เพ่ือน ามา 
    ปรับการเรียนการสอน 
3. ผู้ เก่ียวข้องในหลกัสตูรมีการประชมุหารือเพ่ือ 
    แก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ระหว่างการฝึก 

12 
 
9 
 
10 

92.30 
 

69.20 
 

76.90 

   

การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร    2.38 0.50 พอใช้ ควรสง่เสริมกิจกรรม
เสริมผู้ ท่ีมศีกัยภาพต ่า
กว่าเกณฑ์ กิจกรรม
จิตส านึก การเรียน
ท างานร่วมกนั 

1. มีกิจกรรมเสริมผู้ ท่ีมศีกัยภาพต ่ากว่าเกณฑ์ 
2. มีกิจกรรมสง่เสริมจติส านึกในการดแูลผู้ ป่วย 
3. มีกิจกรรมเสริมทกัษะการแสวงหาความรู้ให้ก้าวทนั 
    วิทยาการใหม่ๆ  
4. มีกิจกรรมสง่เสริมการคิดวเิคราะห์ วิพากษ์ 
5. มีกิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้หรือท างานร่วมกนั 

8 
9 
13 

 
13 
9 

61.50 
69.20 
100.00 

 
100.00 
69.20 

   

การเตรียม cases ส าหรับผู้เรียน   2.38 0.65 พอใช้ ควรเตรียม cases ตรง
กบัโรดอย่างเพียงพอ 

และเหมาะส าหรับผู้ เรียน 
1. case เพียงพอ 
2. case ตรงตามโรค 
3. case เหมาะสมกบัผู้ เรียน 

12 
9 
10 

92.30 
69.20 
76.90 

   

การจัดเตรียมส่ือการศึกษา    2.53 0.51 ดี ควรมีสื่อท่ีผู้ เรียนเข้าถึง
ได้ง่าย 

1. สื่อการสอนเสริมการเรียนรู้ 
2. ใช้สื่อ IT  
3. วสัดฝึุกครบถ้วน 
4. ผู้ เรียนเข้าถึงสื่อได้งา่ย 

12 
11 
11 
10 

92.30 
84.60 
84.60 
76.90 

    

การออกแบบระบบประเมิน    2.30 0.75 พอใช้ ควรมีการแจ้งระบบการ
ประเมนิให้ผู้ เรียนทราบ 
โดยผู้ เรียนมีสว่นร่วมใน
การก าหนดเกณณ์การ

ประเมนิ 

1. ก าหนดองค์ประกอบของการประเมนิร่วมกนั 
2.  ก าหนดเกณฑ์การประเมนิผลรายวิชาร่วมกนั 
3. ก าหนดเกณฑ์การประเมนิเพ่ือรับประกาศนียบตัร 
    ร่วมกนั 
4. ให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในประเมนิผู้สอน 
5. ให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการประเมนิตนเอง 
6. แจ้งระบบการประเมนิให้ผู้ เรียนทราบ 

12 
12 
10 

 
11 
10 
9 

92.30 
92.30 
76.90 

 
84.60 
76.90 
69.20 
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ตารางท่ี   31  (ตอ่) 
 

รายการประเมนิ ระดับความถี่ ระดับการประเมนิ ข้อปรับปรุง 
จ านวน ร้อยละ X  S.D. แปลความ 

การก าหนดองค์ประกอบของการประเมนิ    2.38 0.50 พอใช้ ควรสง่เสริมทกัษะการมี
สว่นร่วม 1.  ความรู้ตามทฤษฎี 

2. ทกัษะปฏิบตัิ 
3. ทกัษะการมีสว่นร่วม 

13 
13 
5 

100.00 
100.00 
38.50 

   

การตรวจสอบคุณภาพของการประเมิน    2.53 0.51 ดี ควรมีการตรวจสอบ 
วิพากษ์ และปรับปรุง
คณุภาพเคร่ืองมือหลงั

การใช้ 

1. การประชมุก าหนดวธีิการประเมนิผู้ เรียน 
2. การวิพากษ์เคร่ืองมือประเมนิ 
3. การตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือหลงัการใช้ 
4. การปรับปรุงวิธีการประเมนิและคณุภาพของ 
    เคร่ืองมือประเมนิ 

13 
12 
10 
11 

100.00 
92.30 
76.90 
84.60 

   

การให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียน   2.46 0.66 พอใช้ ควรมีการให้ข้อมลู
ป้อนกลบัเป็นรายคน 
และติดตามการพฒันา

ผู้ เรียน 

1. การให้ข้อมลูป้อนกลบัระหว่างฝึก 
2. การให้ข้อมลูป้อนกลบัเป็นรายคน 
3. การติดตามผลการพฒันาในตวัผู้ เรียน 

13 
12 
9 

100.00 
92.30 
69.20 

   

การใช้ข้อมูลจากผู้เรียนเพื่อปรับปรุงการเรียน
การสอน  

  2.76 0.43 ดี ควรมีการวางแผนการ
เรียนการสอนที่
ตอบสนองผ้เรียน 1. ให้ผู้ เรียนประเมนิผู้สอน และมีโอกาสให้ข้อมลูแก่ 

     ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 
2. จดัประชมุผู้ รับผิดชอบ รับรู้มมุมองของผู้ เรียน 
3. ร่วมกนัวางแผนการจดัการเรียนการสอนสนอง 
    ผู้ เรียน 

13 
 
13 
10 

100.00 
 

100.00 
76.90 

   

รวม   2.54 0.47 ดี  

 
 ตารางท่ี 31 แสดงการประเมินการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติโดยผู้ บริหารหลักสูตร 
ภาพรวม พบวา่ การประเมินการน าหลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิโดยผู้บริหารหลกัสตูร อยู่ในระดบัดี   (X  
= 2.54 , S.D. = 0.47)  และเม่ือแยกเป็นรายด้าน  พบว่า  ด้านปัจจยัป้อน การประเมินการน า
หลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิโดยผู้บริหารหลกัสตูร อยู่ในระดบัดี   (X  = 2.59 , S.D. = 0.40)  และด้าน
กระบวนการ  การประเมินการน าหลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิโดยผู้บริหารหลกัสตูร อยู่ในระดบัดี   (X  = 
2.50 , S.D. = 0.56) 
 ด้านปัจจัยป้อน 
 หน่วยงานมีการด าเนินงาน  พบว่า  ผู้บริหารหลกัสูตรประเมินการน าหลกัสตูรสู่การ
ปฏิบตัิอยู่ในระดบัดี (X  = 2.76 , S.D. = 0.43) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  มีกรรมการ
ประกนัคณุภาพการศึกษา มีการวางแผนการจดัการเรียนการสอน และมีการเตรียมการด้านการ
จดัการเรียนการสอน เท่ากนั จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 มีการเตรียมความพร้อมด้าน
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ปัจจยั และมีการก ากบัติดตามให้ด าเนินงานตามแผน เท่ากนั จ านวน 12 คน คดิเป็นร้อยละ 92.30 
และมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการด าเนินงาน จ านวน 10 คน คดิเป็น     ร้อยละ 76.90 
 การก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกตามท่ีสภาการพยาบาลก าหนด  พบว่า  ผู้ บริหาร
หลกัสตูรประเมินการน าหลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิอยู่ในระดบัพอใช้ (X  = 2.07 , S.D. = 0.75) และ
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า ใช้การสอบข้อเขียน จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00  การ
สมัภาษณ์ จ านวน 12 คน คดิเป็นร้อยละ 92.30 เกรดเฉลี่ยสะสมปริญญาตรี จ านวน 8 คน คิดเป็น
ร้อยละ 61.50 และประสบการณ์ท างาน จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 46.20 
 การคดัเลือกผู้ เรียนใช้เกณฑ์ พบว่า  ผู้บริหารหลกัสตูรประเมินการน าหลกัสตูรสู่การ
ปฏิบตัิอยู่ในระดบัพอใช้ (X  = 2.15 , S.D. = 0.80) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า ใช้การ
สอบข้อเขียน และการสมัภาษณ์ เท่ากนั  จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00  เกรดเฉลี่ยสะสม
ปริญญาตรี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 61.50 และประสบการณ์ท างาน จ านวน 6 คน คิดเป็น
ร้อยละ 46.20 
 ผู้ สอนท่ีรับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติ พบว่า  ผู้ บริหารหลักสูตรประเมินการน า
หลกัสตูรสู่การปฏิบตัิอยู่ในระดบัดี (X  = 3.00 , S.D. = 0.00) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  
พบว่า ส าเร็จตรงสาขาท่ีสอน  มีประสบการณ์สอน  และมีเวลาสอนครบตามท่ีก าหนด  เท่ากัน  
จ านวน  13  คน  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 อาจารย์พี่เลีย้งมีคุณสมบตัิ  พบว่า  ผู้บริหารหลักสูตรประเมินการน าหลกัสตูรสู่การ
ปฏิบตัิอยู่ในระดบัดี (X  = 3.00 , S.D. = 0.00) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า ส าเร็จตรง
สาขาท่ีสอน  มีประสบการณ์สอน  และมีเวลาสอนครบตามท่ีก าหนด  เท่ากัน  จ านวน  13  คน  
คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 สถานท่ีเรียนมีลกัษณะ พบว่า  ผู้บริหารหลกัสตูรประเมินการน าหลกัสตูรสู่การปฏิบตัิ
อยู่ในระดบัดี (X  = 3.00 , S.D. = 0.00) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า สภาพห้องเรียน
เหมาะสม  มีแหล่งการเรียนรู้ (ห้องสมุด ฐานข้อมูล) เพียงพอ  และการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้
สะดวก ง่าย  เท่ากนั  จ านวน  13  คน  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 ความพร้อมของแหล่งฝึกประสบการณ์ พบว่า  ผู้ บริหารหลักสูตรประเมินการน า
หลกัสตูรสู่การปฏิบตัิอยู่ในระดบัดี (X  = 2.84 , S.D. = 0.37) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  
พบว่า  แหล่งฝึกเต็มใจพร้อมรับผู้ เรียนมาฝึกประสบการณ์  แหล่งฝึกมีอาจารย์ท่ีสามารถสอนได้
เต็มหลกัสตูร  และแหล่งฝึกมีอาจารย์/พยาบาลพี่เลีย้งช่วยเหลือผู้ เรียน  เท่ากนั  จ านวน  13  คน  
คิดเป็นร้อยละ 100.00  แหล่งฝึกมีผู้ ป่วยท่ีเป็นกรณีศึกษาให้เรียนเพียงพอ  จ านวน 12  คน  คิด
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เป็นร้อยละ  92.30  และแหล่งฝึกมีอปุกรณ์การดแูลผู้ ป่วยครบถ้วน  จ านวน  11  คน  คิดเป็นร้อย
ละ  84.60 
 เนือ้หาหลกัสตูร  พบว่า  ผู้บริหารหลกัสตูรประเมินการน าหลกัสตูรสู่การปฏิบตัิอยู่ใน
ระดบัพอใช้ (X  = 2.46 , S.D. = 0.66) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  เนือ้หาภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติครบถ้วนตามท่ีสภาการพยาบาลก าหนด จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 53.80  
เนือ้หาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิเป็นไปตามท่ีสภาการพยาบาลก าหนดประมาณ 80%  จ านวน  5  
คน  คิดเป็นร้อยละ 38.50  และเนือ้หาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิเป็นไปตามท่ีสภาการพยาบาล
ก าหนดน้อยกวา่ 80%  จ านวน  1  คน  คดิเป็นร้อยละ 7.70 
 โครงสร้างหลกัสตูร (จ านวนหน่วยกิต/ชัว่โมง) เป็นไปตามท่ีสภาการพยาบาลก าหนด 
พบว่า  ผู้บริหารหลกัสตูรประเมินการน าหลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิอยู่ในระดบัดี (X  = 2.76 , S.D. = 
0.43) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  สอดคล้อง 100% จ านวน 11 คน  คิดเป็นร้อยละ 
84.60 สอดคล้อง 80%ขึน้ไป จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 15.40 และสอดคล้องไม่ถึง 80% 
จ านวน  1  คน  คดิเป็นร้อยละ 7.70 
 ก าหนดอัตราส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ พบว่า  ผู้ บริหารหลักสูตรประเมินการน า
หลกัสตูรสู่การปฏิบตัิอยู่ในระดบัดี (X  = 2.76 , S.D. = 0.43) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  
พบวา่  อตัราสว่น 5 : 1 หรือ 6 : 1 จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 61.50 อตัรา 4 : 1 จ านวน 5 คนคดิ
เป็นร้อยละ 38.50 และเกิน 6 : 1 จ านวน  1  คน  คดิเป็นร้อยละ 7.70 
 การก าหนดอตัราส่วนนกัศึกษาต่อพยาบาลพี่เลีย้ง  พบว่า  ผู้บริหารหลกัสตูรประเมิน
การน าหลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิอยู่ในระดบัพอใช้ (X  = 2.30 , S.D. = 0.48) และเม่ือพิจารณาเป็น
รายข้อ  พบวา่ อตัราเกิน 6 : 1 จ านวน  13  คน  คิดเป็นร้อยละ 100.00 อตัราสว่น 5 : 1 หรือ 6 : 1 
จ านวน 9 คน คดิเป็นร้อยละ 69.20  และอตัรา 4 : 1 จ านวน 4 คนคดิเป็นร้อยละ 30.80 
 ด้านกระบวนการ 
 การท าแผนการสอน  พบว่า  ผู้บริหารหลกัสตูรประเมินการน าหลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิอยู่
ในระดบัดี (X  = 2.76 , S.D. = 0.59) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  แผนการสอนมี
รายละเอียดของหวัข้อครบถ้วน (จดุมุ่งหมาย กิจกรรม สื่อการสอน การประเมิน การมอบหมาย
งาน การประเมินผล เอกสารค้นคว้า)  จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00  ผู้สอนท าแผนการ
สอนล่วงหน้าก่อนให้บริการ  จ านวน 12  คน  คิดเป็นร้อยละ 92.30  และมีการทบทวนแผนการ
สอนระหวา่งสอน  จ านวน 11  คน  คดิเป็นร้อยละ 84.60 
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 การวิเคราะห์ผู้ เรียน  พบว่า  ผู้บริหารหลกัสตูรประเมินการน าหลกัสตูรสู่การปฏิบตัิอยู่
ในระดบัดี (X  = 2.61 , S.D. = 0.50) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  วิเคราะห์ความสนใจ/
ความคาดหวังของผู้ เรียน  จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00  วิเคราะห์ศกัยภาพด้านการ
เรียนรู้ของผู้ เรียน  และ ออกแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นความแตกตา่งระหว่างผู้ เรียนด้วย เท่ากนั  
จ านวน 12  คน  คดิเป็นร้อยละ 92.30  และ วิเคราะห์ความรู้เดิมของผู้ เรียน จ านวน 9 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 69.20 
 การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า  ผู้ บริหารหลักสูตรประเมินการน า
หลกัสตูรสู่การปฏิบตัิอยู่ในระดบัดี (X  = 2.61 , S.D. = 0.50) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  
พบว่า  สอนโดยใช้เทคนิคการสอนหลากหลาย  จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00  มี
กรณีศกึษาให้ผู้ เรียนฝึกแก้ปัญหา จ านวน 12  คน  คิดเป็นร้อยละ 92.30   สอนโดยน าความรู้จาก
บทความวิจยัหรือวิธีการใหม่มาเล่าให้ผู้ เรียนฟัง จ านวน 11 คน  คิดเป็นร้อยละ 84.60  และสอน
โดยยกตวัอยา่งการตรวจรักษาผู้ ป่วยประกอบ  จ านวน 9 คน  คดิเป็นร้อยละ 69.20 
 การฝึกประสบการณ์  พบวา่  ผู้บริหารหลกัสตูรประเมินการน าหลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิอยู่
ในระดบัพอใช้ (X  = 2.38 , S.D. = 0.65) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า สร้างความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าท่ีของพยาบาลพี่เลีย้งท่ีมีส่วนส าคญัในการพฒันาผู้ เรียน จ านวน 12  คน  คิดเป็น
ร้อยละ 92.30    ผู้ เก่ียวข้องในหลกัสตูรมีการประชุมหารือเพื่อแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ระหว่างการฝึก 
จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 76.60 และเก็บข้อมลูจากผู้ เรียนเก่ียวกบัสิ่งท่ีเรียนรู้เพื่อน ามาปรับ
การเรียนการสอน จ านวน 9 คน  คดิเป็นร้อยละ 69.20 
 การจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูร พบว่า  ผู้บริหารหลกัสตูรประเมินการน าหลกัสตูรสู่การ
ปฏิบตัิอยู่ในระดบัพอใช้ (X  = 2.38 , S.D. = 0.50) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า มี
กิจกรรมเสริมทกัษะการแสวงหาความรู้ให้ก้าวทนัวิทยาการใหม่ๆ และมีกิจกรรมส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ วิพากษ์ เท่ากนั จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00  มีกิจกรรมส่งเสริมจิตส านึกใน
การดแูลผู้ ป่วย และมีกิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้หรือท างานร่วมกนั เท่ากนั จ านวน 9 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 69.20 และมีกิจกรรมเสริมผู้ ท่ีมีศกัยภาพต ่ากวา่เกณฑ์ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 61.50 
 การเตรียม cases ส าหรับผู้ เรียน พบว่า  ผู้บริหารหลกัสตูรประเมินการน าหลกัสตูรสู่
การปฏิบตัิอยู่ในระดบัพอใช้ (X  = 2.38 , S.D. = 0.65) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า 
ก าหนด case เพียงพอ จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 92.30 ก าหนด case เหมาะสมกบัผู้ เรียน  
จ านวน 10 คน คดิเป็นร้อยละ 76.90  และก าหนด case ตรงตามโรค จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 
69.20 
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 การจัดเตรียมสื่อการศึกษา  พบว่า  ผู้บริหารหลกัสูตรประเมินการน าหลกัสูตรสู่การ
ปฏิบตัิอยู่ในระดบัดี (X  = 2.53 , S.D. = 0.51) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  สื่อการสอน
เสริมการเรียนรู้ จ านวน 12 คน คดิเป็นร้อยละ 92.30 ใช้สื่อ IT และวสัดฝึุกครบถ้วน จ านวน 11 คน 
คิดเป็นร้อยละ 84.60  และผู้ เรียนเข้าถึงสื่อได้ง่าย  จ านวน 10 คน คดิเป็นร้อยละ 76.90   
 การออกแบบระบบประเมิน  พบว่า  ผู้บริหารหลกัสตูรประเมินการน าหลักสตูรสู่การ
ปฏิบตัิอยู่ในระดบัพอใช้ (X  = 2.30 , S.D. = 0.75) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  ก าหนด
องค์ประกอบของการประเมินร่วมกัน และก าหนดเกณฑ์การประเมินผลรายวิชาร่วมกัน เท่ากัน 
จ านวน 12 คน คดิเป็นร้อยละ 92.30 ให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในประเมินผู้สอน  จ านวน 11 คน คิดเป็น
ร้อยละ 84.60   ก าหนดเกณฑ์การประเมินเพื่อรับประกาศนียบตัรร่วมกนั และให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วม
ในการประเมินตนเอง เท่ากนั  จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 76.90  และแจ้งระบบการประเมินให้
ผู้ เรียนทราบ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 69.20 
 การก าหนดองค์ประกอบของการประเมิน พบว่า  ผู้บริหารหลกัสูตรประเมินการน า
หลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิอยู่ในระดบัพอใช้ (X  = 2.38 , S.D. = 0.50) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  
พบว่า  ความรู้ตามทฤษฎี และทกัษะปฏิบตัิ เท่ากนั จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00  และ
ทกัษะการมีสว่นร่วม จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 38.50 
 การตรวจสอบคุณภาพของการประเมิน  พบว่า  ผู้ บริหารหลักสูตรประเมินการน า
หลกัสตูรสู่การปฏิบตัิอยู่ในระดบัดี (X  = 2.53 , S.D. = 0.51) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  
พบว่า  การประชุมก าหนดวิธีการประเมินผู้ เรียน จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 การ
วิพากษ์เคร่ืองมือประเมิน จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 92.30  การปรับปรุงวิธีการประเมินและ
คณุภาพของเคร่ืองมือประเมิน จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 84.60   และการตรวจสอบคณุภาพ
เคร่ืองมือหลงัการใช้  จ านวน 10 คน คดิเป็นร้อยละ 76.90   
 การให้ข้อมูลป้อนกลบัแก่ผู้ เรียน พบว่า  ผู้บริหารหลกัสูตรประเมินการน าหลกัสตูรสู่
การปฏิบตัิอยูใ่นระดบัพอใช้ (X  = 2.46 , S.D. = 0.66) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  การ
ให้ข้อมลูป้อนกลบัระหว่างฝึก  จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00  การให้ข้อมลูป้อนกลบัเป็น
รายคน  จ านวน 12 คน คดิเป็นร้อยละ 92.30   และการติดตามผลการพฒันาในตวัผู้ เรียน จ านวน 
9 คน คดิเป็นร้อยละ 69.20 
 การใช้ข้อมูลจากผู้ เรียนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน พบว่า  ผู้ บริหารหลักสูตร
ประเมินการน าหลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิอยู่ในระดับดี (X  = 2.76 , S.D. = 0.43) และเม่ือพิจารณา
เป็นรายข้อ  พบวา่  ให้ผู้ เรียนประเมินผู้สอน และมีโอกาสให้ข้อมลูแก่ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร และจดั
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ประชุมผู้ รับผิดชอบ รับรู้มมุมองของผู้ เรียน  เท่ากนั จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00   และ
ร่วมกนัวางแผนการจดัการเรียนการสอนสนองผู้ เรียน  จ านวน 10 คน คดิเป็นร้อยละ 76.90   
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน  พบว่า  ผู้บริหารหลกัสตูรประเมินการน า
หลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิอยู่ในระดบัพอใช้ (X  = 2.38 , S.D. = 0.65) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  
พบว่า  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคนิคการเรียนการสอน และ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสื่อ
การสอน  จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 92.30    มีการวิพากษ์คณุภาพ/วิธีการประเมิน  จ านวน 
11 คน คิดเป็นร้อยละ 84.60  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิทยาการใหม่ ๆ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อย
ละ 76.90  และมีการวิเคราะห์ผลการประเมินผู้ เรียน และมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการ
เรียนการสอน เท่ากนั  จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 69.20 
 
ตารางท่ี  32  แสดงสรุปผลการประเมนิการน าหลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิโดยผู้บริหารหลกัสตูร 
 

 

 ประเดน็ คะแนน ปรับปรุง พอใช้ ด ี
1 การประกันคุณภาพ 2.76    

2 ด้านปัจจัยป้อน 2.67    

2.1 ผู้เรียน 2.11    

2.1.1 การก าหนดเกณฑ์การคดัเลือก 2.07    
2.2.1 การคดัเลือกเป็นไปตามประกาศ 2.15    
2.2 ผู้สอน 3.00    

2.2.1 คณุสมบตัิของผู้สอน 3.00    

2.2.1 คณุสมบตัิของอาจารย์พี่เลีย้ง 3.00    
2.3 สถานที่ อุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก 2.92    

2.3.1 สถานท่ีเรียน 3.00    

2.3.2 ความพร้อมของแหลง่ฝึก 2.84    
3 ด้านกระบวนการ 2.50    
3.1 การจัดท าหลักสูตร 2.62    

3.1.1 เนือ้หาหลกัสตูร 2.46    
3.1.1 โครงสร้างหลกัสตูร 2.76    
3.2 กจิกรรมการเรียนการสอน 2.47    

3.2.1 การก าหนดอตัราสว่น นศ. ต่ออาจารย์ 2.30    
3.2.2 การก าหนดอตัราสว่น นศ. ต่อพยาบาลพ่ีเลีย้ง 2.30    
3.2.3 การท าแผนการสอน 2.76    

3.2.4 การวิเคราะห์ผู้ เรียน 2.61    

3.2.5 การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน 2.61    
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ตารางท่ี  32  (ตอ่) 
 

 

 ประเดน็ คะแนน ปรับปรุง พอใช้ ด ี
3.2.6 การฝึกประสบการณ์ 2.38    
3.2.7 การจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูร 2.38    
3.3 ส่ือการเรียนการสอน 2.45    

3.3.1 การเตรียม cases 2.38    
3.3.2 การจดัเตรียมสื่อการศกึษา 2.53    
3.4 การประเมินผล 2.48    

3.4.1 การออกแบบระบบประเมิน 2.30    
3.4.2 การก าหนดองค์ประกอบของการประเมิน 2.38    
3.4.3 การตรวจสอบคณุภาพของการประเมิน 2.53    

3.4.4 การให้ข้อมลูป้อนกลบั 2.46    
3.4.5 การใช้ข้อมลูจากผู้ เรียนเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน 2.76    
3.5 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน 2.38    

รวม 2.54    

 
เกณฑ์การพิจารณา 
 คะแนน 1.00 - 1.49  หมายถึง  สภาพการประเมนิเก่ียวกบัการน าหลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิของหลกัสตูรการพยาบาลสาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การ 
          รักษาโรคเบือ้งต้น  อยู่ในระดบัต้องปรับปรุง 
 คะแนน 1.50 - 2.49  หมายถึง  สภาพการประเมนิเก่ียวกบัการน าหลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิของหลกัสตูรการพยาบาลสาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การ 
          รักษาโรคเบือ้งต้น  อยู่ในระดบัพอใช้ 
 คะแนน 2.50 - 3.00  หมายถึง  สภาพการประเมนิเก่ียวกบัการน าหลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิของหลกัสตูรการพยาบาลสาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การ 
          รักษาโรคเบือ้งต้น  อยู่ในระดบัดี 

 
 จากตารางท่ี  32 แสดงสรุปผลการประเมินการน าหลกัสตูรสู่การปฏิบตัิโดยผู้บริหาร
หลกัสตูร พบว่า  ผู้บริหารหลกัสตูรประเมินการน าหลกัสตูรสู่การปฏิบตัิ ภาพรวม อยู่ในระดบัดี 
(X  = 2.54) และเม่ือแยกรายด้าน  พบว่า  ด้านปัจจยัป้อน ผู้บริหารหลกัสตูรประเมินการน า
หลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิอยู่ในระดบัดี (X  = 2.67) ด้านกระบวนการ ผู้บริหารหลกัสตูรประเมินการ
น าหลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิอยูใ่นระดบัดี (X  = 2.50)   
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 2.  ผลการประเมินการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัตโิดยอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์
พี่เลีย้ง 
 จากการประเมินการน าหลกัสตูรการปฏิบตัิโดยอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์พี่เลีย้ง  
จ านวน  47  คน  จากโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลยัมหิดล  โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 
ตารางท่ี  33 แสดงตรวจสอบรายการส าหรับหลกัสตูรหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวช 
                  ปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น)  ส าหรับอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์พี่เลีย้ง 
 

รายการประเมนิ ระดับความถี่ ระดับการประเมนิ ข้อปรับปรุง 
จ านวน ร้อยละ X  S.D. แปลความ 

การท าแผนการสอน   2.72 0.53 ดี ควรมีการทบทวน
แผนการสอนระหว่าง
สอน เพ่ือน ามาปรับปรุง
แผนการสอนในครัง้

ถดัไป 

1. ท าแผนการสอนลว่งหน้าก่อนสอน 
2. แผนการสอนมีรายละเอียดของหวัข้อครบถ้วน 
(จดุมุง่หมาย  กิจกรรม สื่อการสอน การประเมนิ การ     
มอบหมายงาน การประเมนิผล เอกสารค้นคว้า) 
3. มีการทบทวนแผนการสอนระหว่างสอน 

46 
43 

 
 
40 

97.90 
91.50 

 
 

85.10 

   

การวเิคราะห์ผู้เรียน   2.48 0.77 พอใช้  

1. วิเคราะห์ความสนใจ/ความคาดหวงัของผู้ เรียน 
2. วิเคราะห์ความรู้เดิมของผู้ เรียน 
3. วิเคราะห์ศกัยภาพด้านการเรียนรู้ของผู้ เรียน 
4. ออกแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างผู้ เรียนด้วย 

44 
40 
38 
36 

93.60 
85.10 
80.90 
76.60 

   ควรออกแบบการเรียน
การสอนท่ีเน้นความ
แตกต่างระหวา่งผู้ เรียน 
ความรู้เดิม และความ

สนใจ 
การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน   2.51 0.88 ดี  
1. สอนโดยใช้เทคนิคการสอนหลากหลาย  
2. สอนโดยยกตวัอยา่งการตรวจรักษาผู้ ป่วยประกอบ 
3. สอนโดยน าความรู้จากบทความวิจยัหรือวิธีการ
ใหมม่าเลา่ให้ผู้ เรียนฟัง 
4. มีกรณีศกึษาให้ผู้ เรียนฝึกแก้ปัญหา 

39 
45 
40 

 
43 

83.00 
95.70 
85.10 

 
91.50 

   ควรสอนโดยใช้เทคนิค
การสอนท่ีหลากหลาย 
โดยน าความรู้จาก
บทความ กรณีศกึษา 

และยกตวัอย่างประกอบ 
การฝึกประสบการณ์    2.53 0.85 ดี  
1. เข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนเองในการพฒันา
ผู้ เรียน 
2. เก็บข้อมลูจากผู้ เรียนเก่ียวกบัสิง่ท่ีเรียนรู้เพ่ือน ามา
ปรับการเรียนการสอน/ฝึกประสบการณ์ 
3. ประชมุหารือกบัผู้ เก่ียวข้องเพ่ือแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้
ระหว่างการฝึก 

43 
 

39 
 

40 

91.50 
 

83.00 
 

85.10 

   ควรเก็บข้อมลูจากการ
สอนน ามาปรับปรุง 

รวมทัง้ประชมุหารือกบัผู้
ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดขึน้ระหว่าง

การฝึก 
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร   1.93 0.76 พอใช้  
1. มีกิจกรรมเสริมผู้ ท่ีมศีกัยภาพต ่ากว่าเกณฑ์ 
2. มกิีจกรรมสง่เสริมจติส านึกในการดแูลผู้ ป่วย 
3. มีกิจกรรมเสริมทกัษะการแสวงหาความรู้ 
4. มีกิจกรรมสง่เสริมการคิดวเิคราะห์ วิพากษ์ 
5. มีกิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้หรือท างานร่วมกนั 

16 
21 
37 
39 
34 

34.00 
44.70 
78.70 
83.00 
72.30 

   ควรมีกิจกรรมท่ีสง่เสริม
ศกัยภาพของผู้ เรียนที่มี
ผลต ่ากว่าเกณฑ์ รวมทัง้
ปลกูจิตส านึกในการดแูล
ผู้ ป่วย 
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ตารางท่ี  33 (ตอ่) 
 

รายการประเมนิ ระดับความถี่ ระดับการประเมนิ ข้อปรับปรุง 
จ านวน ร้อยละ X  S.D. แปลความ 

การเตรียม cases ส าหรับผู้เรียน   2.57 0.80 ดี  
1. case เพียงพอ 
2. case ตรงตามโรค 
3. case เหมาะสมกบัผู้ เรียน 

42 
37 
41 

89.40 
78.70 
87.20 

   ควรมีการเตรียม cases 
ท่ีตรงกบัโรค เพียงพอ 
และเหมาะสมกบัผู้ เรียน 

การจัดเตรียมส่ือการศึกษา   2.57 0.74 ดี  
1. สื่อการสอนเสริมการเรียนรู้ 
2. ใช้สื่อ IT  
3. วสัดฝึุกครบถ้วน 
4. ผู้ เรียนเข้าถึงสื่อได้งา่ย 

42 
44 
33 
39 

89.40 
93.60 
70.20 
83.00 

   ควรมีสื่อท่ีให้ผู้ เรียนได้
เข้าถึงง่าย 

การออกแบบระบบประเมิน    1.95 0.77 พอใช้  
1. ก าหนดองค์ประกอบของการประเมนิร่วมกนั 
2. ก าหนดเกณฑ์การประเมนิผลรายวิชาร่วมกนั 
3. ก าหนดเกณฑ์การประเมนิเพ่ือรับวฒุิบตัรร่วมกนั 
4. ให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในประเมนิผู้สอน 
5. ให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการประเมนิตนเอง 
6. แจ้งระบบการประเมนิให้ผู้ เรียนทราบ 

31 
32 
15 
42 
38 
37 

66.00 
68.10 
31.90 
89.40 
80.90 
78.70 

   ควรให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วม
ในการก าหนดเกณฑ์การ

ประเมนิ 

การก าหนดองค์ประกอบของการประเมนิ   2.59 0.68 ดี  
1. ความรู้ตามทฤษฎี 
2. ทกัษะปฏิบตัิ 
3. ทกัษะการมีสว่นร่วม 

45 
43 
33 

95.70 
91.50 
70.20 

   ควรก าหนดการประเมนิ
ท่ีเก่ียวข้องกบัทกัษะการ

มีสว่นร่วม 
การตรวจสอบคุณภาพของการประเมิน    2.38 0.89 พอใช้  
1. การประชมุก าหนดวธีิการประเมนิผู้ เรียน 
2. การวิพากษ์เคร่ืองมือประเมนิ 
3. การตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือหลงัการใช้ 
4. การปรับปรุงวิธีการประเมนิและคณุภาพของ
เคร่ืองมือประเมนิ 

38 
36 
34 
37 

80.90 
76.60 
72.30 
78.70 

   ควรมีการประชมุ
ก าหนดการวดั วิพากษ์ 
ตรวจสอบ และปรับปรุง

การประเมนิและ
เคร่ืองมือประเมนิ 

การให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียน   2.46 0.85 พอใช้  
1. การให้ข้อมลูป้อนกลบัระหว่างฝึก 
2. การให้ข้อมลูป้อนกลบัเป็นรายคน 
3. การติดตามผลการพฒันาในตวัผู้ เรียน 

39 
35 
35 

83.00 
74.50 
74.50 

   ควรมีการให้ข้อมลู
ย้อนกลบัระหวา่งการฝึก
เป็นรายคนเพ่ือพฒันาผ้

เรียน 
การใช้ข้อมูลจากผู้เรียนเพื่อปรับปรุงการเรียน

การสอน  
  2.51 0.77 ดี  

1. ให้ผู้ เรียนประเมนิผู้สอน และมีโอกาสให้ข้อมลูแก่ 
     ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 
2. จดัประชมุผู้ รับผิดชอบ รับรู้มมุมองของผู้ เรียน 
3. ร่วมกนัวางแผนการจดัการเรียนการสอนสนอง
ผู้ เรียน 

42 
 
39 
35 

89.40 
 

83.00 
74.50 

   ควรมีการประชมุ
วางแผนผู้ เก่ียวข้องใน
การจดัการเรียนการสอน

ท่ีสนองผ้เรียน 
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ตารางท่ี  33 (ตอ่) 
 

รายการประเมนิ ระดับความถี่ ระดับการประเมนิ ข้อปรับปรุง 
จ านวน ร้อยละ X  S.D. แปลความ 

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน มี
ดังนี ้

  2.44 0.82 พอใช้  

1. มีการแลกเปลีย่นเรียนรู้ด้านเทคนิคการเรียนการ
สอน 
2. มีการแลกเปลีย่นเรียนรู้วิทยาการใหม ่ๆ 
3. มีการแลกเปลีย่นเรียนรู้ด้านสือ่การสอน 
4. มีการวิพากษ์คณุภาพ/วิธีการประเมนิ 
5. มีการวิเคราะห์ผลการประเมนิผู้ เรียน 
6. มีการน าผลการประเมนิไปปรับปรุงการเรียนการ
สอน 

38 
 

38 
35 
38 
40 
42 

80.90 
 

80.90 
74.50 
80.50 
85.10 
89.40 

   ควรมีการแลกเปลีย่น
เรียนรู้ในการจดัการเรียน
การสอนเพ่ือปรับปรุงการ
จดัการเรียนการสอน 

รวมด้านกระบวนการ   2.43 0.77 พอใช้  
 

 จากตารางท่ี 33 แสดงตรวจสอบรายการส าหรับหลกัสตูรหลักสตูรการพยาบาลเฉพาะ
ทางสาขาเวชปฏิบตัิทั่วไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น)  ส าหรับอาจารย์ผู้ สอน และอาจารย์พี่เลีย้ง  
ภาพรวม พบว่า อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์พี่เลีย้ง  มีระดบัการประเมินอยู่ในระดบัพอใช้ (X  = 
2.43 , S.D. = 0.77) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ 
 การท าแผนการสอน อาจารย์ผู้ สอน และอาจารย์พี่เลีย้ง มีระดบัการประเมินอยู่ใน
ระดบัดี (X  = 2.72 , S.D. = 0.53) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์พี่
เลีย้งท าแผนการสอนล่วงหน้าก่อนสอน จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 97.90  แผนการสอนมี
รายละเอียดของหวัข้อครบถ้วน (จดุมุ่งหมาย กิจกรรม สื่อการสอน การประเมิน การมอบหมาย
งาน การประเมินผล เอกสารค้นคว้า) จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 91.50  และมีการทบทวน
แผนการสอนระหวา่งสอน จ านวน 40 คน คดิเป็นร้อยละ 85.10 
 การวิเคราะห์ผู้ เรียน อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์พี่เลีย้ง มีระดบัการประเมินอยูใ่นระดบั
พอใช้ (X  = 2.48 , S.D. = 0.77) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์พี่
เลีย้ง วิเคราะห์ความสนใจ/ความคาดหวงัของผู้ เรียน จ านวน 44 คน        คิดเป็นร้อยละ 83.60  
วิเคราะห์ความรู้เดิมของผู้ เรียน  จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 85.10  วิเคราะห์ศกัยภาพด้านการ
เรียนรู้ของผู้ เรียน จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ  80.90  และออกแบบการเรียนการสอนท่ีเน้น
ความแตกตา่งระหวา่งผู้ เรียนด้วย จ านวน 36 คน คดิเป็นร้อยละ 76.60 
 การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์พี่เลีย้ง      มีระดบั
การประเมินอยู่ในระดบัดี (X  = 2.51 , S.D. = 0.88) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อาจารย์
ผู้สอนและอาจารย์พี่เลีย้ง สอนโดยยกตวัอย่างการตรวจรักษาผู้ ป่วยประกอบ จ านวน 45 คน คิด
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เป็นร้อยละ 95.70 มีกรณีศึกษาให้ผู้ เรียนฝึกแก้ปัญหา จ านวน 43 คน     คิดเป็นร้อยละ 91.50 
สอนโดยน าความรู้จากบทความวิจยัหรือวิธีการใหมม่าเลา่ให้ผู้ เรียนฟัง จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อย
ละ 85.10 และสอนโดยใช้เทคนิคการสอนหลากหลาย จ านวน     39 คน คิดเป็นร้อยละ 83.00 
 การฝึกประสบการณ์ อาจารย์ผู้ สอน และอาจารย์พี่เลีย้ง มีระดบัการประเมินอยู่ใน
ระดบัดี (X  = 2.53 , S.D. = 0.85) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์พี่
เลีย้ง เข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนเองในการพฒันาผู้ เรียน จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 91.50 
ประชุมหารือกับผู้ เก่ียวข้องเพื่อแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ระหว่างการฝึก จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 
85.10 และเก็บข้อมูลจากผู้ เ รียนเก่ียวกับสิ่งท่ีเรียนรู้เพื่อน ามาปรับการเรียนการสอน /ฝึก
ประสบการณ์ จ านวน 39 คน คดิเป็นร้อยละ 83.00 
 การจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูร อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์พี่ เลีย้ง มีระดบัการประเมิน
อยู่ในระดบัพอใช้ (X  = 1.93 , S.D. = 0.76) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อาจารย์ผู้สอนและ
อาจารย์พี่เลีย้ง มีกิจกรรมสง่เสริมการคดิวิเคราะห์ วิพากษ์ จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 83.00 มี
กิจกรรมเสริมทักษะการแสวงหาความรู้ จ านวน 37 คน คิดเป็น     ร้อยละ 78.70 มีกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้หรือท างานร่วมกัน จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 72.30 มีกิจกรรมส่งเสริม
จิตส านกึในการดแูลผู้ ป่วย จ านวน 21 คน คดิเป็นร้อยละ 44.70 และมีกิจกรรมเสริมผู้ ท่ีมีศกัยภาพ
ต ่ากวา่เกณฑ์ จ านวน 16 คน คดิเป็นร้อยละ 34.00 
 การเตรียม cases ส าหรับผู้ เรียน อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์พี่เลีย้ง มีระดบัการ
ประเมินอยู่ในระดบัดี (X  = 2.57 , S.D. = 0.80) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อาจารย์ผู้สอน
และอาจารย์พี่เลีย้ง เตรียม case เพียงพอ จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 89.40 case เหมาะสม
กบัผู้ เรียน จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 87.20 และ case ตรงตามโรค จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อย
ละ 78.70 
 การจดัเตรียมสื่อการศกึษา  อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์พี่เลีย้ง มีระดบัการประเมินอยู่
ในระดบัดี (X  = 2.57 , S.D. = 0.74) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์
พี่เลีย้ง ใช้สื่อ IT จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 93.60 สื่อการสอนเสริมการเรียนรู้ จ านวน 42 คน 
คิดเป็นร้อยละ 89.40 ผู้ เรียนเข้าถึงสื่อได้ง่าย จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 83.00 และวสัดฝึุก
ครบถ้วน จ านวน 33 คน คดิเป็นร้อยละ 70.20 
 การออกแบบระบบประเมิน อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์พี่เลีย้ง มีระดบัการประเมินอยู่
ในระดบัพอใช้ (X  = 2.57 , S.D. = 0.74) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อาจารย์ผู้สอนและ
อาจารย์พี่เลีย้ง ให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในประเมินผู้สอน จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 89.40 ให้
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ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินตนเอง จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 80.90 แจ้งระบบการ
ประเมินให้ผู้ เรียนทราบ จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 78.70 ก าหนดเกณฑ์    การประเมินผล
รายวิชาร่วมกัน จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 68.10 ก าหนดองค์ประกอบของ     การประเมิน
ร่วมกนั จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 66.00และก าหนดเกณฑ์การประเมินเพื่อรับวฒุิบตัรร่วมกนั 
จ านวน 15 คน คดิเป็นร้อยละ 31.90 
 การก าหนดองค์ประกอบของการประเมิน อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์พี่เลีย้ง   มีระดบั
การประเมินอยู่ในระดบัดี (X  = 2.59 , S.D. = 0.68) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อาจารย์
ผู้สอนและอาจารย์พี่เลีย้ง ก าหนดความรู้ตามทฤษฎี จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 95.70  ก าหนด
ทกัษะปฏิบตัิ จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 91.50 และก าหนดทกัษะการมีส่วนร่วม จ านวน 33 
คน คดิเป็นร้อยละ 70.20 
 การตรวจสอบคณุภาพของการประเมิน อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์พี่เลีย้ง      มีระดบั
การประเมินอยู่ในระดบัพอใช้ (X  = 2.38 , S.D. = 0.89) เม่ือพิจารณาเป็น     รายข้อ พบว่า 
อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์พี่เลีย้ง ใช้การประชมุก าหนดวิธีการประเมินผู้ เรียน จ านวน 38 คน คิด
เป็นร้อยละ 80.90 ใช้การปรับปรุงวิธีการประเมินและคณุภาพของเคร่ืองมือประเมิน จ านวน 37 
คน คิดเป็นร้อยละ 78.70  ใช้การวิพากษ์เคร่ืองมือประเมิน จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 76.60 
และใช้การตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือหลงัการใช้ จ านวน 34 คน      คิดเป็นร้อยละ 72.30 
 การให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้ เรียน อาจารย์ผู้ สอน และอาจารย์พี่เลีย้ง มีระดับการ
ประเมินอยู่ในระดบัพอใช้ (X  = 2.46 , S.D. = 0.85) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อาจารย์
ผู้ สอนและอาจารย์พี่เลีย้ง ใช้การให้ข้อมูลป้อนกลับระหว่างฝึก จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 
83.00 ใช้การให้ข้อมลูป้อนกลบัเป็นรายคน และใช้การติดตามผลการพฒันาในตวัผู้ เรียน เท่ากนั 
จ านวน 35 คน คดิเป็นร้อยละ 74.50 
 การใช้ข้อมูลจากผู้ เรียนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์พี่
เลีย้ง มีระดบัการประเมินอยูใ่นระดบัดี (X  = 2.51 , S.D. = 0.77) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์พี่เลีย้ง ให้ผู้ เรียนประเมินผู้สอน และมีโอกาสให้ข้อมลูแก่ผู้ รับผิดชอบ
หลกัสูตร จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 89.40 จัดประชุมผู้ รับผิดชอบ รับรู้มุมมองของผู้ เรียน 
จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 83.00  และร่วมกนัวางแผน   การจดัการเรียนการสอนสนองผู้ เรียน 
จ านวน 35 คน คดิเป็นร้อยละ 74.50 
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน อาจารย์ผู้ สอน และอาจารย์พี่เลีย้ง มี
ระดบัการประเมินอยู่ในระดบัพอใช้ (X  = 2.44 , S.D. = 0.82) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
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อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์พี่เลีย้ง มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการเรียนการสอน จ านวน 
42 คน คิดเป็นร้อยละ 89.40  มีการวิเคราะห์ผลการประเมินผู้ เรียน จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 
85.10 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคนิคการเรียนการสอน  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิทยาการ
ใหม่ ๆ และมีการวิพากษ์คณุภาพ/วิธีการประเมิน เท่ากัน จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 80.90 
และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสื่อการสอน จ านวน 35 คน คดิเป็นร้อยละ 74.50 
 
ตารางท่ี  34 แสดงสรุปผลการประเมินการจดัการเรียนการสอนของตนเองโดย อาจารย์ผู้สอน/ 
                  อาจารย์พี่เลีย้ง 

 
 
 

 ประเดน็ คะแนน ปรับปรุง พอใช้ ด ี
1 กจิกรรมการเรียนการสอน 2.43    
1.1 การท าแผนการสอน 2.72    

1.2 การวิเคราะห์ผู้ เรียน 2.48    
1.3 การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน 2.51    

1.4 การฝึกประสบการณ์ 2.53    

1.5 การจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูร 1.93    
2 ส่ือการเรียนการสอน 2.57    
2.1 การเตรียม cases ส าหรับผู้ เรียน 2.57    

2.2 การจดัเตรียมสื่อการศกึษา 2.57    
3 การประเมนิผล 2.37    
3.1 การออกแบบระบบประเมิน 1.95    
3.2 การก าหนดองค์ประกอบของการประเมิน 2.59    

3.3 การตรวจสอบคณุภาพของการประเมิน 2.38    
3.4 การให้ข้อมลูป้อนกลบัแก่ผู้ เรียน 2.46    
3.5 การใช้ข้อมลูจากผู้ เรียนเพ่ือปรับปรุงการเรียนการ

สอน 
2.51    

4 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน 2.44    
4.1 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน 2.44    

รวม 2.43    
เกณฑ์การพิจารณา 
 คะแนน 1.00 - 1.49  หมายถึง  สภาพการประเมินเก่ียวกบัการน าหลกัสตูรสู่การปฏิบตัขิองหลกัสตูรการพยาบาลสาขาเวชปฏิบตัทิัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น   
                       อยูใ่นระดบัต้องปรับปรุง 
 คะแนน 1.50 - 2.49  หมายถึง  สภาพการประเมินเก่ียวกบัการน าหลกัสตูรสู่การปฏิบตัขิองหลกัสตูรการพยาบาลสาขาเวชปฏิบตัทิัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น  อยูใ่นระดบัพอใช้ 
 คะแนน 2.50 - 3.00  หมายถึง  สภาพการประเมินเก่ียวกบัการน าหลกัสตูรสู่การปฏิบตัขิองหลกัสตูรการพยาบาลสาขาเวชปฏิบตัทิัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น  อยูใ่นระดบัดี 
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 จากตารางท่ี 34 แสดงสรุปผลการประเมินการจดัการเรียนการสอนของตนเองโดย 
อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์พี่เลีย้ง พบว่า  อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์พี่เลีย้งประเมินการจดัการ
เรียน      การสอนของตนเอง ภาพรวม อยู่ในระดบัพอใช้ (X  = 2.43) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน  
พบวา่  ด้าน   สื่อการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์พี่เลีย้งประเมินการจดัการเรียนการ
สอนของตนเอง อยู่ในระดบัดี (X  = 2.57) นอกจากนัน้ พบว่า อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์พี่เลีย้ง
ประเมินการจดัการเรียนการสอนของตนเอง อยู่ในระดบัพอใช้ โดยเรียงคะแนนเฉลี่ยดงันี ้  การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน (X  = 2.44) กิจกรรมการเรียนการสอน (X  = 2.43) และ
ด้านการประเมินผล (X  = 2.37) 
 
 3.  ผลการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตัทิั่วไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น)  ส าหรับนักศึกษา   
 จากการประเมินผลการจดัการเรียนการสอนหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางสาขา
เวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น)  ส าหรับนกัศกึษา จ านวน  40  คน  จากโรงเรียนพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล  โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 
ตารางท่ี 35  แสดงการประเมินผลการจดัการเรียนการสอนหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางสาขา 
                 เวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น)  ส าหรับนกัศกึษา   
 

รายการประเมนิ ระดับความถี่ ระดับการประเมนิ ข้อปรับปรุง 
จ านวน ร้อยละ X  S.D. แปลความ 

ด้านปัจจัยป้อน   2.85 0.38 ดี  
สถานที่เรียน   2.90 0.30 ดี ควรมีแหลง่เรียนรู้ท่ี

เข้าถึงได้ง่าย 1. สภาพห้องเรียนเหมาะสม 
2. มีแหลง่การเรียนรู้ (ห้องสมดุ ฐานข้อมลู)  เพียงพอ 
3. การเข้าถึงแหลง่การเรียนรู้สะดวก ง่าย 

39 
40 
37 

97.50 
100.00 
92.50 

   

ความพร้อมของแหล่งฝึกประสบการณ์    2.80 0.46 ดี ควรมีอปุกรณ์ แหลง่ฝึก 
กรณีศกึษาท่ีเพียงพอ 1. แหลง่ฝึกเต็มใจพร้อมรับผู้ เรียนมาฝึกประสบการณ์ 

2. แหลง่ฝึกมีผู้ ป่วยที่เป็นกรณีศกึษาให้เรียนเพียงพอ 
3. แหลง่ฝึกมีอาจารย์ท่ีสามารถสอนได้เต็มหลกัสตูร 
4. แหลง่ฝึกมีอาจารย์/พยาบาลพ่ีเลีย้งช่วยเหลือผู้ เรียน 
5. แหลง่ฝึกมีอปุกรณ์การดแูลผู้ ป่วยครบถ้วน 

38 
37 
39 
40 
36 

95.00 
92.50 
97.50 
100.00 
90.00 
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ตารางท่ี 35  (ตอ่) 
 

รายการประเมนิ ระดับความถี่ ระดับการประเมนิ ข้อปรับปรุง 
จ านวน ร้อยละ X  S.D. แปลความ 

ด้านกระบวนการ   2.74 0.48 ดี  
ประมวลสาระรายวชิาของผู้สอน   2.85 0.36 ดี ผู้สอนควรมีการแจกและ

อธิบายประมวลสาระ
รายวิชา  รวมถึงสอนให้
ตรงกบัประมวลสาระ

รายวิชา 

1. ผู้สอนแจกประมวลสาระรายวชิาก่อนสอน 
2. ประมวลสาระมีรายละเอียดของหวัข้อครบถ้วน 
(จดุมุง่หมาย กิจกรรม สื่อการสอน การประเมนิ การ 
มอบหมายงาน การประเมนิผล เอกสารค้นคว้า) 
3. มีการสอนตามประมวลสาระ 
4. ผู้สอนอธิบายให้ผู้ เรียนเข้าใจประมวลรายวชิา
ชดัเจน 

38 
40 

 
 

39 
36 

95.00 
100.00 

 
 

97.50 
90.00 

   

การวเิคราะห์ผู้เรียนโดยผู้สอน    2.52 0.64 ดี ควรวิเคราะห์ความรู้เดมิ 
ความแตกต่างระหว่าง

ผู้ เรียน 

1. มีการวิเคราะห์ความสนใจ/ความคาดหวงัของ 
ผู้ เรียน 
2. มีการวิเคราะห์ความรู้เดิมของผู้ เรียน 
3. มีการวิเคราะห์ศกัยภาพด้านการเรียนรู้ของผู้ เรียน 
4. สอนโดยเน้นความแตกตา่งระหว่างผู้ เรียนด้วย 

38 
 

32 
37 
35 

95.00 
 

80.00 
92.50 
87.50 

   

การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน    2.77 0.47 ดี ควรมีเทคนิคการสอนท่ี
หลากหลาย 1. สอนโดยใช้เทคนิคการสอนหลากหลาย  

2. สอนโดยยกตวัอยา่งการตรวจรักษาผู้ ป่วยประกอบ 
3. สอนโดยน าความรู้จากบทความวิจยัหรือวิธีการ
ใหมม่าเลา่ให้ผู้ เรียนฟัง 
4. มีกรณีศกึษาให้ผู้ เรียนฝึกแก้ปัญหา 

37 
39 
38 

 
37 

92.50 
97.50 
95.00 

 
92.50 

   

การฝึกประสบการณ์    2.87 0.40 ดี ควรน าข้อมลูจากผู้ เรียน
มีปรับปรุงการเรียนการ

สอน 

1. อาจารย์พ่ีเลีย้งเอาใจใสต่่อการฝึกประสบการณ์ 
2. มีการเก็บข้อมลูจากผู้ เรียนเก่ียวกบัสิง่ท่ีเรียนรู้เพ่ือ
น ามาปรับการเรียนการสอน 
3. มีการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ระหว่างการฝึก 
4. ท่านได้รับประสบการณ์ฝึกตรงตามรายประมวล
วิชา 

39 
38 

 
40 
38 

97.50 
95.00 

 
100.00 
95.00 

   

การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร   2.57 0.67 ดี ควรมีกิจกรรมท่ีสง่เสริม
การท างานร่วมกนั และ
ปลกูจิตส านึกในการดแูล

ผู้ ป่วย 

1. มีกิจกรรมเสริมผู้ ท่ีมศีกัยภาพต ่ากว่าเกณฑ์ 
2. มีกิจกรรมสง่เสริมจติส านึกในการดแูลผู้ ป่วย 
3. มีกิจกรรมเสริมทกัษะการแสวงหาความรู้ให้ก้าวทนั 
วิทยาการใหม่ๆ  
4. มีกิจกรรมสง่เสริมการคิดวเิคราะห์ วิพากษ์ 
5. มีกิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้หรือท างานร่วมกนั 

36 
35 
36 

 
39 
30 

90.00 
87.50 
90.00 

 
97.50 
75.00 

   

การเตรียม cases ส าหรับผู้เรียน    2.80 0.40 ดี ควรมี case ท่ีเหมะสม 
เพียงพอกบัผู้ เรียน 1. case เพียงพอ 

2. case ตรงตามโรค 
3. case เหมาะสมกบัผู้ เรียน 

38 
38 
36 

95.00 
95.00 
90.00 
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ตารางท่ี 35  (ตอ่) 
 

รายการประเมนิ ระดับความถี่ ระดับการประเมนิ ข้อปรับปรุง 
จ านวน ร้อยละ X  S.D. แปลความ 

การจัดเตรียมส่ือการศึกษา   2.70 0.56 ดี ควรมีสื่อท่ีผู้ เรียนเข้าถึง
ได้ง่าย 1. สื่อการสอนเสริมการเรียนรู้ 

2. ใช้สื่อ IT  
3. วสัดฝึุกครบถ้วนในห้องสาธิตทางการพยาบาล 
4. ผู้ เรียนเข้าถึงสื่อได้งา่ย 

37 
37 
37 
34 

92.50 
92.50 
92.50 
85.00 

   

การออกแบบระบบประเมิน   2.60 0.59 ดี ควรให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วม
ในการก าหนดเกณฑ์

ประเมนิผล 

1. ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการก าหนดองค์ประกอบของ
การประเมนิ 
2. ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการก าหนดเกณฑ์การ
ประเมนิผลรายวิชา 
3. ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในประเมนิผู้สอน 
4. ผู้ เรียนมีโอกาสได้ประเมนิตนเอง 
5. มีการแจ้งระบบการประเมนิให้ผู้ เรียนทราบ 
6. การประเมนิตรงตามท่ีตกลงกนัก่อนเร่ิมการเรียน
การสอน 

34 
 
31 

 
38 
38 
37 
32 

85.00 
 

77.50 
 

95.00 
95.00 
92.50 
80.00 

   

การให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียน    2.87 0.33 ดี ควรให้ข้อมลูป้อนกลบั
แก่ผู้ เรียนเป็นรายคน
เพ่ือให้ผู้ เรียนได้พฒันา

ตนเอง 

1. ผู้ เรียนได้รับข้อมลูป้อนกลบัระหว่างฝึก 
2. ผู้ เรียนได้รับข้อมลูป้อนกลบัเป็นรายคน 
3. ผู้สอนมีการติดตามผลการพฒันาในตวัผู้ เรียน 

39 
38 
39 

97.50 
95.00 
97.50 

   

การใช้ข้อมูลจากผู้เรียนเพื่อปรับปรุงการสอน    2.85 0.42 ดี ควรมีการน าข้อมลูจาก
ผู้ เรียนเพ่ือปรับปรุงการ
สอนเพ่ือตอบสนอง

ผู้ เรียน 

1. ผู้ เรียนมีโอกาสประเมนิผู้สอน และมีโอกาสให้
ข้อมลูแก่ผู้ รับผดิชอบหลกัสตูร 
2. มีการขอข้อมลูเพ่ือรับรู้มมุมองของผู้ เรียน 
3. ผู้ เรียนรับรู้ว่าการจดัการเรียนการสอนสนองผู้ เรียน 

39 
 
38 
37 

97.50 
 

95.00 
92.50 

   

ภาพรวม   2.79 0.40 ดี  

 
 จากตารางท่ี  35 แสดงการประเมินผลการจดัการเรียนการสอนหลกัสตูรการพยาบาล
เฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น)  ส าหรับนกัศึกษา  ภาพรวม พบว่า 
นกัศกึษาประเมินผลอยู่ในระดบัดี (X  = 2.79 , S.D. = 0.40)  และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน  
พบว่า  ด้านปัจจยัป้อน นกัศกึษาประเมินผลอยู่ในระดบัดี (X  = 2.85 , S.D. = 0.38) และด้าน
กระบวนการ นกัศกึษาประเมินผลอยูใ่นระดบัดี (X  = 2.74 , S.D. = 0.48) 
 ด้านปัจจัยป้อน 
 สถานท่ีเรียน  พบว่า  นกัศกึษาประเมินผลอยู่ในระดบัดี (X  = 2.90 , S.D. = 0.30) 
และเม่ือแยกเป็นรายข้อ พบว่า มีแหลง่การเรียนรู้ (ห้องสมดุ ฐานข้อมลู)  เพียงพอ จ านวน 40 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100.00 สภาพห้องเรียนเหมาะสม จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 97.50 และการ
เข้าถึงแหลง่การเรียนรู้สะดวก ง่าย จ านวน 37  คน คิดเป็นร้อยละ 92.50 
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 ความพร้อมของแหลง่ฝึกประสบการณ์  พบว่า  นกัศกึษาประเมินผลอยู่ในระดบัดี (X  
= 2.80 , S.D. = 0.46) และเม่ือแยกเป็นรายข้อ พบว่า แหลง่ฝึกมีอาจารย์/พยาบาลพี่เลีย้ง
ช่วยเหลือผู้ เรียน จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 100 แหล่งฝึกมีอาจารย์ท่ีสามารถสอนได้เต็ม
หลกัสตูร จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 97.50 แหลง่ฝึกเต็มใจพร้อมรับผู้ เรียนมาฝึกประสบการณ์ 
จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 95.00 แหลง่ฝึกมีผู้ ป่วยท่ีเป็นกรณีศกึษาให้เรียนเพียงพอ จ านวน 37 
คน คิดเป็นร้อยละ 92.50  และแหล่งฝึกมีอุปกรณ์การดแูลผู้ ป่วยครบถ้วน จ านวน 36 คน คิดเป็น
ร้อยละ 90.00 
 ด้านกระบวนการ 
 ประมวลสาระรายวิชาของผู้ สอน พบว่า  นักศึกษาประเมินผลอยู่ในระดบัดี (X  = 
2.85 , S.D. = 0.36) และเม่ือแยกเป็นรายข้อ พบว่า ประมวลสาระมีรายละเอียดของหวัข้อ
ครบถ้วน (จุดมุ่งหมาย กิจกรรม สื่อการสอน การประเมิน การมอบหมายงาน การประเมินผล  
เอกสารค้นคว้า) จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มีการสอนตามประมวลสาระ จ านวน 39 คน 
คิดเป็นร้อยละ 97.50 ผู้สอนแจกประมวลสาระรายวิชาก่อนสอน จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 
95.00  และผู้สอนอธิบายให้ผู้ เรียนเข้าใจประมวลรายวิชาชดัเจน จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 
90.00 
 การวิเคราะห์ผู้ เรียนโดยผู้สอน พบว่า  นกัศกึษาประเมินผลอยู่ในระดบัดี (X  = 2.52 , 
S.D. = 0.64) และเม่ือแยกเป็นรายข้อ พบวา่ มีการวิเคราะห์ความสนใจ/ความคาดหวงัของ ผู้ เรียน 
จ านวน 38 คน คดิเป็นร้อยละ 95.00 มีการวิเคราะห์ศกัยภาพด้านการเรียนรู้ของผู้ เรียน จ านวน 37 
คน คิดเป็นร้อยละ 92.50 สอนโดยเน้นความแตกต่างระหว่างผู้ เรียนด้วย จ านวน 35 คน คิดเป็น
ร้อยละ 87.50  และมีการวิเคราะห์ความรู้เดิมของผู้ เรียน จ านวน 32 คน คดิเป็นร้อยละ 80.00  
 การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน  พบวา่  นกัศกึษาประเมินผลอยูใ่นระดบัดี (X  
= 2.77 , S.D. = 0.47) และเม่ือแยกเป็นรายข้อ พบว่า สอนโดยยกตวัอย่างการตรวจรักษาผู้ ป่วย
ประกอบ จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 97.50 สอนโดยน าความรู้จากบทความวิจัยหรือวิธีการ
ใหม่มาเล่าให้ผู้ เรียนฟัง จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 95.00 สอนโดยใช้เทคนิคการสอน
หลากหลาย และมีกรณีศกึษาให้ผู้ เรียนฝึกแก้ปัญหา เท่ากนั จ านวน 37 คน คดิเป็นร้อยละ 92.50 
 การฝึกประสบการณ์ พบว่า  นกัศกึษาประเมินผลอยู่ในระดบัดี (X  = 2.77 , S.D. = 
0.40) และเม่ือแยกเป็นรายข้อ พบว่า มีการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ระหว่างการฝึก จ านวน 40 คน คิด
เป็นร้อยละ 100.00 อาจารย์พี่เลีย้งเอาใจใสต่อ่การฝึกประสบการณ์ จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 
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97.50 มีการเก็บข้อมลูจากผู้ เรียนเก่ียวกบัสิ่งท่ีเรียนรู้เพื่อน ามาปรับการเรียนการสอน และ ท่าน
ได้รับประสบการณ์ฝึกตรงตามรายประมวลวิชา เท่ากนั จ านวน 38 คน คดิเป็นร้อยละ 95.00 
 การจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูร  พบว่า  นกัศกึษาประเมินผลอยู่ในระดบัดี (X  = 2.57 , 
S.D. = 0.67) และเม่ือแยกเป็นรายข้อ พบว่า  มีกิจกรรมสง่เสริมการคิดวิเคราะห์ วิพากษ์ จ านวน 
39 คน คิดเป็นร้อยละ 97.50  มีกิจกรรมเสริมผู้ ท่ีมีศกัยภาพต ่ากว่าเกณฑ์ และมีกิจกรรมมเสริม
ทกัษะการแสวงหาความรู้ให้ก้าวทนัวิทยาการใหม่ ๆ เท่ากนั จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 90.00 
มีกิจกรรมสง่เสริมจิตส านึกในการดแูลผู้ ป่วย จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 87.50  และมีกิจกรรม
สง่เสริมการเรียนรู้หรือท างานร่วมกนั จ านวน 30 คน คดิเป็นร้อยละ 75.00 
 การเตรียม cases ส าหรับผู้ เรียน พบว่า  นกัศึกษาประเมินผลอยู่ในระดบัดี (X  = 
2.80 , S.D. = 0.40) และเม่ือแยกเป็นรายข้อ ก าหนด case เพียงพอ และ ก าหนด case ตรงตาม
โรค เท่ากนั จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 95.00 และ ก าหนด case เหมาะสมกบัผู้ เรียน จ านวน 
36 คน คิดเป็นร้อยละ 90.00 
 การจดัเตรียมสื่อการศึกษาส าหรับผู้ เรียน พบว่า  นักศึกษาประเมินผลอยู่ในระดบัดี 
(X  = 2.70 , S.D. = 0.56) และเม่ือแยกเป็นรายข้อ ใช้สื่อการสอนเสริมการเรียนรู้   ใช้สื่อ IT และ
วสัดฝึุกครบถ้วนในห้องสาธิตทางการพยาบาล เท่ากนั จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 92.50 และ
ผู้ เรียนเข้าถึงสื่อได้ง่าย จ านวน 34 คน คดิเป็นร้อยละ 85.00  
 การออกแบบระบบประเมิน พบว่า  นกัศกึษาประเมินผลอยู่ในระดบัดี  (X  = 2.60 , 
S.D. = 0.59) และเม่ือแยกเป็นรายข้อ ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในประเมินผู้สอน และผู้ เรียนมีโอกาสได้
ประเมินตนเอง เท่ากนั จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 95.00 มีการแจ้งระบบการประเมินให้ผู้ เรียน
ทราบ จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 92.50 ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดองค์ประกอบของการ
ประเมิน จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 85.00 การประเมินตรงตามท่ีตกลงกันก่อนเร่ิมการเรียน
การสอน จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 และผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินผลรายวิชา จ านวน 31 คน คดิเป็นร้อยละ 77.50 
 การให้ข้อมลูป้อนกลบัแก่ผู้ เรียน พบวา่  นกัศกึษาประเมินผลอยู่ในระดบัดี (X  = 2.87 
, S.D. = 0.33) และเม่ือแยกเป็นรายข้อ ผู้ เรียนได้รับข้อมลูป้อนกลบัระหว่างฝึก และผู้สอนมีการ
ติดตามผลการพฒันาในตวัผู้ เรียน เท่ากนั  จ านวน  39 คน คิดเป็นร้อยละ 97.50 และผู้ เรียนได้รับ
ข้อมลูป้อนกลบัเป็นรายคน จ านวน  38 คน คิดเป็นร้อยละ 95.00 
 การให้ข้อมลูจากผู้ เรียนเพื่อปรับปรุงการสอน พบว่า  นกัศกึษาประเมินผลอยู่ในระดบั
ดี (X  = 2.85 , S.D. = 0.42) และเม่ือแยกเป็นรายข้อ  ผู้ เรียนมีโอกาสประเมินผู้สอน และมีโอกาส
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ให้ข้อมูลแก่ผู้ รับผิดชอบหลกัสูตร จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 97.50 มีการขอข้อมูลเพื่อรับรู้
มมุมองของผู้ เรียน จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 95.00 และผู้ เรียนรับรู้ว่าการจัดการเรียนการ
สอนสนองผู้ เรียน จ านวน 37 คน คดิเป็นร้อยละ 92.50 
  
ตารางท่ี 36 แสดงสรุปผลการประเมินการจดัการเรียนการสอนโดยนกัศกึษา 

 
 
 

 ประเดน็ คะแนน ปรับปรุง พอใช้ ด ี
1 ด้านปัจจัยป้อน 2.85    
1.1 สถานท่ีเรียน 2.90    
1.2 ความพร้อมของแหลง่ฝึกประสบการณ์ 2.80    
2 ด้านกระบวนการ 2.74    
2.1 การจัดการเรียนการสอน 2.71    
2.1.1 ประมวลสาระรายวิชาของผู้สอน 2.85    
2.1.2 การวิเคราะห์ผู้ เรียน 2.52    
2.1.3 การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน 2.77    

2.1.4 การฝึกประสบการณ์ 2.87    
2.1.5 การจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูร 2.57    
2.2 ส่ือการเรียนการสอน 2.75    
2.2.1 การเตรียม cases 2.80    
2.2.2 การจดัเตรียมสื่อการศกึษา 2.70    
2.3 การประเมนิผล 2.77    
2.3.1 การออกแบบระบบประเมิน 2.60    
2.3.2 การให้ข้อมลูป้อนกลบั 2.87    
2.3.3 การใช้ข้อมูลจากผู้ เรียนเพ่ือปรับปรุงการเรียน

การสอน 
2.85    

รวม 2.79    
เกณฑ์การพิจารณา 
 คะแนน 1.00 - 1.49  หมายถึง  สภาพการประเมนิเก่ียวกบัการน าหลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิของหลกัสตูรการพยาบาลสาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การ 
          รักษาโรคเบือ้งต้น  อยู่ในระดบัต้องปรับปรุง 
 คะแนน 1.50 - 2.49  หมายถึง  สภาพการประเมนิเก่ียวกบัการน าหลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิของหลกัสตูรการพยาบาลสาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การ 
          รักษาโรคเบือ้งต้น  อยู่ในระดบัพอใช้ 
 คะแนน 2.50 - 3.00  หมายถึง  สภาพการประเมนิเก่ียวกบัการน าหลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิของหลกัสตูรการพยาบาลสาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การ 
          รักษาโรคเบือ้งต้น  อยู่ในระดบัดี 
 

 ตารางท่ี 36 แสดงสรุปผลการประเมินการจดัการเรียนการสอนโดยนกัศึกษา  พบว่า  
นกัศกึษาประเมินการจดัการเรียนการสอน ภาพรวม อยู่ในระดบัดี (X  = 2.79)  และเม่ือพิจาณา
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เป็นรายด้าน  พบว่า ทุกด้านนักศึกษาประเมินการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดบัดี โดยเรียง
คะแนนเฉลี่ยดงันี ้ ด้านปัจจยัป้อน  (X  = 2.85)  และด้านกระบวนการ (X  = 2.74)  
 
ตารางท่ี 37  แสดงความคิดเห็นของนกัศกึษาช่วงแรก (2 สปัดาห์แรก) หลงัเข้ารับการอบรม  
                   หลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น) 
 

ประเดน็ ช่วงแรก (2 สัปดาห์แรก) หลังเข้ารับการอบรม 

X  S.D. แปลความ X  S.D. แปลความ 
ด้านปัจจัยป้อน 2.65 0.56 มาก 2.79 0.48 มาก 
1.  ความเหมาะสมของสถานที่เรียน 2.69 0.71 มาก 2.75 0.60 มาก 
2.  ความพร้อมของแหลง่ฝึกประสบการณ์ 2.61 0.60 มาก 2.83 0.45 มาก 
ด้านกระบวนการ 2.43 0.50 ปานกลาง 2.76 0.38 มาก 
การจัดการเรียนการสอน 2.43 0.47 ปานกลาง 2.74 0.32 มาก 
1.  ความเหมาะสมของประมวลสาระ 
     รายวิชาของผู้สอน 

2.56 0.56 มาก 2.81 0.40 มาก 

2.  การเก็บข้อมลูเพ่ือวิเคราะห์ผู้ เรียน 2.28 0.57 ปานกลาง 2.64 0.54 มาก 
3.  ความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียน 
     การสอน 

2.44 0.56 ปานกลาง 2.81 0.40 มาก 

4.  ความเหมาะสมของการฝึกประสบการณ์ 2.47 0.56 ปานกลาง 2.75 0.44 มาก 
5.  ความเหมาะสมของกิจกรรมเสริม 
     หลกัสตูร 

2.42 0.55 ปานกลาง 2.72 0.45 มาก 

ส่ือการเรียนการสอน 2.46 0.53 ปานกลาง 2.75 0.41 มาก 
1.  ความพร้อมของการจดัเตรียม cases 2.36 0.59 ปานกลาง 2.69 0.47 มาก 
2.  ความเหมาะสมของสื่อการศกึษา 2.56 0.56 มาก 2.81 0.47 มาก 
การประเมินผล 2.40 0.51 ปานกลาง 2.79 0.43 มาก 
1.  ความเหมาะสมของระบบประเมิน 2.42 0.55 ปานกลาง 2.81 0.47 มาก 
2.  ความเหมาะสมของการให้ข้อมลู 
     ป้อนกลบั 

2.42 0.55 ปานกลาง 2.72 0.51 มาก 

3.  การน าข้อมลูจากผู้ เรียนเพ่ือปรับปรุง 
     การเรียนการสอน 

2.36 0.54 ปานกลาง 2.83 0.45 มาก 

ด้านผลผลิต 2.27 0.51 ปานกลาง 2.81 0.36 มาก 
1.  ความรู้เชิงทฤษฎีที่ได้รับจากการ 
     ฝึกอบรม 

2.33 0.53 ปานกลาง 2.81 0.52 มาก 

2.  ทกัษะการตรวจร่างกาย 2.19 0.62 ปานกลาง 2.86 0.42 มาก 
3.  ทกัษะการวินิจฉยัโรคเบือ้งต้น 2.19 0.62 ปานกลาง 2.86 0.42 มาก 
4.  ทกัษะการรักษาโรคเบือ้งต้น 2.19 0.62 ปานกลาง 2.83 0.38 มาก 
5.  ทกัษะการจ่ายยารักษาโรคเบือ้งต้น 2.03 0.65 ปานกลาง 2.61 0.49 มาก 
6.  ความพงึพอใจตอ่การจดัหลกัสตูรของ 
     สถาบนัฝึกอบรม 

2.50 0.61 ปานกลาง 2.83 0.45 มาก 

7.  ความคุ้มคา่จากการเข้ารับการฝึกอบรม 2.47 0.61 ปานกลาง 2.89 0.40 มาก 
รวม 2.45 0.52 ปานกลาง 2.78 0.40 มาก 
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เกณฑ์การพิจารณา 
 คะแนน 1.00 - 1.49  หมายถึง  สภาพการประเมนิเก่ียวกบัการน าหลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิของหลกัสตูรการพยาบาลสาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การ 
          รักษาโรคเบือ้งต้น  อยู่ในระดบัต้องปรับปรุง 
 คะแนน 1.50 - 2.49  หมายถึง  สภาพการประเมนิเก่ียวกบัการน าหลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิของหลกัสตูรการพยาบาลสาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การ 
          รักษาโรคเบือ้งต้น  อยู่ในระดบัพอใช้ 
 คะแนน 2.50 - 3.00  หมายถึง  สภาพการประเมนิเก่ียวกบัการน าหลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิของหลกัสตูรการพยาบาลสาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การ 
          รักษาโรคเบือ้งต้น  อยู่ในระดบัดี 

 
 ตารางท่ี  37  แสดงความคิดเห็นของนกัศกึษาช่วงแรก (2 สปัดาห์แรก) การอบรม 
หลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น)  ภาพรวม พบว่า  
ความคิดเห็นของนักศึกษาช่วงแรก (2 สปัดาห์แรก)การอบรมหลกัสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น)  อยู่ในระดบัปานกลาง (X  = 2.45 , S.D. = 0.52) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านปัจจยัป้อน ความคิดเห็นของนกัศกึษาช่วงแรก (2 สปัดาห์
แรก)การอบรมหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น)  อยู่
ในระดบัมาก (X  = 2.65 , S.D. = 0.56) ส าหรับด้านกระบวนการ (X  = 2.43 , S.D. = 0.50) 
และด้านผลผลิต (X  = 2.27 , S.D. = 0.51) นกัเรียนมีความคิดเห็นช่วงแรก (2 สปัดาห์แรก)การ
อบรมหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น)   อยู่ในระดบั
ปานกลาง 
 ด้านปัจจัยป้อน  พบวา่  ความคดิเห็นของนกัศกึษาช่วงแรก (2 สปัดาห์แรก)การอบรม 
หลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น)   อยู่ในระดบัมาก 
(X  = 2.65 , S.D. = 0.56) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความคิดเห็นของนกัศกึษาก่อนเข้ารับ
การอบรม หลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น)  อยู่ใน
ระดบัมาก ทกุข้อ โดยเรียงคะแนนเฉลี่ยดงันี ้ ความเหมาะสมของสถานท่ีเรียน  (X  = 2.69 , S.D. 
= 0.71) และความพร้อมของแหลง่ฝึกประสบการณ์  (X  = 2.61 , S.D. = 0.60) 
 ด้านกระบวนการ 
 การจดัการเรียนการสอน  พบว่า  ความคิดเห็นของนกัศกึษาช่วงแรก (2 สปัดาห์แรก)
การอบรมหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น)   อยู่ใน
ระดบัปานกลาง (X  = 2.43 , S.D. = 0.47) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ความเหมาะสมของ
ประมวลสาระรายวิชาของผู้สอน  มีความคิดเห็นของนกัศกึษาช่วงแรก (2 สปัดาห์แรก)การอบรม 
หลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น)   อยู่ในระดบัมาก 
(X  = 2.56 , S.D. = 0.56) รองลงมา มีความคิดเห็นของนกัศกึษาช่วงแรก (2 สปัดาห์แรก)การ
อบรมหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น)   อยู่ในระดบั
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ปานกลาง ทุกข้อ โดยเรียงคะแนนเฉลี่ยดงันี ้ ความเหมาะสมของการฝึกประสบการณ์  (X  = 
2.47 , S.D. = 0.56) ความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนการสอน (X  = 2.44 , S.D. = 0.56) 
ความเหมาะสมของกิจกรรมเสริมหลกัสตูร (X  = 2.42 , S.D. = 0.55) และการเก็บข้อมลูเพื่อ
วิเคราะห์ผู้ เรียน (X  = 2.28 , S.D. = 0.57) 
 สื่อการเรียนการสอน พบว่า  ความคิดเห็นของนกัศึกษาช่วงแรก (2 สปัดาห์แรก)การ
อบรมหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น)   อยู่ในระดบั     
ปานกลาง (X  = 2.46 , S.D. = 0.53) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความเหมาะสมของ
สื่อการศึกษา  มีความคิดเห็นของนักศึกษาช่วงแรก (2 สัปดาห์แรก)การอบรมหลักสูตรการ
พยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น)  อยู่ในระดบัมาก (X  = 2.56 , 
S.D. = 0.56) และความพร้อมของการจดัเตรียม cases มีความคิดเห็นของนกัศกึษาช่วงแรก (2 
สัปดาห์แรก)การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรค
เบือ้งต้น)  อยูใ่นระดบัปานกลาง (X  = 2.36 , S.D. = 0.59)  
 การประเมินผล พบว่า  ความคิดเห็นของนกัศกึษาช่วงแรก (2 สปัดาห์แรก)การอบรม 
หลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น)  อยู่ในระดบั     
ปานกลาง (X  = 2.40 , S.D. = 0.51) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นของ
นกัศกึษาช่วงแรก (2 สปัดาห์แรก)การอบรมหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป 
(การรักษาโรคเบือ้งต้น)  อยู่ในระดบัปานกลาง ทกุข้อ โดยเรียงคะแนนเฉลี่ยดงันี ้ความเหมาะสม
ของระบบประเมิน และความเหมาะสมของการให้ข้อมลูป้อนกลบั เท่ากนั  (X  = 2.42 , S.D. = 
0.55) และการน าข้อมลูจากผู้ เรียนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน (X  = 2.36 , S.D. = 0.54) 
 ด้านผลผลิต พบว่า  ความคิดเห็นของนักศึกษาช่วงแรก (2 สปัดาห์แรก)การอบรม 
หลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น)   อยู่ในระดบั     
ปานกลาง (X  = 2.27 , S.D. = 0.51) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นของ
นกัศกึษาช่วงแรก (2 สปัดาห์แรก)การอบรมหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป 
(การรักษาโรคเบือ้งต้น)  อยูใ่นระดบัปานกลาง ทกุข้อ โดยเรียงคะแนนเฉลี่ยดงันี ้ความพงึพอใจตอ่
การจดัหลกัสตูรของสถาบนัฝึกอบรม (X  = 2.50 , S.D. = 0.61) ความคุ้มคา่จากการเข้ารับการ
ฝึกอบรม (X  = 2.47 , S.D. = 0.61) ความรู้เชิงทฤษฎีท่ีได้รับจากการฝึกอบรม (X  = 2.33 , S.D. 
= 0.53) ทกัษะการตรวจร่างกาย  ทกัษะการวินิจฉยัโรคเบือ้งต้น  และทกัษะการรักษาโรคเบือ้งต้น  
เท่ากนั (X  = 2.19 , S.D. = 0.62) และทกัษะการจ่ายยารักษาโรคเบือ้งต้น  (X  = 2.03 , S.D. = 
0.65) 
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 ความคิดเห็นของนกัศกึษาหลงัเข้ารับการอบรมหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางสาขา
เวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น)  ภาพรวม พบว่า  อยู่ในระดบัมาก (X  = 2.78 , S.D. = 
0.40) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านนกัศึกษาหลงัเข้ารับการอบรมหลกัสตูรการ
พยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น) อยู่ในระดบัมาก โดยเรียง
คะแนนเฉลี่ยดงันี ้ด้านผลผลิต (X  = 2.81 , S.D. = 0.36) ด้านปัจจยัป้อน (X  = 2.79 , S.D. = 
0.48) และด้านกระบวนการ (X  = 2.76 , S.D. = 0.38) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ 
 ด้านปัจจัยป้อน  พบวา่  ความคดิเห็นของนกัศกึษาหลงัเข้ารับการอบรม หลกัสตูรการ
พยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น)  อยู่ในระดบัมาก (X  = 2.79 , 
S.D. = 0.48) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความคิดเห็นของนกัศกึษาหลงัเข้ารับการอบรม 
หลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น)  อยู่ในระดบัมาก 
ทกุข้อ โดยเรียงคะแนนเฉลี่ยดงันี ้ความพร้อมของแหลง่ฝึกประสบการณ์  (X  = 2.83 , S.D. = 
0.45) และความเหมาะสมของสถานท่ีเรียน  (X  = 2.75 , S.D. = 0.60)  
 ด้านกระบวนการ 
 การจัดการเรียนการสอน  พบว่า  ความคิดเห็นของนักศึกษาหลังเข้ารับการอบรม 
หลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น)  อยู่ในระดบัมาก 
(X  = 2.74 , S.D. = 0.32) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ความคิดเห็นของนกัศกึษาหลงัเข้ารับ
การอบรม หลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบื อ้งต้น) อยู่ใน
ระดบัมาก ทกุข้อ โดยเรียงคะแนนเฉลี่ยดงันี ้ ความเหมาะสมของประมวลสาระรายวิชาของผู้สอน 
และความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนการสอน เท่ากนั (X  = 2.81 , S.D. = 0.40) ความ
เหมาะสมของการฝึกประสบการณ์ (X  = 2.75 , S.D. = 0.44) ความเหมาะสมของกิจกรรมเสริม
หลกัสตูร (X  = 2.72 , S.D. = 0.45) และการเก็บข้อมลูเพื่อวิเคราะห์ผู้ เรียน  (X  = 2.64 , S.D. = 
0.54) 
 สื่อการเรียนการสอน พบว่า  ความคิดเห็นของนกัศกึษาหลงัเข้ารับการอบรม หลกัสตูร
การพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น)  อยู่ในระดบัมาก (X  = 
2.75 , S.D. = 0.41) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ความคิดเห็นของนกัศกึษาหลงัเข้ารับการ
อบรม หลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น)  อยู่ในระดบั
มาก ทกุข้อ โดยเรียงคะแนนเฉลี่ยดงันี ้ ความเหมาะสมของสื่อการศกึษา (X  = 2.81 , S.D. = 
0.47) และความพร้อมของการจดัเตรียม cases (X  = 2.69 , S.D. = 0.47) 
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 การประเมินผล พบว่า  ความคิดเห็นของนกัศกึษาหลงัเข้ารับการอบรม หลกัสตูรการ
พยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น)  อยู่ในระดบัมาก (X  = 2.79 , 
S.D. = 0.43) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ความคิดเห็นของนกัศกึษาหลงัเข้ารับการอบรม 
หลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น) อยู่ในระดบัมาก 
ทุกข้อ โดยเรียงคะแนนเฉลี่ยดงันี ้ การน าข้อมลูจากผู้ เรียนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน (X  = 
2.83 , S.D. = 0.45) ความเหมาะสมของระบบประเมิน (X  = 2.81 , S.D. = 0.47) และความ
เหมาะสมของการให้ข้อมลูป้อนกลบั (X  = 2.72 , S.D. = 0.51) 
 ด้านผลผลิต พบวา่  ความคดิเห็นของนกัศกึษาหลงัเข้ารับการอบรม หลกัสตูรการ
พยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น)  อยู่ในระดบัมาก (X  = 2.81 , 
S.D. = 0.36) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ความคิดเห็นของนกัศกึษาหลงัเข้ารับการอบรม 
หลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น)  อยู่ในระดบัมาก 
ทกุข้อ โดยเรียงคะแนนเฉลี่ยดงันี ้ ความคุ้มคา่จากการเข้ารับการฝึกอบรม (X  = 2.89 , S.D. = 
0.40) ทกัษะการตรวจร่างกาย และทกัษะการวินิจฉยัโรคเบือ้งต้น เท่ากนั (X  = 2.86 , S.D. = 
0.42) ทกัษะการรักษาโรคเบือ้งต้น และ ความพึงพอใจตอ่การจดัหลกัสตูรของสถาบนัฝึกอบรม 
เท่ากนั (X  = 2.83 , S.D. = 0.45) ความรู้เชิงทฤษฎีท่ีได้รับจากการฝึกอบรม (X  = 2.81 , S.D. = 
0.52) และทกัษะการจ่ายยารักษาโรคเบือ้งต้น (X  = 2.61 , S.D. = 0.49) 
 
 4.2.2  ความคดิเหน็ของผู้เก่ียวข้องต่อเคร่ืองมือประเมิน 
 ผู้วิจยัน าผลการประเมินจากผู้บริหารหลกัสตูร  อาจารย์ผู้สอนอาจารย์พี่เลีย้ง  และ
นกัศกึษาให้ผู้ เก่ียวข้องวิพากษ์ผลการประเมิน  โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 
ตารางท่ี  38  แสดงผลการประเมินจากการวิพากษ์ผู้ เก่ียวข้อง 
 

รายการประเมนิ 
ผลการประเมนิ 

X  S.D. Coefficient Variance (CV.) แปลความ 
1.  ผลประเมินของผู้ เก่ียวข้อง 
     มีความถกูต้อง  สะท้อนสภาพ 
     จริงของเคร่ืองมือประเมินได้ 

3.25 0.46 14.24 ปานกลาง 

2.  ผลการประเมินสามารถน าไปใช้ตอ่ 
     การพฒันาหลกัสตูรได้ง่าย 

3.25 0.71 21.76 ปานกลาง 
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ตารางท่ี  38  (ตอ่) 
 

รายการประเมนิ 
ผลการประเมนิ 

X  S.D. Coefficient Variance (CV.) แปลความ 
1.  ผลประเมินของผู้ เก่ียวข้อง 
     มีความถกูต้อง  สะท้อนสภาพ 
     จริงของเคร่ืองมือประเมินได้ 

3.25 0.46 14.24 ปานกลาง 

2.  ผลการประเมินสามารถน าไปใช้ตอ่ 
     การพฒันาหลกัสตูรได้ง่าย 

3.25 0.71 21.76 ปานกลาง 

3.  ผลการประเมินสามารถชีจ้ดุแข็ง 
     จดุออ่นของการจดัการหลกัสตูรได้ 

3.50 0.53 15.27 มาก 

4.  ผลการประเมินมีประโยชน์ต่อการปรับ 
     ระบบบริหารหลกัสตูรได้ 

3.75 0.71 18.86 มาก 

5.  ผลการประเมินยอมรับวา่จะน าไปใช้ 3.38 0.52 15.33 ปานกลาง 
รวม 3.43 0.59 17.09 ปานกลาง 

 
 จากตารางท่ี  38  แสดงผลการประเมินจากการวิพากษ์ผู้ เ ก่ียวข้อง  พบว่า  
ภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดบัปานกลาง   (X  =  3.43 , S.D. = 0.59 , CV = 17.09)  และ
เม่ือจ าแนกรายข้อ พบว่า ผลการประเมินท่ีอยู่ในระดบัมาก ได้แก่ ผลการประเมินมีประโยชน์ต่อ
การปรับระบบบริหารหลกัสตูรได้ (X  =  3.75 , S.D. = 0.71 , CV = 18.86)  และผลการประเมิน
สามารถชีจ้ดุแข็งจดุอ่อนของการจดัการหลกัสตูรได้ (X  =  3.50 , S.D. = 0.53 , CV = 15.27)  
ส าหรับผลการประเมินท่ีอยู่ในระดบัปานกลาง ได้แก่ ผลประเมินของผู้ เก่ียวข้องมีความถูกต้อง  
สะท้อนสภาพจริงของเคร่ืองมือประเมินได้ (X  =  3.25 , S.D. = 0.46 , CV = 14.24) และผลการ
ประเมินสามารถน าไปใช้ตอ่การพฒันาหลกัสตูรได้ง่าย (X  =  3.25 , S.D. = 0.71 , CV = 21.76) 
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ตารางท่ี  39  แสดงสรุปเคร่ืองมือประเมนิการน าหลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิของหลกัสตูรการพยาบาล 
         เฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น) 
 

รายละเอียด ผู้บริหาร ผู้สอน นักศกึษา 
หลักการ 
เพ่ือพฒันาเคร่ืองมือประเมนิกระบวนการน าหลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิที่มีประสทิธิภาพ มีความเท่ียงตรง และมีความ
เช่ือมัน่ ในการวดัการน าหลกัสตูรสูก่ารปฏิบตักิารพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบตัิ (การรักษาโรคเบือ้งต้น) 

 
 

 
 

 
 

แนวคดิ 
การประเมนิการเรียนการสอนท่ีเน้นการปฏิบตัิ การประเมนิตนเอง เป็นการประเมนิทัง้ผู้ เรียน และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 

 
 

 
 

 
 

2.  การก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนเคร่ืองมือประเมนิ 
     - ค่าดชันีความสอดคล้อง 
     - การก าหนดคา่คะแนนรูบคิ (Rubric Score) 
     - การก าหนดคะแนนมาตราสว่นประมาณค่า 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือประเมนิกระบวนการน าหลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิของผู้บริหารหลกัสตูรโดยประเมนิด้านปัจจยัป้อน และ 
    กระบวนการ 

 
 

  

2.  เพ่ือประเมนิพฤติกรรมตนเองของอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์พ่ีเลีย้งเก่ียวกบัทัง้ทางด้านทฤษฎีและ 
    ภาคปฏิบตัิของอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์พ่ีเลีย้งท่ีมาจากสถาบนัการศกึษาพยาบาลและพยาบาลจาก 
    สถาบนัฝ่ายบริการพยาบาล โดยประเมนิด้านกระบวนการ 

   

3.  เพ่ือประเมนิการจดัการเรียนการสอนของหลกัสตูรทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ โดยประเมนิด้านปัจจยัป้อน   
     กระบวนการ และผลผลติ 

   

องค์ประกอบ    
ด้านปัจจัยป้อน หลกัเกณฑ์การคดัเลือกเข้าศกึษาในหลกัสตูร    
 การคดัเลือกนกัศกึษาเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด    
 คณุสมบตัิของผู้สอนที่รับผิดชอบการจดัการศกึษา    
 คณุสมบตัิของอาจารย์พ่ีเลีย้ง    
 ลกัษณะของสถานที่เรียน    
 แหลง่ฝึกประสบการณ์และความพร้อมของแหลง่ฝึก    
 การก าหนดโครงสร้างหลกัสตูรตามท่ีสภาการพยาบาลก าหนด    
 การก าหนดเนือ้หาหลกัสตูร    
ด้านกระบวนการ การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน     
 การจดัฝึกประสบการณ์และทกัษะการปฏิบตัิ    
 การก าหนดอตัราสว่นนกัศกึษาต่ออาจารย์ผู้สอน    
 การก าหนดอตัราสว่นนกัศกึษาต่ออาจารย์พ่ีเลีย้ง    
 การวิเคราะห์ผู้ เรียน    
 การจดัท าแผนการสอน    
 การจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูร     
 การจดัเตรียมสื่อการเรียนให้กบันกัศกึษา    
 การจดัเตรียม case ผู้ ป่วยเพ่ือฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบตัิ    
 การก าหนดเกณฑ์การประเมนิผลนกัศกึษา    

 การก าหนดองค์ประกอบการประเมนิผล    

 การก าหนดเคร่ืองมือประเมนิผลของนกัศกึษา    

 การตรวจสอบคณุภาพของการประเมนิผล    
 การให้ข้อมลูป้อนกลบัเพ่ือพฒันาผู้ เรียน    

 การให้ข้อมลูจากผู้ เรียนเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอนและผู้ เรียน    
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ตารางท่ี  39  (ตอ่) 
 

รายละเอียด ผู้บริหาร ผู้สอน นักศกึษา 
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน ระหว่างกลุม่ผู้สอนทัง้ในและนอกสถาบนั    

ด้านผลผลิต ความรู้เชิงทฤษฎีท่ีได้รับจากการฝึกอบรม      
 ทกัษะการตรวจร่างกาย      
 ทกัษะการวินิจฉยัโรคเบือ้งต้น     
 ทกัษะการรักษาโรคเบือ้งต้น      
 ทกัษะการจ่ายยารักษาโรคเบือ้งต้น    
 ความพงึพอใจต่อการจดัหลกัสตูรของสถาบนัฝึกอบรม     
 ความคุ้มค่าจากการเข้ารับการฝึกอบรม    
ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง
เคร่ืองมือประเมิน 

แบบตรวจสอบรายการ 
แบบสอบถามความคิดเห็น 

   
 

ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง
เกณฑ์การประเมิน 

- การก าหนดค่าคะแนนรูบคิ (Rubric Score) ให้ค่าระดบั 1 , 2 และ 3    

- การก าหนดค่าคะแนนมาตราสว่นประมาณค่า 
คะแนน 1.00 - 1.49  หมายถึง  สภาพการประเมนิเก่ียวกบัการน าหลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิ 
        ของหลกัสตูรการพยาบาลสาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป  
        (การรักษาโรคเบือ้งต้น  อยู่ในระดบัต้องปรับปรุง 
คะแนน 1.50 - 2.49  หมายถึง  สภาพการประเมนิเก่ียวกบัการน าหลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิ 
         ของหลกัสตูรการพยาบาลสาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป  
          (การรักษาโรคเบือ้งต้น  อยู่ในระดบัพอใช้ 
คะแนน 2.50 - 3.00  หมายถึง  สภาพการประเมนิเก่ียวกบัการน าหลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิ 
         ของหลกัสตูรการพยาบาลสาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป  
            (การรักษาโรคเบือ้งต้น  อยู่ในระดบัดี 

   

เ งื่ อ น ไ ข ก า ร
ประเมิน 

กระบวนการน าหลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิที่เก่ียวกบัด้านการประกนัคณุภาพ หน่วยงานต้อง
มีการด าเนินการเรียงตามข้อ 1 - 4 และต้องมีครบทุกข้อตามมาตรฐานการบริหาร
หลกัสตูร 

 - - 

ความเที่ยงตรง  ระหว่าง
0.80 - 1.00 

1.00 1.00 (1) 
1.00 (2) 

ความเช่ือม่ัน ด้านปัจจยัป้อน  และด้านกระบวนการ  0.80 - - 

ด้านกระบวนการ - 0.96 - 
ด้านปัจจยัป้อน และด้านกระบวนการ - - 0.79 
ด้านปัจจยัป้อน ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต - - 0.94 

(1) หมายถึง แบบตรวจสอบรายการการจดัการเรียนการสอนอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์พ่ีเลีย้ง 
(2) หมายถึง  แบบสอบถามความพงึพอใจของนกัศกึษาท่ีมตี่อการจดัการเรียนการสอน 
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บทที่  5 

 
สรุปผล อภปิราย  และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัเร่ืองการพฒันาเคร่ืองมือประเมินกระบวนการน าหลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิส าหรับ
หลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น) มีวตัถปุระสงค์เพื่อ 
(1) วิเคราะห์และก าหนดกระบวนการน าหลกัสตูรสู่การปฏิบตัิตามแนวคิดและหลกัการท่ีควรจะ
เป็น (2) พฒันาเคร่ืองมือประเมินกระบวนการน าหลกัสูตรสู่การปฏิบตัิส าหรับหลกัสูตรการ
พยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น) (3) ศกึษาสภาพการน าหลกัสตูรสูก่าร
ปฏิบตัิในหลกัสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น) ของ
หน่วยงานท่ีให้บริการภายใต้กรอบการด าเนินงานตามกระบวนการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติ ท่ี          
พึงประสงค์ และ (4) ตรวจสอบความเหมาะสมของเคร่ืองมือประเมินกระบวนการน าหลกัสตูรสู่
การปฏิบตัิส าหรับหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น) จาก
การน าไปทดลองปฏิบตัิจริงในสถาบนัการจดัการศกึษาท่ีเป็นกรณีศกึษา ขัน้ตอนการวิจยัมีดงันี ้(1) 
ใช้การสังเคราะห์เอกสารท่ีเก่ียวข้องและสภาพการจัดการเรียนการสอนทางด้านหลักสูตร           
การพยาบาลเฉพาะทางเพื่อให้ได้องค์ประกอบของกระบวนการ ฯ (2) พฒันาเคร่ืองมือประเมิน ฯ 
โดยการยกร่างตามองค์ประกอบท่ีสงัเคราะห์ได้ รวมทัง้สมัภาษณ์ผู้ เก่ียวข้อง จากนัน้ตรวจสอบ
คณุภาพของเคร่ืองมือประเมิน (3) น าเคร่ืองมือประเมิน ฯ ท่ีพฒันาได้ไปส ารวจกบัสถาบนัท่ีเป็น
แหลง่ฝึกภาคปฏิบตัิจ านวน 19  แห่ง โดยผู้ให้ข้อมลูเป็นผู้บริหาร อาจารย์และพี่เลีย้งจ านวน 121 
คน วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติบรรยาย และ (4) ท าการปรับปรุงเคร่ืองมือประเมิน และน าไป
ทดลองใช้กับกรณีศึกษา จากนัน้น าผลการประเมินจากกรณีศึกษาไปให้ผู้ เก่ียวข้องวิพากษ์ 
ผลการวิจยัมีดงันี ้
 

สรุปผลการวจิัย 
 

 การวิจยัเร่ืองการพฒันาเคร่ืองมือประเมินกระบวนการน าหลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิส าหรับ
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบือ้งต้น) สามารถสรุป
ผลการวิจยั  ดงัตอ่ไปนี ้
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 1.  จากการการสังเคราะห์เอกสารท่ีเก่ียวข้องและสภาพการจัดการเรียนการสอน
ทางด้านหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางพบว่า องค์ประกอบของกระบวนการน าหลกัสตูรสู่การ
ปฏิบัติของสถาบันการศึกษาประกอบด้วย 3 องค์ประกอบคือ องค์ประกอบด้านปัจจัยป้อน 
ประกอบด้วย ปัจจยัด้านผู้ เรียน  ปัจจยัด้านผู้สอน  ปัจจยัด้านสถานท่ี  อุปกรณ์  และสิ่งอ านวย
ความสะดวกในการเรียนการสอน  และการจัดท าหลักสูตร  องค์ประกอบด้านกระบวนการ 
ประกอบด้วย กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน ระบบประเมินผล  การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการเรียนการสอน  และการประกนัคณุภาพการศกึษา   และองค์ประกอบด้านผลผลิต 
ประกอบด้วย ความรู้เชิงทฤษฎีท่ีได้รับจากการฝึกอบรม  ทักษะการตรวจร่างกาย  ทักษะการ
วินิจฉัยโรคเบือ้งต้น  ทกัษะการรักษาโรคเบือ้งต้น  ทกัษะการจ่ายยารักษาโรคเบือ้งต้น ความพึง
พอใจต่อการจดัหลกัสตูรของสถาบนัการศึกษาท่ีจดัฝึกอบรม และความคุ้มค่าจากการเข้ารับการ
ฝึกอบรม 
 2.  เคร่ืองมือประเมินกระบวนการน าหลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิท่ีพฒันาทัง้ 3 ฉบบัคือ ฉบบั
ผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์พี่เลีย้ง และนกัศกึษา มีความตรงเชิงเนือ้หาอยู่ระหว่าง 0.80 – 
1.00 และมีความเช่ือมัน่อยู่ระหว่าง 0.64 – 0.96 เม่ือมีการตรวจสอบด้วยผู้ เช่ียวชาญ พบว่า 
เคร่ืองมือมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ท่ีรับได้ โดยมีความเช่ือมั่นของเนือ้หา เม่ือพิจารณาความ
สอดคล้องของเนือ้หาท่ีปรากฏในเคร่ืองมือกบันิยามท่ีก าหนด  และมีความเท่ียงตรงภายใน 
 3.  สภาพการน าหลกัสตูรสู่การปฏิบตัิของสถาบนัท่ีเป็นแหลง่ฝึกภาคปฏิบตัิท่ีมีการจดั
หลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางพบว่า องค์ประกอบด้านปัจจยัป้อนอยู่ในระดบัดี องค์ประกอบ
ด้านกระบวนการอยู่ในระดบัพอใช้  ผลการส ารวจสภาพของกระบวนการน าหลกัสตูรสู่การปฏิบตัิ
สะท้อนให้เห็นว่าสถาบนัการศกึษาต้องให้ความส าคญัโดยการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีท าให้ไม่สามารถ
น าบริหารหลกัสูตรให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดได้ครบถ้วน โดยเฉพาะการบริหารจัดการ
เก่ียวกบัอตัราสว่นอาจารย์ตอ่นกัศกึษา  
 4.  เคร่ืองมือประเมินกระบวนการน าหลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิฉบบัผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน
และอาจารย์พี่เลีย้งและนกัศกึษามีคา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.85  0.96 และ 0.79 ตามล าดบั ผล
การทดลองใช้แบบประเมินกบักรณีศกึษา ในภาพรวมพบวา่ ผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์พี่
เลีย้ง และนกัศกึษาประเมินการน าหลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิอยู่ในระดบัดี พอใช้ และดี ตามล าดบั ผล
การวิพากษ์ผลการประเมินของผู้ เก่ียวข้องพบว่าในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  โดยมีความ
คิดเห็นว่าผลการประเมินสามารถชีจ้ดุแข็งจุดอ่อนของการจดัการหลกัสตูรได้ และมีประโยชน์ต่อ
การปรับระบบบริหารหลกัสตูร 
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อภปิรายผลการวิจัย 
 

 การวิจยัเร่ืองการพฒันาเคร่ืองมือประเมินกระบวนการน าหลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิส าหรับ
หลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป(การรักษาโรคเบือ้งต้น) สามารถอภิปราย
ผลการวิจยั  ดงัตอ่ไปนี ้
 จากผลการวิจัย พบว่า เคร่ืองมือประเมินกระบวนการน าหลกัสูตรสู่การปฏิบตัิฉบบั
ผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์พ่ีเลีย้ง และนกัศกึษามีคา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.85  0.96 และ 
0.79 ตามล าดบั ผลการทดลองใช้แบบประเมินกบักรณีศกึษา ในภาพรวมพบว่า ผู้บริหาร อาจารย์
ผู้สอนและอาจารย์พี่เลีย้ง และนกัศึกษาประเมินการน าหลกัสตูรสู่การปฏิบตัิอยู่ในระดบัดี พอใช้ 
และดี ตามล าดบั ผลการวิพากษ์ผลการประเมินของผู้ เก่ียวข้องพบว่าในภาพรวมอยู่ในระดบัปาน
กลาง โดยมีความคิดเห็นว่าผลการประเมินสามารถชีจ้ดุแข็งจดุอ่อนของการจดัการหลกัสตูรได้ 
และมีประโยชน์ตอ่การปรับระบบบริหารหลกัสตูร ทัง้นีผู้้วิจยัอภิปรายผล 2 ประเดน็ดงันี ้
 
 1.  คุณภาพของเคร่ืองมือประเมินกระบวนการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัต ิ

      การวิจยันีไ้ด้พฒันาเคร่ืองมือประเมินกระบวนการน าหลกัสตูรสู่การปฏิบัติส าหรับ
หลักสูตรหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบือ้งต้น)  ผล
การศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องโดยเฉพาะการวิเคราะห์ข้อก าหนดของสภาการพยาบาลสามารถ
ก าหนดองค์ประกอบและตวับง่ชีข้องเคร่ืองมือประเมินฯ ได้แก่ (1) การประกนัคณุภาพการศกึษา 
(2) ปัจจยัด้านผู้ เรียน (3) ปัจจยัด้านผู้สอน (4) ปัจจยัด้านสถานท่ี อปุกรณ์และสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการเรียนการสอน (5) การจดัท าหลกัสตูร (6) กิจกรรมการเรียนการสอน (7) สื่อการเรียน
การสอน (8) ระบบประเมินผล และ (9) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน  เคร่ืองมือ
ดงักลา่วได้พฒันาขึน้ 3 ฉบบั  คือ ฉบบัผู้บริหาร  ฉบบัอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์พี่เลีย้ง และฉบบั
นกัศกึษา  หลงัการตรวจสอบด้วยผู้ เช่ียวชาญ พบว่าเคร่ืองมือมีคณุภาพอยู่ในเกณฑ์ท่ีรับได้ โดยมี
ความเช่ือมัน่ในเนือ้หา เม่ือพิจารณาความสอดคล้องของเนือ้หาท่ีปรากฏในเคร่ืองมือกบันิยามท่ี
ก าหนด  และมีความเท่ียงตรงภายใน 

 รูปแบบของเคร่ืองมือเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) มีระดบัคณุภาพท่ีแบ่ง
ออกเป็น 3 ระดบั  เคร่ืองมือท่ีสร้างขึน้ขัน้ต้นมีข้อรายการให้เลือกตอบ และก าหนดเกณฑ์ท่ีบ่งชี ้
ระดับความเหมาะสมของกระบวนการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติโดยนับจ านวนข้อรายการท่ี
สถาบนัการศึกษาสามารถปฏิบตัิได้  อย่างไรก็ตาม เม่ือน าไปใช้ในการส ารวจสภาพของการน า
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กระบวนการสู่การปฏิบตัิกบัสถาบนัการศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างจ านวน 19 แห่ง พบว่าข้อมลูท่ี
ได้รับยงัมีรายละเอียดบางส่วน ไม่สามารถบ่งชีไ้ด้ว่าข้อรายการใดท่ีสถาบนัไม่สามารถปฏิบตัิได้  
เช่น หากก าหนดเกณฑ์การคดัเลือกท่ีพงึประสงค์ไว้ 3 ข้อรายการ สถาบนัใดท่ีเลือกตอบว่าสามารถ
ปฏิบัติได้เพียง 1  หรือ 2  ข้อ  ก็จะไม่สามารถระบุได้ว่า  ข้อใดท่ีไม่สามารถปฏิบัติได้ ดัง
ตวัอยา่งเช่น 

 
ประมวลสาระรายวชิาของผู้สอน    
1. ผู้สอนแจกประมวลสาระรายวิชาก่อนสอน 
2.  ประมวลสาระมีรายละเอียดของหวัข้อครบถ้วน 
(จดุมุง่หมายกิจกรรม สื่อการสอน การประเมิน 
การมอบหมายงาน การประเมินผล เอกสาร
ค้นคว้า) 

3. มีการสอนตามประมวลสาระ 
4. ผู้สอนอธิบายให้ผู้ เรียนเข้าใจประมวลรายวิชา
ชดัเจน 

มีไมเ่กิน  2 ข้อ มี 3  ข้อ มีครบทกุข้อ 

 
 ดงันัน้หลงัการน าเคร่ืองมือไปใช้ในการส ารวจสภาพการจดัหลกัสตูร ได้ปรับปรุงโดยให้

ผู้ ตอบระบุข้อรายการท่ีสามารถปฏิบัติได้ทุกข้อ แล้วค่อยประเมินระดับคุณภาพตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด ท าให้ได้ข้อมลูท่ีน ามาใช้ในปรับปรุงรูปแบบการตอบให้เหมาะสมยิ่งขึน้  ดงัตวัอยา่ง เช่น   

 
ประมวลสาระรายวชิาของผู้สอน 
 1. ผู้สอนแจกประมวลสาระรายวิชาก่อนสอน 
 2. ประมวลสาระมีรายละเอียดของหวัข้อครบถ้วน (จดุมุง่หมาย กิจกรรม สื่อการสอน การประเมิน การ

มอบหมายงาน การประเมินผล เอกสารค้นคว้า) 
 3. มีการสอนตามประมวลสาระ 
 4. ผู้สอนอธิบายให้ผู้ เรียนเข้าใจประมวลรายวิชาชดัเจน 

 
 การพัฒนาเคร่ืองมือประเมินกระบวนการน าหลกัสูตรสู่การปฏิบัติในการวิจัยนี ้อิง
หลกัการประเมินตนเอง และเน้นการประเมินตามข้อเท็จจริง (Facts) ดงันัน้ ผู้ตอบจะต้องให้ข้อมลู
ตามความเป็นจริง จึงจะให้ผลการประเมินท่ีเช่ือถือได้  และหากข้อใดท่ีไม่ได้ปฏิบตัิ ก็จะชีใ้ห้เห็น
ทนัทีถึงจดุท่ีควรพฒันา  เน่ืองจากผู้ ให้ข้อมลูมี 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้บริหาร  จะเป็นกลุ่มท่ีมีข้อมลู
เก่ียวกับการบริหารหลกัสูตรครบถ้วน ทัง้ปัจจัยป้อน กระบวนการ และผลผลิต  และจะเป็นผู้ ท่ี
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สามารถให้ข้อมลูท่ีสะท้อนภาพจริงเก่ียวกับการบริหารหลกัสตูรได้ดีกว่ากลุ่มอ่ืน  แต่หากต้องการ
ได้ข้อมลูท่ีสะท้อนสภาพของกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมท่ีสดุ ควรใช้ข้อมลูจาก 
การประเมินของอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์พี่เลีย้ง และนกัศกึษา 
 เน่ืองจากการวิจยันีเ้น้นการประเมินตนเอง  ดงันัน้ในการใช้เคร่ืองมือนีอ้าจารย์ผู้สอน 
และอาจารย์พี่เลีย้ง ไม่ควรประเมินตนเองแบบล าเอียง  และตนเองย่อมรู้ตวัดีท่ีสดุว่าข้อใดยงัไม่ได้
ปฏิบตัิ  แตอ่ยา่งไรก็ตาม มีความเป็นไปได้ท่ีผู้สอนอาจคาดคะเนตนเองสงูกว่าหรือต ่ากว่าท่ีควรจะ
เป็น  ด้วยเหตนีุจ้ึงมีการออกแบบเคร่ืองมือประเมินคณุภาพการจดัการเรียนการสอนโดยนกัศกึษา 
เพื่อเป็นแหลง่ข้อมลูส าหรับปรับปรุงตนเองอีกแหลง่หนึง่ 
 แนวคิดหลกัในการออกแบบเคร่ืองมือประเมินในการวิจยันีก้ าหนดให้ใช้แหล่งข้อมลูท่ี
หลากหลาย  ผู้บริหารหลกัสตูรควรน าผลการประเมินจากทุกแหล่งมาใช้เป็นข้อมูลประกอบกัน 
โดยเฉพาะการตรวจสอบความสอดคล้องของผลการประเมิน  จากการน าเคร่ืองมือไปทดลองใช้
จริงกับกรณีศึกษา  อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์พี่เลีย้งบางคนได้ตัง้ข้อสงัเกตว่า ผลการประเมิน
จากนกัศกึษาคอ่นข้างสงูกวา่ท่ีเป็นจริง  มีความเป็นไปได้ท่ีนกัศกึษาไม่กล้าให้ข้อมลูตามความเป็น
จริง ด้วยความเกรงใจอาจารย์ หรือด้วยความสมัพนัธ์ระหว่างครูกับศิษย์  แต่ประเด็นนีก็้ไม่ใช่
ปัญหาร้ายแรง เน่ืองจากผลการประเมินการเรียนการสอนท่ีได้จากเคร่ืองมือท่ีออกแบบในงานวิจยั
นี ไ้ม่ได้ต้องการน าไปประเมินความดีความชอบ และไม่ได้มีจุดเน้นในเร่ืองการประเมิน
ความสามารถในการถ่ายทอดของอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์พี่เลีย้ง  แต่ให้ความส าคญักบัการ
เตรียมกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีต้องเป็นไปเกณฑ์ท่ีสภาการพยาบาลก าหนด  เพื่อให้
นกัศกึษาผา่นการอบรมและมีคณุภาพตามเป้าหมายของหลกัสตูร ดงัตวัอยา่งเช่น 

การฝึกประสบการณ์ หลักสูตรท่ีดีต้องมีอาจารย์พี่ เลีย้งเอาใจใส่ต่อการฝึก
ประสบการณ์   มีการเก็บข้อมลูจากผู้ เรียนเก่ียวกบัสิ่งท่ีเรียนรู้เพื่อน ามาปรับการเรียนการสอน    มี
การแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ระหวา่งการฝึก   ได้รับประสบการณ์ฝึกตรงตามรายประมวลวิชา 

การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร หลกัสตูรท่ีดีต้องมีกิจกรรมเสริมผู้ ท่ีมีศกัยภาพต ่ากว่า
เกณฑ์   มีกิจกรรมสง่เสริมจิตส านกึในการดแูลผู้ ป่วย   มีกิจกรรมเสริมทกัษะการแสวงหาความรู้ให้
ก้าวทนั    วิทยาการใหม่ ๆ   มีกิจกรรมสง่เสริมการคิดวิเคราะห์ วิพากษ์    มีกิจกรรมสง่เสริมการ
เรียนรู้หรือท างานร่วมกนั 

ด้านการจัดการหลักสูตร ต้องมีการเตรียม cases ส าหรับนกัศกึษาโดยต้องมี  case 
เพียงพอ   case ตรงตามโรค    case เหมาะสมกบันกัศกึษา 
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การจัดเตรียมส่ือการศึกษา    หลกัสตูรท่ีดีต้องมีสื่อการสอนเสริมการเรียนรู้   ใช้สื่อ 
IT   วสัดฝึุกครบถ้วนในห้องสาธิตทางการพยาบาล   นกัศกึษาเข้าถึงสื่อได้ง่าย 

การออกแบบระบบประเมิน หลกัสูตรท่ีดีต้องให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการก าหนด
องค์ประกอบของการประเมิน   นกัศกึษามีสว่นร่วมในการก าหนดเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา    
นกัศกึษามีสว่นร่วมในประเมินผู้สอน   นกัศกึษามีโอกาสได้ประเมินตนเอง    มีการแจ้งระบบการ
ประเมินให้นกัศกึษาทราบ    การประเมินตรงตามท่ีตกลงกนัก่อนเร่ิมการเรียนการสอน 

การให้ข้อมูลป้อนกลับแก่นักศึกษา    หลกัสตูรท่ีดีต้องให้นกัศกึษาได้รับข้อมลู
ป้อนกลบัระหว่างฝึก    นกัศกึษาได้รับข้อมลูป้อนกลบัเป็นรายคน    ผู้สอนมีการติดตามผลการ
พฒันาในตวันกัศกึษา 

การใช้ข้อมูลจากนักศึกษาเพื่อปรับปรุงการสอน     หลกัสตูรท่ีดีต้องให้
นักศึกษามีโอกาสประเมินผู้สอน และมีโอกาสให้ข้อมลูแก่ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร     มีการขอข้อมลู
เพื่อรับรู้มมุมองของนักศึกษา   ผู้ เรียนรับรู้วา่การจดัการเรียนการสอนสนองนักศึกษา 

จะเห็นว่าแบบตรวจสอบรายการท่ีก าหนดในเคร่ืองมือฯ จะไม่ได้เน้นคณุภาพของการ
สอนของผู้สอน  แต่เน้นพฤติกรรมท่ีควรปฏิบตัิ เช่น การให้ข้อมูลป้อนกลบัแก่นักศึกษาหลงัการ
ประเมิน ไมไ่ด้ก าหนดให้ผู้ เรียนประเมินวา่ผู้สอนสามารถให้ข้อมลูป้อนกลบัท่ีเหมาะสมเพียงใด แต่
ให้ระบุว่าได้แสดงพฤติกรรมนีห้รือไม่  ในอนาคต หากเคร่ืองมือนีไ้ด้มีการปรับปรุงใหม่ อาจลอง
ก าหนดระดบัคณุภาพของการปฏิบตัิ เพื่อให้ได้ข้อมลูท่ีมีความละเอียดมากขึน้ 

เป็นท่ีน่าสงัเกตว่า ผลการประเมินของกลุ่มตวัอย่างท่ีมาจากสถาบนัเดียวกนั บางข้อ
รายการให้ข้อมลูท่ีไม่สอดคล้องกนั เช่น สดัส่วนอาจารย์ต่อนกัศกึษา  มีความเป็นไปได้ว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีสถานภาพแตกต่างกนั   บางคนเป็นประธานบริหารหลกัสตูรและกรรมการบริหาร
หลักสูตรบางคนเป็นอาจารย์ผู้ สอนและอาจารย์พี่เลีย้ง  ระดบัความรู้ในข้อมูลของการบริหาร
หลกัสตูรจึงไม่เท่ากนั  เพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบตัิ อาจก าหนดให้บุคคลท่ีมีข้อมลูมากท่ีสดุเพียงคน
เดียวเป็นผู้ให้ข้อมลู โดยเฉพาะข้อมลูท่ีเป็นข้อเท็จจริง  สว่นข้อมลูเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน 
ขึน้อยู่กบัพฤติกรรมของอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์พี่เลีย้งแต่ละคน สามารถให้ผลการประเมินท่ี
แตกต่างกันได้ ส าหรับเคร่ืองมือฉบบันกัศึกษานัน้  อาจก าหนดค าชีแ้จงให้ประเมินการบริหาร
จดัการหลกัสตูรโดยภาพรวม  แตป่ระเมินผู้สอนเป็นรายบคุคล 
 2. ผลการน าเคร่ืองมือประเมินไปใช้ยังสถาบันการศึกษา   
     ผลการน า เค ร่ือง มือประ เมินกระบวนการน าหลักสูตรสู่ ก า รปฏิบัติ กับ
สถาบนัการศกึษา จ านวน 19 แห่ง ได้ข้อค้นพบท่ีน่าสนใจ ซึง่มีประเดน็ท่ีควรอภิปรายดงันี ้
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 องค์ประกอบที่สถาบันการศึกษาสามารถปฏิบัติได้ในระดับดี  ได้แก่ การวาง
ระบบการประกนัคณุภาพ  ลกัษณะของสถานท่ีเรียน  คณุสมบตัิของผู้สอนท่ีรับผิดชอบหลกัสตูร
สอน  คณุสมบตัิของอาจารย์พี่เลีย้ง ความพร้อมของแหลง่ฝึกประสบการณ์   การเตรียม cases 
ส าหรับผู้ เรียน  การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน   การให้ข้อมลูป้อนกลบัแก่ผู้ เรียน   การใช้
ข้อมลูจากผู้ เรียนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน การฝึกประสบการณ์  การจดัเตรียมสื่อการศกึษา  
การตรวจสอบคุณภาพของการประเมิน  จะเห็นว่ากระบวนการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติ ท่ี
สถาบนัการศกึษาสามารถปฏิบตัิได้ จะเป็นเร่ืองความพร้อมทางกายภาพทัง้ความพร้อมของแหลง่
ฝึกประสบการณ์  การจัด cases หรือสื่อการศึกษา การมีปัจจัยป้อนด้านอาจารย์ผู้ สอน และ
อาจารย์พี่เลีย้งท่ีมีคณุสมบตัิเป็นไปตามเกณฑ์  นอกจากนีใ้นประเด็นของการจดัการเรียนการสอน 
ก็พบว่าสามารถปฏิบัติได้ดีในเร่ืองของการประเมินผล โดยเฉพาะการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่
นกัศกึษา 
 องค์ประกอบที่สถาบันการศึกษาสามารถปฏิบัติได้ในระดับพอใช้ ได้แก่  การ
คดัเลือกนกัศกึษาเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  เกณฑ์การคดัเลือกนกัศกึษาตามท่ีประกาศ (ตามท่ี
สภาการพยาบาลก าหนด)  อตัราสว่นนกัศกึษาตอ่อาจารย์   อตัราสว่นนกัศกึษาตอ่พยาบาลพี่
เลีย้ง เนือ้หาหลกัสตูร  โครงสร้างหลกัสตูร (จ านวนหน่วยกิต/ชัว่โมง) การวิเคราะห์ผู้ เรียน  การจดั
กิจกรรมเสริมหลกัสตูร   การท าแผนการสอน  การก าหนดองค์ประกอบของการประเมิน   การ
ออกแบบระบบประเมิน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน   จะเห็นว่าองค์ประกอบท่ี
สถาบนัการศึกษายงัปฏิบตัิได้ไม่ครบถ้วน ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองการคดัเลือกนกัศึกษา การก าหนด
อตัราสว่นอาจารย์ต่อนกัศกึษา หรืออาจารย์พี่เลีย้งต่อนกัศกึษา   รวมทัง้การก าหนดหลกัสตูรหรือ
โครงสร้างหลกัสตูรท่ียงัไมเ่ป็นตามท่ีสภาการพยาบาลก าหนด  นอกจากนีย้งัพบวา่การจดัการเรียน
การสอน ยงัต้องพฒันาในเร่ืองการวิเคราะห์ลกัษณะของผู้ เรียน  การท าแผนการสอน การให้ผู้ เรียน
มีส่วนร่วมในการก าหนดระบบการประเมินผล และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน
ระหวา่งผู้สอน 
 ผลการส ารวจสภาพของกระบวนการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติสะท้อนให้เห็นว่า
สถาบนัการศกึษาต้องให้ความส าคญัโดยการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีท าให้ไม่สามารถน าบริหารหลกัสตูร
ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดได้ครบถ้วน โดยเฉพาะการบริหารจัดการเก่ียวกับอตัราส่วน      
อาจารย์ตอ่นกัศกึษา  
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 โดยน าเคร่ืองมือทัง้ 3 ชุด มาทดลองกับสถาบนัการศึกษา ได้แก่  โรงเรียนพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล กับผู้บริหารหลกัสตูร อาจารย์ผู้ สอนและอาจารย์พี่เลีย้ง รวมทัง้
นกัศกึษาผู้ เข้าอบรม ผลปรากฏวา่ 
 กลุ่มผู้บริหารหลกัสตูรสามารถประเมินตนเองได้ดีในด้านประกันคณุภาพและปัจจัย
ป้อนโดยเฉพาะเร่ืองของอาจารย์ผู้ สอน และอาจารย์พี่เลีย้ง สถานท่ีและสื่อ  สิ่งอ านวยความ
สะดวก เน่ืองจากผู้บริหารจะเป็นผู้คดัเลือกอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์พี่เลีย้งและทราบเกณฑ์การ
บริหารหลกัสตูรของสภาการพยาบาลได้ดี จงึด าเนินการคดัสรรองค์ประกอบทางด้านปัจจยัป้อนได้
เป็นอย่างดี และมีความเข้าใจเร่ืองโครงสร้างหลกัสูตรตลอดจนด้านกระบวนการ เช่น  การท า
แผนการสอน การวิเคราะห์ผู้ เรียน การออกแบบกิจกรรมการสอนและจดัเตรียมสื่อได้ดี ส่วนด้าน
ผลผลิตกลุ่มผู้บริหารค านึงเร่ืองคณุภาพและให้ความสนใจในข้อมูลป้อนกลบัของนักศึกษาเป็น
อย่างดี จึงตรงกับแนวความคิดทางด้านหลักสูตรท่ีน าลงสู่การปฏิบัติท่ี จากผลพบว่าผู้ บริหาร
หลกัสตูรมีความเข้าใจเร่ืองของหลกัสตูรก็ย่อมสามารถท่ีจะบริหารและผลกัดนัในการจดัการเรียน
การสอนตรงได้ตามหลกัการท่ีหลกัสูตรก าหนด  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีหลกัสูตรของ         
โบแชมพ์ (Beauchamp 1981 : 23) ท่ีกลา่วว่า การพฒันาหลกัสตูรท่ีดีต้องแสดงให้เห็นว่าการน า
หลกัสตูรไปใช้ ต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีมีความจ าเป็นอย่างมากท่ีจะท าให้
การด าเนินงานใช้หลกัสตูรนัน้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากการพฒันาหลกัสตูรของไชเลอร์ 
(Saylor and Other 1981 : 100) ให้ความส าคญัของการน าหลกัสตูรไปใช้มีประสิทธิภาพ จะท าให้
หลกัสตูรท่ีผ่านการวางแผนมาเป็นอย่างดี บรรลวุตัถปุระสงค์ของหลกัสตูรได้ ดงันัน้เพื่อให้การน า
หลกัสตูรไปใช้เป็นไปอยา่งเหมาะสมควรต้องมีการวางแผนการจดัการเป็นอยา่งดี 
 กลุ่มอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์พี่เลีย้ง เม่ือประเมินตนเอง พบว่า ศกัยภาพของผู้สอน
เก่ียวกบัปัจจยัด้านกระบวนการโดยเฉพาะท่ียงัอยู่ในเกณฑ์พอใช้ ได้แก่ กิจกรรมการเรียนการสอน 
การประเมินผล การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แตมี่จดุเดน่ในเร่ืองของสื่อการเรียนการสอนโดยเฉพาะการ
จดัหา cases ส าหรับนกัศึกษา อาจารย์ผู้สอนมีความช านาญและเข้าใจถึงวตัถุประสงค์ของ
หลกัสตูรในการฝึกด้านปฏิบตัิได้ดี สามารถเข้าใจและมีความรู้ในการจดัหาสื่อด้าน cases ของ
ผู้ ป่วยให้เหมาะสมกบัการเรียนรู้ให้กบัผู้ เรียนเม่ือเป็นการรักษาโรคเบือ้งต้น ดงันัน้ผู้ ป่วยจึงเป็นสื่อ
การเรียนท่ีดีมาก  ท าให้ผู้ เรียนได้วิเคราะห์ ตรวจรักษาโรคและสมัผสักบัของจริง ท าให้เกิดผลต่อ
การเรียนได้ดีกลุ่มอาจารย์ผู้สอนยงัให้ความสนใจกับผู้ เรียน รับฟัง การใช้ข้อมูลจากผู้ เรียนเพื่อ 
ปรับปรุงการเรียนการสอน ทกุคนมีการจดัท าแผนการสอนได้เป็นอย่างดี จากผลการทดลองใช้ยงั
พบว่าอาจารย์ผู้สอนให้ความส าคญัเก่ียวกับเคร่ืองมือการประเมินสามารถชีใ้ห้เห็นจุดแข็งและ
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จดุอ่อนของการจดัการเรียนการสอนได้ดี มีประโยชน์มาก แตก่ารน าไปใช้ยงัหน่วยงานยงัคอ่นข้าง
ยากอาจต้องมาจากนโยบายระดบับริหารตอ่ไป ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิดของมาร์วิน (Marvin 1992 
: 268 - 269) กลา่ววา่การน าสาระของหลกัสตูรไปใช้ให้มีประสิทธิภาพ และสามารถสูก่ารปฏิบตัิได้
อย่างชัดเจน อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์พี่เลีย้งต้องน าสู่ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
และนอกจากนีซ้ไนเดอร์ และคณะ (Snyder and Other 1996 : 406) ได้กลา่วถึงองค์ประกอบท่ี
ส าคญัซึ่งถ้าไม่สามารถควบคมุให้มีคณุภาพได้ ก็อาจจะลดประสิทธิภาพของการน าหลกัสตูรไป
ใช้ได้  เช่น  การขาดแคลนความรู้ความเข้าใจท่ีชดัเจนเก่ียวกบันวตักรรม ขาดความรู้และทกัษะท่ี
จ าเป็น  ขาดแคลนสื่อการสอน และวสัดอุงค์ประกอบท่ีช่วยในการสนบัสนุนการจดัการเรียนการ
สอน การบริหารจดัการไม่สอดคล้องกบันวตักรรม และคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรขาดแรงจงูใจ  
และยงัสอดคล้องกบัแนวคิดของมาร์วิน (Marvin 1992 : 269) ท่ีกลา่วว่าองค์ประกอบส าคญัท่ีจะ
บง่ชีถ้ึงความส าเร็จของการน าหลกัสตูรไปใช้ ก็คือ ผู้ เรียน ครูผู้สอน เนือ้หาวิชา และบริบทของการ
น าหลกัสตูรไปใช้ 
 กลุ่มนักศึกษาผู้ เข้าอบรม ให้ความคิดเห็นเก่ียวกับการประเมินบริหารหลกัสูตรของ
สถาบนัอยู่ในระดบัเกณฑ์ดี อาจเน่ืองมาจากเป็นสถาบนัแห่งนีมี้การเร่ิมการเรียนการสอนเก่ียวกบั
การรักษาโรคเบือ้งต้นในระดบัปริญญาตรี จึงมีความเช่ียวชาญในการประเมินภาวะสขุภาพ การ
คดักรอง วินิจฉยัโรคและการรักษาโรคเบือ้งต้นได้ดี (สมจิต เจริญกลุ และคณะ 2550 : 10) จึงท า
ให้อาจารย์ผู้สอนมีความสามารถในการสอนท าให้นกัศกึษาเกิดสมรรถนะตามท่ีก าหนดไว้ของสภา
การพยาบาล ได้แก่ การจดัการสขุภาพและความเจ็บป่วย สมัพนัธภาพระหว่างพยาบาลกบัผู้ ป่วย 
การสอนและก ากบับทบาทเชิงวิชาชีพและการจดัการและการตอ่รองระบบบริการสขุภาพ จึงท าให้
สถาบนัแห่งนีส้ามารถน าหลกัสตูรลงสู่การปฏิบตัิได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงสง่ผลให้นกัศกึษาเกิด
ความพึงพอใจมากขึน้ภายหลงัเสร็จสิน้การอบรม และมองภาพว่าเกิดความคุ้มค่าจากการเข้า
อบรมเป็นอย่างมาก จึงเกิดความภมูิใจแก่สถาบนัการผลิตและอาจารย์ผู้สอนเป็นอย่างยิ่ง ซึง่ตรง
กบัการศกึษาของสมจิต หนุเจริญกลุ และคณะ (2550 : 11) ท่ีพบว่าพยาบาลท่ีจบพยาบาลเวช
ปฏิบตัิยงัคงด าเนินงานด้วยความเพียรพยายาม มองข้ามความล าบาก และสามารถสร้างสรรค์
งานของตนเองอย่างต่อเน่ือง คือ การมีใจรักในวิชาชีพ การมีความรู้ และทักษะเชิงวิชาชีพ สิ่ง
เหล่านีจ้ะเกิดขึน้ได้ก็ต่อเม่ืออาจารย์ผู้ สอนได้มีวิธีการ  และเติมเต็มสมรรถนะทัง้ 5 โดยใช้
กระบวนการน าหลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิท่ีชดัเจน และนอกจากนีเ้คนแนท (Kenneth 2000 : 42) ยงัได้
กล่าวว่าผู้ มีส่วนร่วมในการน าหลกัสตูรไปใช้ เป็นกลไกท่ีมีบทบาทส าคญัอย่างยิ่ง ในการท่ีจะน า
หลกัสรูไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือกลุ่มผู้ เรียน เน่ืองจากจดุมุ่งหมายท่ีส าคญั
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ของการน าหลักสูตรมาใช้นัน้ คือ การท่ีผู้ เรียนสามารถสร้างความรู้จากสิ่งท่ีได้เรียนรู้ตาม
กระบวนการของหลกัสตูร  ส าหรับธ ารง  บวัศรี (2532 : 74 , 95) กล่าวว่าการเรียนรู้เก่ียวกบั
คณุลกัษณะทัง้กายภาพ และจิตวิทยาของผู้ เรียน มีความส าคญัในกระบวนการน าหลกัสตูรไปใช้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจยัเร่ืองการพฒันาเคร่ืองมือประเมินกระบวนการน าหลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิส าหรับ
หลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป(การรักษาโรคเบือ้งต้น) สามารถสรุปเป็น
ข้อเสนอแนะ  ดงัตอ่ไปนี ้

 
ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1.  จากผลการวิจยั พบว่า เคร่ืองมือประเมินสามารถสะท้อนผลการน าหลกัสตูรสู่การ
ปฏิบตัิได้ในระดบัหนึ่ง  ดงันัน้ สภาการพยาบาล หรือสถาบนัการศึกษาทางการพยาบาล ท่ีเปิด
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบือ้งต้น)ควรน าเสนอ
ผลการวิจยัครัง้นีไ้ปประเมินสภาพการจดัหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป 
(การรักษาโรคเบือ้งต้น) ให้สภาการพยาบาลรับรู้ เพื่อจะได้ก ากบัติดตามหรือควบคมุมาตรฐานการ
จดัการศกึษาตอ่ไป 
 2.  จากผลการวิจัย ผู้ วิจัยได้ใช้เคร่ืองมือประเมินการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติของ
หลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป(การรักษาโรคเบือ้งต้น) ท่ีโรงเรียนพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยามหิดล เพียงสถาบนัการศึกษาแห่งเดียว ดงันัน้ควรขยายการใช้เคร่ืองมือ
ประเมินกระบวนการน าหลกัสูตรสู่การปฏิบตัิให้สถาบนัการศึกษาอ่ืน ๆ เพื่อน าไปประเมินกับ
หลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป(การรักษาโรคเบือ้งต้น) ท่ีเปิดสอนภายใน
สถาบนัการศกึษาพยาบาลตนเอง เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารหลกัสตูร 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป 
 1.  เคร่ืองมือประเมินกระบวนการน าหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตัิ
ทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น) สู่การปฏิบตัิท่ีพฒันาขึน้ได้ใช้รูปแบบการตอบท่ีเป็นแบบตรวจสอบ
รายการส าหรับให้หน่วยงานระบสุิ่งท่ีได้ปฏิบตัิ แตย่งัไม่ได้เน้นการประเมินคณุภาพของการปฏิบตัิ  
ในการวิจยัครัง้ตอ่ไปอาจมีการปรับปรุงเคร่ืองมือให้มีคณุภาพสามารถให้ข้อมลูท่ีละเอียดขึน้ 
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 2.  ผลการวิจยัสภาพการบริหารจดัการหลกัสตูร พบวา่สถาบนัการศกึษายงัไม่สามารถ
ปฏิบตัิงานได้ครบตามระเบียบท่ีสภาการพยาบาลก าหนด ควรมีการวิเคราะห์ปัจจยัเชิงสาเหตท่ีุ
สถาบนัการศึกษาไม่สามารถบริหารหลักสูตรได้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสภาการพยาบาลก าหนดได้
ครบถ้วน 
 3.  เคร่ืองมือประเมินกระบวนการน าหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตัิ
ทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น) ท่ีพฒันาขึน้มี 3 ฉบบั ในทางปฏิบตัิจริงอาจก าหนดบคุคลท่ีเป็นผู้ให้
ข้อมลูท่ีเหมาะสมท่ีสดุส าหรับประเมินบางองค์ประกอบ โดยเฉพาะองค์ประกอบท่ีเป็น  ข้อมลูท่ี
เป็นข้อเท็จจริง (facts) 
 4.  ผลการประเมินความเหมาะสมของเคร่ืองมือประเมินในมมุมองของผู้ใช้พบว่าอยู่ใน
ระดบัปานกลาง โดยเฉพาะในประเด็นความสะดวกในการน าไปปฏิบตัิ แตผู่้ใช้เห็นวา่เป็นเคร่ืองมือ
ท่ีมีประโยชน์ สามารถให้ข้อมลูท่ีน าไปใช้ในการปรับระบบการบริหารจดัการหลกัสตูรได้  ดงันัน้ 
ควรมีการวิจยัเพื่อออกแบบระบบการประมวลผลข้อมลูให้ง่ายตอ่การใช้มากขึน้ 
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ภาคผนวก ข  
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัตทิั่วไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



217 

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏบิัตทิั่วไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น) 
 
1. ช่ือหลักสูตร  หลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป  

(การรักษาโรคเบือ้งต้น) 
Program of Nursing Specialty in Nurse Practitioner  
(Primary Medical  Care) 

2. ช่ือประกาศนียบัตร 
   ประกาศนียบตัรหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป  

(การรักษาโรคเบือ้งต้น) 
Program of Nursing Specialty in Nurse Practitioner  
(Primary Medical  Care) 

3.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ สภาการพยาบาล 
4. หลักการและเหตุผล 
 นโยบายส าคัญในการปฏิรูประบบสุขภาพคือการมุ่งพัฒนาบริการสาธารณสุข ใน
ระดบัปฐมภูมิให้เข้มแข็ง เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถได้รับบริการพืน้ฐานให้ทั่วถึงและเท่า
เทียม บริการพืน้ฐานท่ีต้องจดัให้ ได้แก่ การส่งเสริมศกัยภาพของบคุคล ครอบครัว และชุมชน ให้
สามารถดูแลตนเองให้มีสุขภาพดี ป้องกันจากความเจ็บป่วยและการเกิดโรค ดูแลตนเองเม่ือ
เจ็บป่วยได้ สามารถตดัสินใจแสวงหาความช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล และการฟืน้ฟูสภาพ
เม่ือเกินความสามารถของตนเอง 
 จากการศกึษาของกองการพยาบาลร่วมกบัองค์การอนามยัโลก เม่ือ พ.ศ.2513 พบว่า
พยาบาลผดงุครรภ์ ท่ีปฏิบตัิงานในสถานีอนามยั ใช้เวลา 45% ของการปฏิบตัิงานไปในการรักษา
โรคและความเจ็บป่วยเน่ืองจากการขาดแคลนแพทย์ ในการปฏิบตัิการรักษาโรคเบือ้งต้นในชมุชน 
ใน พ.ศ.2818 และ พ.ศ.2539 กระทรวงสาธารณสุขได้ออกระเบียบ กระทรวงสาธารณสุข 
มอบหมายให้บุคคลท่ี กระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา สภากา รชาดไทย 
เทศบาล สขุาภิบาล องค์การบริหารสว่นจงัหวดั องค์กรบริหารสว่นท้องถ่ิน ซึง่มีพยาบาลเจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุขอ่ืน และอาสาสมัครหมู่บ้าน ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ให้ท าการรักษาโรคในด้าน           
อายรุกรรม ศลัยกรรม สตูินรีเวชกรรม การสร้างเสริมภมูิคุ้มกนัโรค การวางแผนครอบครัว และการ
ปัจจบุนัพยาบาลตามท่ีก าหนดได้ ในความควบคมุดแูลของเจ้าหน้าท่ีซึง่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวช
กรรม 
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 จะเห็นได้ว่าพยาบาลได้ให้บริการการรักษาโรคเบือ้งต้นมาเป็นเวลานานแล้ว แต่เป็น
การปฏิบตัิหน้าท่ีท าให้พยาบาลขาดความมัน่ใจในการคุ้มครองทางกฎหมาย ประกอบกับมิได้เป็น
งานในหน้าท่ีโดยตรง จึงขาดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพและความภาคภูมิใจของผู้
ปฏิบตัิ สภาการพยาบาล  (2540 : 14) ตระหนกัในปัญหาดงักลา่ว จึงได้ปรับปรุง พรบ.วิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยก าหนดให้การประกอบวิชาชีพการพยาบาล ให้ครอบคลุมการ
รักษาโรคเบือ้งต้นและการให้ภูมิคุ้มกันโรค ตามท่ีปรากฏในมาตรา 4(3) แห่งพระราชบัญญัติ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ์ พ.ศ.2540 
 สภาการพยาบาลเม่ือเดือนสิงหาคม 2544 ได้ก าหนดให้การรักษาโรคเบือ้งต้น เป็น
สาขาหนึง่ของพยาบาลเวชปฏิบตัิ การจดัการศกึษาฝึกอบรมเฉพาะทาง ด้านการรักษาโรคเบือ้งต้น 
ส าหรับพยาบาล จึงเป็นรูปแบบหนึ่งท่ีจะพฒันาคณุภาพของการให้บริการในระดบัปฐมภูมิ เพื่อ
ประชาชนและจะมีสว่นท าให้การปฏิรูประบบสขุภาพ ประสบความส าเร็จในระดบัหนึ่ง โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งในด้านการรักษาโรคเบือ้งต้น ท่ีได้รับการเตรียมอยา่งมีคณุภาพ 
 
5.  วัตถุประสงค์ทั่วไป 
 เพื่อให้ผู้ศึกษาอบรมมีความรู้ ความสามารถในการประเมินภาวะสุขภาพ ประเมิน
ปัญหา และคดักรองผู้ ป่วย ให้การช่วยเหลือกรณีฉกุเฉิน รวมทัง้ให้การรักษาโรคเบือ้งต้น และการ
ให้ภูมิคุ้ มกันโรคตามท่ีก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตัดสินใจส่งต่อได้อย่าง
เหมาะสม และสามารถให้ค าปรึกษาทางด้านท่ีเก่ียวข้องกบัสขุภาพได้ 
 
6. วัตถุประสงค์เฉพาะ     ภายหลงัการศกึษาอบรม ผู้ศกึษาอบรมจะมีความสามารถดงันี ้
 1.  อธิบายนโยบาย แนวคดิ ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัสขุภาพ และบทบาทพยาบาล 
 2. อธิบายบทบาทพยาบาลในการให้บริการระดบัปฐมภมูิ 
 3. ประเมินภาวะสขุภาพทัง้ 4 มิติ โดยสมัภาษณ์ประวตัิ ตรวจร่างกายอย่างเป็นระบบ 
ประเมินปัญหาและคดักรองผู้ ป่วยได้ 
 4. ให้การช่วยเหลือ กรณีฉกุเฉิน และตดัสินใจสง่ตอ่ได้อยา่งเหมาะสม 
 5. ให้การรักษาโรคเบือ้งต้น การให้ภมูิคุ้มกนัโรคตามท่ีก าหนดได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 6. ให้ความรู้ให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาแก่ผู้ใช้บริการและครอบครัวได้ 
 7. ตระหนักถึงความส าคญัของการการบนัทึกประวตัิ การตรวจร่างกาย การให้การ
ช่วยเหลือโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ท่ีเก่ียวข้องกบันิตเิวชและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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 8. ให้การดแูลผู้ ป่วยเรือ้รังตอ่เน่ืองได้ 
 
7. องค์ประกอบของหลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 16 หน่วยกิต ซึง่มี 6 วิชา ดงันี ้
 7.1  ภาคทฤษฎี จ านวน 10 หน่วยกิต ประกอบด้วย 
  วิชาแกน จ านวน 2 หนว่ยกิต และ 
  วิชาเฉพาะสาขา จ านวน 8 หน่วยกิต ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
  7.1.1 วิชานโยบายสขุภาพและการพยาบาล 2  หน่วยกิต 2(2-0-0) 
  7.1.2 วิชากาดแูลสขุภาพระดบัปฐมภมูิ  1  หน่วยกิต 1(1-0-0) 
  7.1.3 วิชาการประเมินภาวะสขุภาพ  1  หน่วยกิต 1(1-0-0) 
  7.1.4 วิชาการรักษาโรคเบือ้งต้น   4  หน่วยกิต 4(4-0-0) 
  7.1.5 วิชาการดแูลผู้ ป่วยฉกุเฉิน อบุตัิเหต ุและ 2  หน่วยกิต 2(2-0-0) 
                                  การผา่ตดัเล็ก 

7.2 ภาคปฏิบตัิ  จ านวน 6 หนว่ยกิต 
7.2.1  วิชาปฏบิตัิการรักษาโรคเบือ้งต้น  6  หน่วยกิต 6(0-24-0) หรือ 

                                   ไมน้่อยกวา่ 300 ชัว่โมง 
 
8.  ระยะเวลาการศึกษาอย่างน้อย 16 สัปดาห์ 
 
9.  คุณสมบตัขิองผู้เข้ารับการอบรม 
 เป็นพยาบาลวชิาชีพ มีใบอนญุาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ์ท่ีไม่
หมดอาย ุและมีประสบการณ์การปฏิบตัิงานด้านวิชาชีพ ไมน้่อยกว่า 2 ปี 
 
10. การประเมินผลตลอดหลักสูตร 
 10.1  วิชาภาคทฤษฎี 
  10.1.1  วชิานโยบายสขุภาพและการพยาบาล 
   สอบข้อเขียน   100% 
 

10.1.2 วิชาการดแูลสขุภาพระดบัปฐมภมูิ 
   สอบข้อเขียน   100% 
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10.1.3 วิชาการประเมินภาวะสขุภาพ 
   สอบข้อเขียน   100% 

10.1.4 วิชาการรักษาโรคเบือ้งต้น 
   สอบข้อเขียน   100% 

10.1.5 วิชาการดแูลผู้ ป่วยฉกุเฉิน อบุตัิเหต ุและผา่ตดัเล็ก 
   สอบข้อเขียน   100% 

10.2 วิชาภาคปฏิบตั ิ
10.2.1 การปฏิบตัิการรักษาโรคเบือ้งต้น 

1. ปฏิบตัิการพยาบาล 
2. Case Study Conference รวมทัง้ Nursing Round & Journal 

Club 
11.  เกณฑ์การประเมิน 
 1. ผู้ เข้ารับการอบรมต้องมีเวลา ศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 จึงมีสิทธิเข้ารับ
การประเมินผล 
 2. ผู้ เข้ารับการอบรม ต้องได้แต้มเฉลี่ยตลอดโปรแกรมการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.00 ใน
ระบบ 4.00 
 
12. การบริหารหลักสูตร 
 12.1  สถาบนัการศกึษา จะเปิดสอนหลกัสตูรนีไ้ด้ ต้องสง่หลกัสตูรให้สภาการพยาบาล
พิจารณาและได้รับการรับรองหลกัสตูรจากสภาการพยาบาลเรียบร้อยแล้ว 
 12.2 ต้องมีคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าสถาบนัท่ีผ่าน
การอบรมหลกัสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบตัิทั่วไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น) และได้รับ
หนังสือรับรองเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบตัิ (การรักษาโรค
เบือ้งต้น) อย่างน้อย 2 คน และมีอาจารย์แพทย์ จากแหล่งฝึกปฏิบัติร่วมเป็นกรรมการบริหาร
หลกัสตูรด้วย 
 12.3  สดัสว่นของอาจารย์สอนภาคปฏิบตัิ จ านวนอาจารย์แพทย์หรืออาจารย์พยาบาล
เวชปฏิบตัิ ตอ่จ านวนนกัศกึษา เป็น 1 : 2 
 12.4  ต้องมีหนังสือให้การยินยอมเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติ  และเป็นอาจารย์สอน
ภาคปฏิบตัิทัง้อาจารย์ผู้สอนท่ีเป็นอาจารย์แพทย์หรืออาจารย์พยาบาลเวชปฏิบตัิ 
 12.5 การเปลีย่นแปลงสถานท่ีฝึกต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาพการพยาบาล 
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นโยบายสุขภาพและการพยาบาล    2 หน่วยกิต 2(2-0-0) 
 
ลักษณะวชิา 
 การปฏิรูประบบสขุภาพระบบสขุภาพท่ีพงึประสงค์ การปฏิรูประบบการพยาบาล และ
บทบาทของพยาบาลในกาดรูแลสขุภาพในระดบัปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ แนวคิดเก่ียวกับ
สขุภาพแบบองค์รวม และการส่งเสริมสขุภาพ ความเครียด และการปรับตวั การพยาบาลโดยใช้
ข้อมลูเชิงประจกัษ์ (Evidence based practice) เพื่อสง่เสริมการดแูลตนเอง การเสริมสร้างพลงั
ของผู้ ป่วย ครอบครัว และชมุชน การให้ค าปรึกษา การสอน การใช้ภมูิปัญญาท้องถ่ินในการดแูล
สขุภาพของประชาชน 
 
วัตถุประสงค์ทั่วไป 
 ผู้ รับการศึกษาอบรมได้เรียนรู้เก่ียวกับการปฏิรูประบบสุขภาพ ระบบสุขภาพท่ีพึง
ประสงค์ และระบบการพยาบาล บทบาทของพยาบาลในกาดรูแลสขุภาพ แนวคิดเก่ียวกบัสขุภาพ
แบบองค์รวม ความเครียดและการปรับตวั เพื่อรักษาสขุภาพ หลกัการพยาบาลโดยใช้ข้อมลูเชิง
ประจกัษ์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในกาดรูแลตนเอง ตลอดจนเลือกใช้ภมูิปัญญาท้องถ่ินในการ
ดแูลสขุภาพของประชาชน 
 
วัตถุประสงค์เฉพาะ 

1. อธิบายถึงการปฏิรูประบบสขุภาพ ระบบสขุภาพท่ีพึงประสงค์ และระบบการพยาบาล
ท่ีสอดคล้องกบั ระบบสขุภาพได้ถกูต้อง 

2. อธิบายบทบาททางการพยาบาลในการดแูลสขุภาพระดบัปฐมภมูิ ทตุิยภมูิ  
และตตยิภมูิได้ถกูต้อง 

3. อธิบายแนวคิดเก่ียวกบัสขุภาพแบบองค์รวมและการสง่เสริมสขุภาพได้ถกูต้อง 
4. อธิบายแนวคิดเก่ียวกบัความเครียดและการปรับตวั เพื่อรักษาสขุภาพได้ถกูต้อง 
5. อธิบายหลกัการพยาบาล โดยใช้ข้อมลูเชิงประจกัษ์ เพื่อสง่เสริมการดแูลตนเอง 

ได้ถกูต้อง 
6. อธิบายหลักการสอน การให้ค าปรึกษา การเลือกให้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ในการดูแล

สขุภาพประชาชนได้ถกูต้อง 
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การจัดการเรียนการสอน 
1. บรรยาย 
2. อภิปราย 
3. ศกึษาด้วยตนเอง 

 
การประเมินผล 
 สอบข้อเขียน  100% 
 
สังเขปหัวข้อวิชานโยบายสุขภาพและการพยาบาล  2 หน่อยกิต = 32 ชั่วโมง 
 1.  การปฏิรูประบบสขุภาพตามนโยบายหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า 
 2.  การปฏิรูประบบการพยาบาลตามนโยบายหลกปัระกนัสขุภาพถ้วนหน้า 
 3.  พฤตกิรรมสขุภาพและการสง่เสริมสขุภาพ 
 4.  ความเครียด การปรับตวั 
 5.  Holistic Care 
 6.  Complementary therapy 
 7.  Family Center Care 
 8.  Counseling 
 9.  Health Teaching and Coaching 
 10.  Self Care 
 11.  Empowerment 
 12.  Evidence based practice 
 13.  บทบาทของพยาบาลในการดแูลสขุภาพในเคร่ืองข่ายบริการสขุภาพ (ระดบัปฐม
ภมูิ, ทตุิยภมูิ และตติยภมูิ) 
 14.  ภมูิปัญญาชาวบ้านในการดแุลสขุภาพ 
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วิชาการดแูลสุขภาพระดบัปฐมภมูิ    1 หน่วยกิต 1(1-0-0) 
 
ลักษณะวิชา 
 แนวคดิการดแูลสขุภาพระดบัปฐมภมูิ และบริการสขุภาพ รูปแบบ บทบาทพยาบาลใน
กาดรูแลสขุภาพระดบัปฐมภมูิ การดแูลสขุภาพครอบครัว พัฒนาครอบครัวและเด็ก การส่งเสริม
สขุภาพครอบครัว บทบาทพยาบาลประจ าครอบครัว ปัญหาการให้บริการสขุภาพครอบครัว 
 
วัตถุประสงค์ทั่วไป 
 ผู้ เข้ารับการศึกษาอบรมได้เรียนรู้เก่ียวกับแนวคิดการดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิ 
รูปแบบและบทบาทพยาบาลในการดแูลสขุภาพระดบัปฐมภมูิ บทบาทพยาบาลประจ าครอบครัว 
การดแูลสขุภาพครอบครัว การพฒันาการครอบครัวและเด็ก การส่งเสริมสขุภาพ ครอบครัว การ
พฒันาการครอบครัวและเด็ก การสง่เสริมสขุภาพครอบครัว ตลอดจนปัญหาการให้บริการสขุภาพ
ครอบครัว 
 
วัตถุประสงค์เฉพาะ      เม่ือสิน้สดุการเรียนการสอนแล้ว ผู้ เรียนมีความสามารถดงันี ้

 1.  วิเคราะห์แนวคดิการดแูลสขุภาพ ระดบัปฐมภมูิและการดแูลสขุภาพ 
 2.  วิเคราะห์รูปแบบและบทบาทพยาบาล ในการดแูลสขุภาพระดบัปฐมภมูิ 

 3.  เข้าใจบทบาทพยาบาลประจ าครอบครัว การส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการ
ครอบครัวและเด็ก 

 4.  วิเคราะห์ปัญหาการให้บริการสขุภาพครอบครัว 
 
การจัดการเรียนการสอน 

 1.  บรรยาย 
 2.  อภิปราย 
 3.  ศกึษาด้วยตนเอง 

 
การประเมินผล 
 สอบข้อเขียน   100% 
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สังเขปหวัข้อวิชาการดแูลสุขภาพระดบัปฐมภมู ิ  1 หน่วยกิต = 15 ชั่วโมง 
 1.  แนวคดิบริการสขุภาพและระบบการดแุลสขุภาพระดบัปฐมภมูิ 
 2.  รูปแบบและบทบาทพยาบาล ในกาดรูแลสขุภาพระดบัปฐมภมูิ 
 3.  พยาบาลประจ าครอบครัว พฒันาการครอบครัวและเด็ก การสง่เสริมสขุภาพ และ
การกระตุ้นพฒันาการเดก็ 
 4.  ปัญหาการให้บริการสขุภาพครอบครัว 
 
วิชาการประเมินภาวะสุขภาพ     1 หน่วยกิต 1(1-0-0) 
ลักษณะวิชา 
 หลักการและวิธีการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ ให้บริการและผู้ ป่วย เทคนิคการ
สมัภาษณ์ประวตัิผู้ ป่วย การเขียนบนัทึกรายงาน การตรวจร่างกายทัว่ไปของเด็กและผู้ ใหญ่ โดย
การสงัเกต การคล า การเคาะ การฟัง และการใช้เคร่ืองมือท่ีจ าเป็น ผู้ เรียนจะฝึกสมัภาษณ์ประวตัิ 
ตรวจร่างกายและเขียนรายงานการแปลผลการตรวจทางป้องปฏิบตัิการและการตรวจพิเศษ 
 
วัตถุประสงค์ทั่วไป 
 ผู้ รับการศึกษาอบรมได้เรียนรู้เก่ียวกับการคดักรองผู้ ป่วย โดยการสมัภาษณ์ประวัติ
ผู้ ป่วย การตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบตัิการและการตรวจพิเศษ การวินิจฉัยแยกโรค 
ตลอดจนการบนทกึรายงานผู้ ป่วย 
 
 
วัตถุประสงค์เฉพาะ      ให้ผู้ เรียนมีความสามารถดงันี ้

 1.  ให้เทคนิคการสร้างสมัพนัธภาพกบัผู้ ป่วยได้อยา่งถกูต้องเหมาะสม 
 2.  สมัภาษณ์ประวตัิผู้ ป่วยและตรวจร่างกายได้อยา่งถกูต้องเป็นระบบ 
 3.  ระบคุวามผิดปกติท่ีได้จากการสมัภาษณ์และการตรวจร่างกายได้ 
  4.  วินิจฉยัความผิดปกตท่ีิเกิดขึน้และเขียนบนัทกึรายงานได้ถกูต้อง 
 5.  ใช้เคร่ืองมือพืน้ฐานในการตรวจวินิจฉยัโรคขัน้ต้นได้ 
 6.  คดักรองผู้ ท่ีมีอาการปกต ิออกจากผู้ผิดปกติได้ 
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การจัดการเรียนการสอน 
 1.  บรรยาย 
 2.  อภิปราย 
 3.  ศกึษาด้วยตนเอง 

 
การประเมินผล 
 สอบข้อเขียน 100% 
 
สังเขปหวัข้อวิชาการประเมินภาวะสุขภาพ1 หน่วยกิต 

 1.  หลกัการและวิธีการสร้างสมัพนัธภาพระหวา่งผู้ให้บริการและผู้ รับบริการ 
 2.  เทคนิคการสมัภาษณ์ประวตัิผู้ ป่วย 
 3.  แบบประเมนภาวะสขุภาพผู้ ป่วย 
 4.  การเยียนบนัทกึรายงาน 
 5.  การตรวจร่างกายผู้ใหญ่เป็นระบบ 
 6.  การตรวจร่างกายเด็กเป็นระบบ 
 7.  การใช้เคร่ืองมือในการตรวจ 
 8.  การคดักรองผู้ ป่วย 
 9.  การตรวจทางห้องปฏิบตัิการและการตรวจพิเศษและการแปลผล 

 
วิชาการรักษาโรคเบือ้งต้น    4 หน่วยกิต 4(4-0-0) 
 
ลักษณะวิชา 
 บทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบของพยาบาลในด้านการรักษาโรคเบือ้งต้น อาการ
และอาการแสดงท่ีผิดปกติท่ีพบบอ่ยในเดก็ ผู้ใหญ่และผู้สงูอาย ุการรักษาโรคเบือ้งต้นตามอาการท่ี
ผิดปกติในระบบตา่ง ๆ การใช้ยาในการรักษาโรคเบือ้งต้น การปรึกษาและการสง่ตอ่ 
 
วัตถุประสงค์ทั่วไป 
 ผู้ เข้ารับการศึกษาอบรมได้เรียนรู้เก่ียวกับอาการแสดงท่ีผิดปกติท่ีพบบ่อยในเด็ก  
ผู้ ใหญ่และผู้สูงอายุการให้การรักษาโรคเบือ้งต้นตามอาการผิดปกติ การใช้ยาในการรักษาโรค
เบือ้งต้น ตลอดจนการให้ค าปรึกษาและสง่ตอ่ 
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วัตถุประสงค์เฉพาะ      ผู้ เรียนมีความรู้ความสามารถดงันี ้
 1.  ระบอุาการและอาการแสดงท่ีผิดปกติท่ีพบบอ่ยในเดก็ ผู้ใหญ่ และผู้สงูอายได้ 
 2.  ให้การรักษาโรคเบือ้งต้นตามอการท่ีผิดปกติในระบบตา่ง ๆ ได้ 
 3.  ใช้ยาในการรักษาโรคเบือ้งต้นได้ 
 4.  ปรึกษาและท าการสง่ตอ่ได้อยา่งเหมาะสม 
 

การจัดการเรียนการสอน 
 1. บรรยาย 
 2.  อภิปราย 
 3.  ศกึษาด้วยตนเอง 

 
การประเมินผล 
 สอบข้อเขียน 100% 
 
สังเขปหวัข้อวิชาการรักษาโรคเบือ้งต้น 4 หน่วยกิต = 64 ชั่วโมง 

 1.  บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของพยาบาลในการรักษาโรคเบือ้งต้น 
 2.  อาการและอาการแสดงท่ีผิดปกติท่ีพบบอ่ยในระบบตา่ง ๆ ในเดก็ 
 3.  อาการและอาการแสดงท่ีผิดปกติท่ีพบบอ่ยในระบบตา่ง ๆ ในผู้ใหญ่ 
 4.  อาการและอาการแสดงท่ีผิดปกติท่ีพบบอ่ยในระบบตา่ง ๆ ในผู้สงูอาย ุ
 5.  การรักษาโรคเบือ้งต้นตามอาการท่ีผิดปกติตามระบบตา่ง ๆ ในผู้ใหญ่และผู้สงูอายุ 
 6. การรักษาโรคเบือ้งต้นในเดก็ 
 7.  การใช้ยาในการรักษาโรคเบือ้งต้น 
 8.  การปรึกษาและการสง่ตอ่ 

 
วิชาการการดแูลผู้ป่วยฉุกเฉิน อุบัตเิหตุ และการผ่าตดัเล็ก 2 หน่วยกิต 2(2-0-0) 
 
ลักษณะวิชา 
 หลกัการช่วยเหลือดแูลผู้ ป่วยฉกุเฉินและอุบตัิเหต ุการเจ็บป่วยฉกุเฉินและอบุตัิเหตท่ีุ
พบบ่อยในเด็ก ผู้ ใหญ่ และผู้สงูอายุ ความเจ็บปวด ภาวะช็อค การล้มเหลวของอวยัวะในหลาย
ระบบ ชนิด ลักษณะ ความรุนแรงของอุบัติเหตุต่าง ๆ อันตรายจากความร้อนและความเย็น 
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ขอบเขตการให้ความช่วยเหลือรีด่วนแก่ผู้ ได้รับอนัตราย อาการแสดงผิดปกติของการหายใจ การ
ปฏิบตัิช่วยฟืน้คืนชีพ การห้ามเลือด การช่วยเหลือผู้ ท่ีมีกระดกูหกั ผู้ ท่ีได้รับอนัตรายของศีรษะ การ
ได้รับสารพิษตา่ง ๆ การปฐมพยาบาล การช่วยเหลือรีบดว่นในผู้ ท่ีมีภาวะช็อค การจดัการกบัความ
เจ็บปวด 
 
วัตถุประสงค์ทั่วไป 
 ผู้ เข้ารับการศึกษาอบรมได้เรียนรู้เก่ียวกับหลกัการช่วยเหลือดูแลผู้ ป่วยฉุกเฉิน และ
อบุตัิเหตปัุญหาและวีการในการดแูลรักษาผู้ ป่วยฉกุเฉิน และอบุตัิเหตท่ีุพบบอ่ยในเด็ก ผู้ ใหญ่ และ
ผู้สงูอาย ุ
 
วัตถุประสงค์เฉพาะ   ผู้ เรียนมีความรู้และความสามารถดงันี ้

 1.  อธิบายหลกัการช่วยเหลือดแูลผู้ ป่วยฉกุเฉิน และอบุตัิเหตไุด้ 
 2.  ระบปัุญหาการเจ็บป่วยฉกุเฉิน และอบุตัิท่ีพบบอ่ยในเดก็ ผู้ใหญ่ และผู้สงูอายไุด้ 
 3.  อธิบายวิธีการให้การดแูลรักษาผู้ ป่วยในภาวะเจ็บป่วยฉกุเฉินและอบุตัิเหตไุด้ 
  

การจัดการเรียนการสอน 
 1.  บรรยาย 
 2.  อภิปราย 
 3.  ศกึษาด้วยตนเอง 

 
การประเมินผล 
 สอบข้อเขียน 100% 
 
สังเขปหัวข้อวิชาการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน และอุบัตเิหตุ และการผ่าตัดเล็ก  2  หน่วยกิต = 
ช่ัวโมง 

 1.  หลกัการดแูลผู้ ป่วยฉกุเฉินและอบุตัิเหต ุ
 2.  การเจ็บป่วยฉกุเฉิน และอบุตัิเหตท่ีุพบบอ่ยในเดก็ และการดแูลรักษา 
 3.  การเจ็บป่วยฉกุเฉิน และอบุตัิเหตท่ีุพบบอ่ยในผู้ใหญ่ และการดแูลรักษา 
 4.  การเจ็บป่วยฉกุเฉิน และอบุตัิเหตท่ีุพบบอ่ยในผู้สงูอาย ุและการดแูลรักษา 
 5.  การผา่ตดัเล็กและการตกแตง่บาดแผล 
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วิชาการฝึกปฏิบัตกิารรักษาโรคเบือ้งต้น   6 หน่วยกิต 6(0-0-24) 
 
ลักษณะวิชา 
 ฝึกปฏิบตัิการรักษาโรคเบือ้งต้น แก่ผู้ ป่วย เด็ก ผู้ ใหญ่ ผู้สงูอาย ุท่ีมีปัญหาสขุภาพท่ีพบ
บ่อยในระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบประสาท 
ระบบทางเดินปัสสาวะ และระบบเลือด เพื่อตอบสนองความต้องการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
และสงัคม 
 
วัตถุประสงค์เฉพาะ     ผู้ เรียนมีความรู้และความสามารถดงันี ้
 ปฏิบตัิการดแูลรักษาโรคเบือ้งต้นแก่ผู้ ป่วยผู้ ใหญ่ท่ีมีปัญหาสขุภาพท่ีพบบ่อยในระบบ   
ตา่ง ๆ ได้ 
 
การจัดการเรียนการสอน    
 ผู้ เข้ารับการอบรมจะได้ประสบการณ์ไม่น้อยกวา่ 300 ชัว่โมง ดงันี ้

 1.  ฝึกปฏิบตัิงานในหน่วยผู้ ป่วยนอก 
 2.  ฝึกปฏิบตัิงานในหน่วยผู้ ป่วยฉกุเฉิน 
 3.  ฝึกปฏิบตัิการดแูลครอบครัว 
 4.  การท ารายงาน การศึกษาค้นคว้าเ ร่ืองโรคหรือปัญหาสุขภาพท่ีน่าสนใจ                      

การน าเสนอรายงาน 
 
ประเมินผล 
 จากการปฏิบัติการพยาบาลในหน่วยผู้ ป่วยนอก หน่วยผู้ ป่วยฉุกเฉิน จากการ
ปฏิบตัิการดแูลครอบครัวและการน าเสนอรายงาน 
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ภาคผนวก ค 
เคร่ืองมือประเมินการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัต ิ
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ภาคผนวก ง 
เคร่ืองมือเกณฑ์ในการประเมิน 
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สรุปผลการประเมนิการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัต ิ
โดยอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์พี่เลีย้ง 

 
 ประเดน็ คะแนน ปรับปรุง พอใช้ ดี 
1 กิจกรรมการเรียนการสอน     
1.1 การท าแผนการสอน     
1.2 การวิเคราะห์ผู้ เรียน     
1.3 การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน     

1.4 การฝึกประสบการณ์     
1.5 การจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูร     
2 ส่ือการเรียนการสอน     
2.1 การเตรียม cases ส าหรับผู้ เรียน     
2.2 การจดัเตรียมสื่อการศกึษา     
3 การประเมินผล     
3.1 การออกแบบระบบประเมนิ     

3.2 การก าหนดองค์ประกอบของการประเมนิ     
3.3 การตรวจสอบคณุภาพของการประเมนิ     

3.4 การให้ข้อมลูป้อนกลบัแก่ผู้ เรียน     
3.5 การใช้ข้อมลูจากผู้ เรียนเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน     
4 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน     
4.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน     

รวม     
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