
มาตรฐานที่ 5   ด้านแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล 
ตัวบ่งชี้ที่ 13    แหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล (เกณฑ์ท่ัวไป) 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้  รองคณบดีฝ่ายบริหาร และรักษาการหัวหน้าส านักงานคณบดี 
เกณฑ์การให้คะแนน  คะแนนเต็ม 10 คะแนน 

คะแนน 0 คะแนน 2 คะแนน 4 คะแนน 6 คะแนน 8 คะแนน 10 
ไม่มีข้อ 1 มีข้อ 1 มีข้อ 1 และข้อ 2   มี 3 ข้อ มขี้อ 1 , 2 , 3 และ 4 มีครบทุกข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน 
ในรอบปีการศึกษา 2562 รอบ 6 เดือน (ต้ังแต่เดือนเมษายน – พฤศจิกายน 2562)  
คณะพยาบาลศาสตร์ได้ด าเนินงาน ดังนี้ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการ
ด าเนินงาน การด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

1. มีแหล่งฝึกปฏิบัติหลัก 
ท่ีให้บริการพยาบาล
ครอบคลุมทุกสาขา  
และได้รับการรับรอง 
คุณภาพจากหน่วยงาน
ระดับชาติ 
 

 

คณะพยาบาลศาสตร์มีแหล่งฝึกปฏิบัติ
หลักท่ีให้บริการพยาบาลครอบคลุม 
ทุกสาขาและได้รับการรับรองคุณภาพจาก
หน่วยงานระดับชาติ จ านวน 2 แห่ง (3.1) 
ดังนี ้
1. โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัด
จันทบุรี 
    - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
    - หนังสือรับรองคุณภาพสถานพยาบาล   
2. โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้ว 
ราชนครินทร์  จังหวัดสระแก้ว  
    -  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
   -  หนังสือรับรองคุณภาพสถานพยาบาล   
 

3.1 ส าเนาหนังสือ 
โรงพยาบาลพระปกเกล้า  
- ตอบรับสถานท่ีฝึกงาน 
จบ 0032.102/พิเศษ 
ลงวันท่ี 2 ตุลาคม 2561 
- ส าเนาบันทึกข้อตกลง 
ความร่วมมือระหว่าง
โรงพยาบาลพระปกเกล้ากับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ร าไพพรรณี 
-  ส าเนากิตติกรรมประกาศ 
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
ระยะเวลารับรองวนัท่ี 24 
สิงหาคม 2561 – 13 
สิงหาคม 2564           
 โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้ว
ราชนครินทร์  
- ตอบรับสถานท่ีฝึกงานท่ี สธ 
0837.7/1817 
ลงวันท่ี 4 ตุลาคม 2561  
- ส าเนาบันทึกข้อตกลง 
ความร่วมมือระหว่าง
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้ว
ราชนครินทร์  จังหวัดสระแก้ว 
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ร าไพพรรณี 

 
 



 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการ
ด าเนินงาน การด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

   

- ใบประกาศนียบัตรรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล  
(องค์การมหาชน)  
ระยะเวลารับรองวนัท่ี  
23 กุมภาพันธ์ 2559 –  
22 กุมภาพันธ์ 2562 

2. มีแหล่งฝึกปฏิบัติ
ครอบคลุมทุกระดับ  
ท้ังระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ 
และตติยภูมิ 

 

คณะพยาบาลศาสตร์แหล่งฝึกปฏิบัติ
ครอบคลุมทุกระดับ ท้ังระดับปฐมภูมิ  
ทุติยภูมิ และตติยภูมิ (13.2) ได้แก่ 
- การพยาบาลพื้นฐาน 
- การพยาบาลมารดา ทารก  
และผดุงครรภ์ 
- การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 
- การพยาบาลผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ 
- การบริหารการพยาบาล 
- การรักษาพยาบาลเบ้ืองต้น 
- การพยาบาลชุมชน 
- การพยาบาลจิตเวช 
 
ดังนี ้
1.1  โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัด
จันทบุรี   
1.2  โรงพยาบาลตราด จังหวัดตราด 
1.3  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
1.4  โรงพยาบาลอรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว 
1.5 โรงพยาบาลแกลง จังหวัดระยอง 
1.6  โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้ว 
ราชนครินทร์  จังหวัดสระแก้ว   
1.7  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี 
1.8  โรงพยาบาลแหลมสิงห์ จังหวัด
จันทบุรี 
1.9  โรงพยาบาลขลุง จังหวัดจันทบุรี   
1.10  โรงพยาบาลมะขาม จังหวัดจันทบุรี 

13.2 สรุปรายช่ือสถานท่ีฝึก
ปฏิบัติงาน จ านวน 18 แห่ง 
พร้อมส าเนา 
ใบตอบรับสถานท่ีฝึกงาน
นักศึกษา 

 
 
 



 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการ
ด าเนินงาน การด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

 

 

1.11  โรงพยาบาลสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 
1.12  โรงพยาบาลโป่งน้ าร้อน จังหวัด
จันทบุรี 
1.13 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
เขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี 
1.14 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอท่าใหม่  
จังหวัดจันทบุรี 
1.15 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนายาย
อาม  
จังหวัดจันทบุรี 
1.16 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแหลม
สิงห์ 
จังหวัดจันทบุรี 
1.17 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสอยดาว
จังหวัดจันทบุรี           
1.18  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโป่งน้ า
ร้อน 
จังหวัดจันทบุรี    

 

3. แหล่งฝึกปฏิบัติ 
มีจ านวนผู้รับบริการ
เพียงพอส าหรับ 
การเรียนรู้ของนกัศึกษา 

 

คณะพยาบาลศาสตร์เตรียมความพร้อม 
ด้านแหล่งฝึก  โดยได้มีหนังสือ 
ขอความอนุเคราะห์สถานท่ีฝึกงานไปยัง
หน่วยงานต่าง ๆ ดังนี ้
-  โรงพยาบาลประจ าจังหวัด  จ านวน 2 
แห่ง  มีจ านวนผู้รับบริการอยู่ระหว่าง 100 
– 300 เตียง  
-  โรงพยาบาลประจ าอ าเภอ ครอบคลุมทุก
ระดับ ท้ังระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติย
ภูมิ รวม 16 แห่ง ท้ังเขตภาคตะวันออก 
ได้แก่  ภายในจังหวัดจันทบุรี  จังหวัดตราด  
จังหวัดสระแก้ว  และจังหวัดระยอง  
โดยทุกแห่งได้มีหนังสือตอบรับและยินดี 
ให้นักศึกษาพยาบาลเข้าฝึกปฏิบัติใน
หน่วยงานดังกล่าว (13.3) 

13.3 ส าเนาหนังสือ 
ตอบรับสถานท่ีฝึกงาน  
18 แห่ง  

 
 
 



เกณฑ์มาตรฐาน ผลการ
ด าเนินงาน การด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

4. มีหลักฐาน 
การประเมิน 
การจัดการเรียน 
การสอนภาคปฏิบัติ
และแหล่งฝึกปฏิบัติฯ 
ร่วมกันระหว่าง
สถาบันการศึกษา
และแหล่งฝึกปฏิบัติ
ทุกรายวิชา
ภาคปฏิบัติ 

 

ในปีการศึกษา 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ 
ได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน 
ด้านการประเมินการจัดการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติ และแหล่งฝึกปฏิบัติร่วมกัน  
ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ หน่วยงาน 
แหล่งฝึก และนักศึกษา  โดยให้ทุกรายวิชา
ภาคปฏิบัติ ด าเนินการ ดังนี ้
1. เมื่อส้ินสุดการฝึกปฏิบัติในแต่ละกลุ่มของ
แต่ละแหล่งฝึก ก าหนดให้นักศึกษา 
ประเมินความพึงพอใจในคุณภาพ 
การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ (13.4) 
2. อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ  อาจารย์พี่เล้ียง  
และนักศึกษา ร่วมกันประเมินผล 
การฝึกปฏิบัติ และสรุปผลการประเมิน  
(มคอ.6)  (13.5) 

13.4  แบบประเมิน 
ความพึงพอใจใน
คุณภาพการจัดการเรียน
การสอน 
13.5 แบบฟอร์ม
รายละเอียดวิชา 
การฝึกภาคปฏิบัติ 
(มคอ.6) 
 
 

5. มีหลักฐานท่ีแสดง
ว่ามีการน าผล
ประเมินในข้อ 4  
ไปปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน 

 

คณะพยาบาลศาสตร์มีแนวทางในการพัฒนา 
และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  
ในปีการศึกษาถัดไป  โดยมีการบูรณาการ 
(มคอ.4) (13.6) 

13.6  รายละเอียด
วิชาการการฝึกปฏิบัติ 
(มคอ.4) 

 
 
ผลการด าเนินงาน   ครบทุกข้อ 
คะแนนการประเมินตนเอง    10 คะแนน  
 


