รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
ภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1.1 รหัสและชื่อรายวิชา
พย.1424 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ 2
(NU.1424 Maternal and Newborn Nursing and Midwifery Practicum 2)
1.2 จํานวนหนวยกิต 2 (0-8-0)
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ประเภทของรายวิชา รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาชีพ
1.4 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอนภาคปฏิบัติ
1.4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ลําดับ
1

2
3

ชื่อ-นามสกุล

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ดร.วัลภา ศรีบุญพิมพสวย - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพยาบาล)
มหาวิทยาลัยขอนแกน (ปที่สําเร็จการศึกษา พ.ศ.2543)
-ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร)
มหาวิทยาลัยขอนแกน (ปที่สําเร็จการศึกษา พ.ศ.2554 )
อ.ปยะนุช พรหมสาขา ณ -พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลมารดาและทารก
สกลนคร
แรกเกิด) คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล (ปที่สําเร็จการศึกษา พ.ศ.2540)
นางเกศกัญญา ไชยวงศา -พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การผดุงครรภชั้นสูง)
มหาวิทยาลัยขอนแกน (ปที่สําเร็จการศึกษา พ.ศ.2549)
1.4.2 อาจารยสอนภาคปฏิบัติ

ลําดับ
1
3

ชื่อ-นามสกุล
อ.เพชรา ทองเผา

วุฒิการศึกษา

-พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลครอบครัว)
มหาวิทยาลัยขอนแกน (ปที่สําเร็จการศึกษา พ.ศ.2535)
ดร.วัลภา ศรีบุญพิมพสวย -ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร)
มหาวิทยาลัยขอนแกน (ปที่สําเร็จการศึกษา พ.ศ.2554 )

ประสบการณ
การสอนในสาขา
ที่เกี่ยวของ (ป)
25 ป

25 ป
10 ป

ประสบการณ
การสอนในสาขา
ที่เกี่ยวของ (ป)
33 ป
25 ป

2

ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล

4

อ.ปยะนุช พรหมสาขา
ณ สกลนคร

5

อ.พณาวรรณ พาณิชย

6

อ.จิตตานันท ศรีสุวรรณ

7

อ.เกศกัญญา ไชยวงศา

8

อ.พรพิมล โคตรณรงค

9

อ.ศิรินทิพย คํามีออน

10

อ.ทิพาวรรณ สมจิตร

ประสบการณ
วุฒิการศึกษา
การสอนในสาขา
ที่เกี่ยวของ (ป)
-พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลมารดาและทารก
25 ป
แรกเกิด) คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล (ปที่สําเร็จการศึกษา พ.ศ.2540)
-พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
19 ป
(การพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด) มหาวิทยาลัยมหิดล
(ปที่สําเร็จการศึกษา พ.ศ. 2550)
-MSc. Advance Clinical Practice, The University of
18 ป
Southampton, UK (ปที่สําเร็จการศึกษา พ.ศ.2556)
-พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การผดุงครรภชั้นสูง)
10 ป
มหาวิทยาลัยขอนแกน (ปที่สําเร็จการศึกษา พ.ศ.2549)
-พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพยาบาล)
9 ป
มหาวิทยาลัยขอนแกน (ปที่สําเร็จการศึกษา พ.ศ.2545)
-พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การผดุงครรภชั้นสูง)
5 ป
มหาวิทยาลัยขอนแกน (ปที่สําเร็จการศึกษา พ.ศ.2557)
-พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
9 ป
นนทบุรี (ปที่สําเร็จการศึกษา พ.ศ.2550)
-ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ-ธนบุรี
(ปที่สําเร็จการศึกษา พ.ศ. 2554)

1.4.3 อาจารยพิเศษสอนภาคปฏิบัติ
ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล

1

อ.ศิริรัตน ศรีสุทธิพันธพร

2

อ.มัทนา พรมรักษา

3

อ.อรนิด นิคม

4

อ.ทัศนีวรรณ กรุงแสน
เมือง
อ.นวภรณ ดอกชบา

5

วุฒิการศึกษา
-พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
อุดรธานี (ปที่สําเร็จการศึกษา พ.ศ.2539)
-พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
อุดรธานี (ปที่สําเร็จการศึกษา พ.ศ.2554)
-พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
อุดรธานี (ปที่สําเร็จการศึกษา พ.ศ.2554)
-พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
อุดรธานี (ปที่สําเร็จการศึกษา พ.ศ.2555)
-พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
อุดรธานี (ปที่สําเร็จการศึกษา พ.ศ.2555)

ประสบการณ
การสอนในสาขา
ที่เกี่ยวของ (ป)
22 ป
7 ป
7 ป
6 ป
6 ป
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ลําดับ
6

ชื่อ-นามสกุล
อ.วริดา นิลธิราช

วุฒิการศึกษา
-พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
อุดรธานี (ปที่สําเร็จการศึกษา พ.ศ.2538)

ประสบการณ
การสอนในสาขา
ที่เกี่ยวของ (ป)
5 ป

1.5 ภาคการศึกษา/ปการศึกษา/ชั้นปที่เรียน/จํานวนนักศึกษา
ภาคการศึกษาที่
2 ปการศึกษา 2561 ชั้นปที่ 4 รุนที่ 24 จํานวนนักศึกษา 121 คน
(ระหวางวันที่
5 พฤศจิกายน 2561 – 8 กุมภาพันธ 2562)
1.6 รายวิชาบังคับที่ตองเรียนมากอน
ไมมี
1.7 รายวิชาที่ตองเรียนรวมกัน
ไมมี
1.8 วันที่จัดทํา ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณภาคสนามครั้งลาสุด
วันที่ 3 สิงหาคม 2561
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
2.1 จุดมุงหมายของประสบการณภาคสนาม
เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูและเพิ่มเติมประสบการณในการปฏิบัติการพยาบาล การประเมิน และคัดกรอง
ภาวะเสี่ยง เตรียมและชวยเหลือในการตรวจดวยเครื่องมือพิเศษ และการชวยคลอดขณะทําสูติศาสตรหัตถการ
มารดาและทารกที่มีภาวะเสี่ยงและมีปญหาสุขภาพ รวมทั้งการสงตอโดยใชกระบวนการพยาบาลแบบองครวมบน
พื้นฐานการดูแลดวยความเอื้ออาทรในระยะตั้งครรภ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด โดยยึดหลักจริยธรรม
กฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ และหลักสิทธิมนุษยชน โดยเชื่อมโยง แนวคิดและหลักการพยาบาลแบบองครวมใน
การดูแลสุขภาพสําหรับมารดาและทารกที่มีภาวะเสี่ยงและมีปญหาสุขภาพ และ เลือกใชทรัพยากร เทคโนโลยีที่
เหมาะสม ผสมผสานภูมิปญญาทองถิ่น และมุง สนับสนุน เสริมสรางศักยภาพของบุคคล ครอบครัว การมีสวนรวม
ของครอบครัวในการดูแลตนเองไดสอดคลองกับสภาพการณจริงในระยะตั้งครรภ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด
โดยมีวัตถุประสงคใหผูเรียนเกิดผลลัพธการเรียนรู ดังนี้
2.1.1 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารกที่มีภาวะเสี่ยงและปญหาสุขภาพในระยะตั้งครรภ ระยะคลอด
และระยะหลังคลอด ดวยจิตบริการหัวใจความเปนมนุษย (1.7, รอง) (S) ยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ จริยธรรม
กฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชน (1.1, รอง) เคารพในคุณคาความเชื่อและศักดิ์ศรีของผูรับบริการ ( 1.3, หลัก )
รับผิดชอบตอหนาที่ ซื่อสัตย และมีวินัยในตนเอง ( 1.5, หลัก ) รับผิดชอบตอผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง
(1.4,หลัก) รวมไปถึงสามารถแยกแยะความถูกตอง ความดี และความชั่วได (1.2, รอง) และมุงเสริมสรางศักยภาพ
ของบุคคล ครอบครัวในการดูแลตนเอง (1.8, หลัก)
2.1.2 ปฏิบัติการพยาบาลโดยใชกระบวนการพยาบาลแบบองครวม (2.3, หลัก) บนพื้นฐานความรูความ
เขาใจสาระสําคัญของการพยาบาลมารดาและทารกที่มีภาวะเสี่ยงและมีปญหาสุขภาพ ในระยะตั้งครรภ ระยะ
คลอด และระยะหลังคลอด (2.2, หลัก) รวมทั้งมีความรูความเขาใจทั้งวิทยาศาสตร มนุษยศาสตร สังคมศาสตร
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กฎหมายและการปกครองระบอบประชาธิปไตย (2.1, รอง) การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการหาขอมูล
ทางการพยาบาลในการดูแลมารดาและทารกไดทันสมัย (2.5, รอง) ความรูความเขาใจในความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมที่มีผลกระทบตอภาวะสุขภาพของผูรับบริการได (2.6, หลัก) (A) พรอมทั้งแสวงหาความรู การจัดการ
ความรู กระบวนการวิจัยมาพัฒนาคุณภาพการพยาบาลมารดาและทารกในระยะตาง ๆ (2.4, รอง)
2.1.3 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารกที่มีภาวะเสี่ยง และปญหาสุขภาพในระยะตั้งครรภ ระยะคลอด
และระยะหลังคลอด โดยตระหนักรูศักยภาพและจุดออนของตน พรอมกับมีการแสวงหาความรู และแลกเปลี่ยน
เรียนรู เพื่อพัฒนางานที่รับผิดชอบใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น (3.1, หลัก) จากการสืบคนและวิเคราะหขอมูล
ขาวสารดานสุขภาพ (3.2, หลัก) และนําขอมูลหรือหลักฐานไปใชอางอิงและแกไขปญหาอยางมีวิจารณญาณ (3.3,
หลัก) ตลอดจนสามารถวิเคราะหปญหาของหญิงตั้งครรภและทารกที่มีภาวะเสี่ยงและมีปญหาสุขภาพอยางเปน
ระบบ (3.4, หลัก) (3.5, รอง) ในการแกไขปญหาที่มีประสิทธิภาพสอดคลองกับสถานการณได (3.6, หลัก) (A)
2.1.4 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารกที่มีภาวะเสี่ยงและปญหาสุขภาพในระยะตั้งครรภ ระยะคลอด
และระยะหลังคลอด โดยมีการปรับตัวเชิงวิชาชีพและมีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคกับผูรับบริการ (4.1, หลัก) และ
ทํางานเปนทีมในบทบาทผูนําและสมาชิกทีมในหอผูปวย (4.2, หลัก) เปนผูนําที่ดีในการปฏิบัติงาน (4.3, รอง) และ
รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายและผลงานที่เกิดขึ้น ได (4.4, รอง) (P)
2.1.5 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารกที่มีภาวะเสี่ยงและปญหาสุขภาพในระยะตั้งครรภ ระยะคลอด
และระยะหลังคลอด โดยประยุกตใชหลักตรรกะ คณิตศาสตร และสถิติไดอยางเหมาะสม (5.1, หลัก) อาน
วิเคราะหงานวิจัย และถายทอดขอมูลขาวสารแกผูอื่นไดอยางเขาใจ (5.2, หลัก) รวมถึงสามารถคนควาขอมูล
เกี่ยวกับการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ จากเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชในการปฏิบัติการพยาบาล
(5.4, รอง) และนําเสนอขอมูลผูรับบริการ เพื่ออภิปราย (5.5, รอง) ตลอดจนสามารถสื่อสารกับผูรับบริการดวย
การพูด การฟง การสังเกต และการเขียนได (5.3, หลัก) (A) (P)
2.1.6 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารกที่มีภาวะเสี่ยงและมีปญหาสุขภาพในระยะตั้งครรภ ระยะ
คลอด และหลังคลอด โดยใชกระบวนการพยาบาลแบบองครวม (6.1, หลัก) การผดุงครรภ (พ.ศ.2528) และที่
แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2540) (6.2, หลัก) ดวยความ
เมตตากรุณา เอื้ออาทร บนพื้นฐานการบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย และยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม
กฎหมายและสิทธิของผูปวย (6.3, หลัก) คํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลและความหลากหลายทางวัฒนธรรม (6.4,
หลัก) พรอมทั้งมีภาวะผูนําสามารถบริหารงานเปนทีมได (6.5, หลัก) (P)
2.2 วัตถุประสงคของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณภาคปฏิบัติ
วัตถุประสงค
ของการพัฒนา
เพื่อพัฒนา
คุณภาพการ
เรียนการสอน

ขอมูลหลักฐาน

วิธีการพัฒนาปรับปรุง

ผูรับผิดชอบ

ดานนักศึกษา
- พบปญหาเรื่องการปรับตัว
ของนักศึกษา เนื่องจาก
นักศึกษาบางคนที่เคยฝก
ภาคปฏิบัติในวิชา ปฏิบัติการ
พยาบาลมารดา ทารก และผดุง
ครรภ 1 แตเมื่อขึ้นฝกปฏิบัติ
วิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา

- จัดนักศึกษาใหฝกปฏิบัติในฝกเดิมที่
เคยฝกในรายวิชา พย.1321 ปฏิบัติการ
พยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ 1
เพื่อใหนักศึกษาไดฝกในแหลงฝกเดิมที่มี
ความคุนเคย สวนนักศึกษาที่เคยฝกใน
แหลงฝกที่ไมมีการจัดสงนักศึกษาฝกอีก
ในปการศึกษา 2561 จะมีการกระจาย

-ผูรับผิดชอบ
รายวิชา
-ภาควิชาการ
พยาบาลมารดา
ทารกและผดุง
ครรภ
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วัตถุประสงค
ของการพัฒนา

ขอมูลหลักฐาน

วิธีการพัฒนาปรับปรุง

ทารก และผดุงครรภ 2 ตอง
ปรับเปลี่ยนไปฝกที่โรงพยาบาล
ใหม สถานที่ใหม ทําใหตองมี
การปรับตัวและศึกษาเรียนรูใน
บริบทของแตละสถานที่ใหม
ผนวกกับระยะเวลาของการฝก
วิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา
ทารก 2 คอนขางสั้น เชน ANC
PP ที่ตองฝก 1 สัปดาห ซึ่งก็
ตองมีการปรับตัวมากพอสมควร

นักศึกษาออกไปตามแหลงฝกตางๆ
เพื่อใหเพื่อนชวยดูแลเพื่อนซึ่งเปนการให
นักศึกษาที่เคยฝกในแหลงฝกนั้นๆ ชวย
เปนพี่เลี้ยงในการปฐมนิเทศและ
ชวยเหลือเพื่อนที่เพิ่มเขามาใหมใน
ขณะที่ฝกปฏิบัติงาน อันจะชวยทําให
ความเครียดของนักศึกษาในขณะที่ฝก
ปฏิบัติลดลงได

- เนื่องจากชวงเวลาของการฝก
ปฏิบัตินั้นจะมีการฝกปฏิบัติใน
หลากหลายรายวิชา กอนที่จะ
มาฝกในสวนของรายวิชา
ปฏิบัติการพยาบาลมารดา
ทารกและการผดุงครรภ 2 ทํา
ใหนักศึกษามีการหลงลืมเนื้อหา
ไปในบางประเด็น แตนักศึกษา
เองก็มีการทบทวนเนื้อหา
ดังกลาวในชวงของการฝก
ปฏิบัติ

-การปฐมนิเทศนักศึกษาเกี่ยวกับ
-ผูรับผิดชอบ
รายละเอียดการฝกประสบการณ
รายวิชา
ภาคปฏิบัติเพื่อใหนักศึกษาไดเกิด
- อาจารยนิเทศ
ความรูความเขาใจและสามารถเตรียม
ความพรอมของตนเองกอนการฝก
ประสบการณภาคปฏิบัติ
- วางแผนเตรียมความพรอมของ
นักศึกษากอนการขึ้นฝกภาคปฏิบัติ ทั้งมี
ความพรอมทั้งดานความรู รางกายและ
จิตใจ เพื่อใหนักศึกษามีความสุขในการ
ฝกภาคปฏิบัติ รวมทั้งมีการติดตามและ
ชวยเหลือนักศึกษาตลอดระยะของการ
ฝกภาคปฏิบัติ

อาจารยสอนภาคปฏิบัติ
- จํานวนประสบการณในแหลง
ฝกมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
แนวทางการปฏิบัติของ
โรงพยาบาล เพื่อลดความเสี่ยง
ของผูรับบริการ เชน มีการ
ผาตัดคลอดจํานวนเพิ่มมากขึ้น
สวนการทําคลอดโดย V/E, F/E
นอยลง
-การจัดเตรียมเอกสารตําราให
เพียงพอในระหวางการฝก
ภาคปฏิบัติ

- การออกแบบการเรียนการสอนโดย
การกําหนดจํานวนประสบการณให
เหมาะสมตอการเรียนรูภาคปฏิบัติ
ของนักศึกษาและการเปลี่ยนแปลง
ของสถานที่ฝกประสบการณภาคปฏิบัติ
เชน ลดจํานวนทักษะการพยาบาลใน
ระยะคลอดและหลังคลอดโดยใชสูติ
ศาสตรหัตถการ V/E, F/E แตทักษะการ
พยาบาลในระยะคลอดและหลังคลอด
เพิ่มจํานวนทักษะ C/S แตอาจารยสอน
ภาคปฏิบัติเพิ่มเติมและสรุปการพยาบาล
ในระยะคลอดและหลังคลอดโดยใชสูติ

ผูรับผิดชอบ

-ผูรับผิดชอบ
รายวิชา
-ภาควิชาการ
พยาบาลมารดา
ทารกและผดุง
ครรภ
-งานหองสมุด
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วัตถุประสงค
ของการพัฒนา

ขอมูลหลักฐาน

วิธีการพัฒนาปรับปรุง

ผูรับผิดชอบ

ศาสตรหัตถการ V/E, F/E
-ประสานงานกับหองสมุดเพื่อวางแผน
ในการจัดเตรียมและการใหบริการที่
อํานวยความสะดวกในการเรียนรูของ
นักศึกษา
-การประชุมชี้แจงอาจารยสอนภาค
ปฏิบัติและอาจารยพี่เลี้ยงในแหลงฝก
เกี่ยวกับรายละเอียดการฝกประสบ
การณภาคสนามเพื่อใหนักศึกษาไดเกิด
การเรียนรูที่ถูกตอง
ดานแหลงฝก
- สัญญาณอินเตอรเน็ตในแหลง
ฝกบางแหงยังไมมีความสะดวก
ตอการศึกษาคนควา
- แหลงฝกบางแหงมีความจํากัด
ในเรื่องหองสําหรับ
Conference จึงทําใหไม
สะดวกในการConference
กิจกรรมการเรียนการสอนที่
ควรปรับปรุงตามมุมมอง
นักศึกษา
แผนกฝากครรภ
- การเก็บประสบการณในสวน
ของการซักประวัติ อยากใหเก็บ
แครายเดียวก็พอ แลวเพิ่มใน
สวนของการเก็บประสบการณ
การตรวจพิเศษ เพราะ
ระยะเวลาการฝกคอนขางจํากัด
แผนกสูติกรรมหลังคลอด
- ควรจะเพิ่มในเรื่องของการให
Health education
หอผูปวยหองคลอด
- การเก็บเคสเตรียมผาตัดคลอด
ทางหนาทอง ควรเก็บเปน

- ประสานกับแหลงฝกเพื่อรวมวางแผน
ในการจัดหาและสนับสนุนในดานของ
การสืบคนโดยใชอินเทอรเน็ต และหอง
สําหรับการประชุมปรึกษาของนักศึกษา
- ใหนักศึกษาไดชวยเหลือและดูแล
ตนเองบางสวนในการสืบคนขอมูลโดยใช
อินเทอรเน็ตสวนตัวเนื่องจากนักศึกษา
สวนใหญใชสมารทโฟนและมีบริการ
เสริมเรื่องอินเทอรเน็ตอยูแลว

- อาจารย
ผูรับผิดชอบ
รายวิชา
- อาจารยนิเทศ
ประจําแหลงฝก

- ผูรับผิดชอบ
- ประชุมทีมผูรับผิดชอบวิชาและ
อาจารยนิเทศเพื่อทบทวนแบบประเมิน รายวิชา
และจํานวนประสบการณใหเหมาะสมตอ - อาจารยนิเทศ
ระยะเวลาการฝกและใหเกิดการเรียนรูที่
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
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วัตถุประสงค
ของการพัฒนา

ขอมูลหลักฐาน

วิธีการพัฒนาปรับปรุง

ผูรับผิดชอบ

ประสบการณได แตไมควรเก็บ
เปนเคสประสบการณบังคับ
เพราะขั้นตอนการปฏิบัติก็
คลายๆกับการเตรียมผาตัด
ทั่วไป และบริบทบาง
โรงพยาบาลก็ไมเหมือนกัน เชน
โรงพยาบาลหนองบัว จะไป
เตรียมปาตัดทางหนาทองที่
แผนกหลังคลอด ซึ่งทําใหยาก
ตอการเก็บประสบการณ
หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู

3.1 การพัฒนาผลการเรียนในกลุมมาตรฐานผลการเรียนรูที่มุงหวัง
มาตรฐานผลการเรียนรูที่มุงหวัง
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
ปฏิบัติการพยาบาลมารดา
และทารกที่มีภาวะเสี่ยงและ
ปญหาสุขภาพในระยะตั้งครรภ
ระยะคลอดและระยะหลังคลอด
ดวยจิตบริการหัวใจความเปน
มนุษย (1.7, รอง) (S) (P) ยึดหลัก
จรรยาบรรณวิชาชีพ จริยธรรม
กฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน
(1.1, รอง) เคารพในคุณคาความ
เชื่อและศักดิ์ศรีของผูรับบริการ
(1.3, หลัก) รับผิดชอบตอหนาที่
ซื่อสัตยและมีวินัยในตนเอง (1.5,
หลัก) และรับผิดชอบตอผลที่เกิด
จากการกระทําของตนเอง (1.4,
หลัก) รวมไปถึงสามารถแยกแยะ
ความถูกตอง ความดีและความชั่ว
ได (1.2, รอง) และมุงเสริมสราง
ศักยภาพของบุคคล ครอบครัวใน
การดูแลตนเอง (1.8, หลัก)

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

1. ปฐมนิเทศโดยการบรรยาย
- ประเมินพฤติกรรม จากการสังเกต
ชี้แจงรายละเอียดวิชาพรอม
และการสอบถาม
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมใน
เรื่องการเคารพในคุณคาความ
เชื่อและศักดิ์ศรีของผูรับบริการ
รับผิดชอบตอหนาที่ ซื่อสัตยและ
มีวินัยในตนเอง และรับผิดชอบ
ตอผลที่เกิดจากการกระทําของ
ตนเอง
2. ฝกปฏิบัติในสถานการณจริง - ประเมินพฤติกรรม จากการสังเกต
และการสอบถาม
- แบบประเมินคุณลักษณะทางวิชาชีพ
พยาบาล
- แบบประเมินการปฏิบัติการพยาบาล
(Ward working)
3. กรณีศึกษา (Case study)
- แบบประเมินรายงานกรณีศึกษา
(Case study) การดูแลมารดา และ
ทารกที่มีภาวะเสี่ยงและมีปญหา
สุขภาพ ในระยะคลอด ประเด็นเรื่อง
การปกปองความลับของผูรับบริการ
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มาตรฐานผลการเรียนรูที่มุงหวัง

วิธีการสอน
4. การวางแผนการพยาบาล
(Nursing care plan)
5. การประชุมปรึกษาหารือทาง
การพยาบาล(Nursing care
conference)
6. การสะทอนคิด (Reflective
thinking)

2.ความรู
ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช
กระบวนการพยาบาลแบบองค
รวม(2.3, หลัก)บนพื้นฐาน
ความรู ความเขาใจสาระสําคัญ
ของการพยาบาลมารดาและ
ทารกที่มีภาวะเสี่ยงและมีปญหา
สุขภาพในระยะตั้งครรภ ระยะ
คลอด และระยะหลังคลอด (2.2,
หลัก) รวมทั้งมีความรูความเขาใจ
ทั้งวิทยาศาสตร มนุษยศาสตร
สังคมศาสตร กฎหมายและการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย
(2.1, รอง) การใชระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการหา
ขอมูลทางการพยาบาลในการ
ดูแลมารดาและทารกไดทันสมัย

วิธีการประเมิน
และการสงงานตามเวลาที่กําหนด
- แบบประเมินการวางแผนการ
พยาบาล (Nursing care plan)
- ประเมินพฤติกรรม จากการสังเกต
และการสอบถาม
- แบบประเมินการประชุมปรึกษา
หารือทางการพยาบาล (Nursing care
conference)
- ประเมินพฤติกรรม จากการสังเกต
และการสอบถาม
- แบบประเมินการบันทึกการสะทอน
คิด (Reflective thinking)

7. การสอนในคลินิก (Clinical
teaching)

- ประเมินพฤติกรรม จากการสังเกต
และการสอบถาม
- ประเมินการมีสวนรวมในการเรียน
การสอนในคลินิก

1. ฝกปฏิบัติในสถานการณจริง

- ประเมินพฤติกรรมจากการสังเกต
สอบถาม
- ประเมินการมีสวนรวมในการเรียน
การสอนในคลินิก
- ประเมินโดยการใชแบบประเมิน
1. แบบประเมินการปฏิบัติการ
พยาบาล (Ward working)
2. แบบประเมินคุณลักษณะทาง
วิชาชีพพยาบาล

แผนกฝากครรภ
1.การสอนในคลินิก(Clinical
teaching) ไดแก
1.1 การพยาบาลมารดาและ
ทารกที่มีภาวะเสี่ยงและปญหา
สุขภาพในระยะตั้งครรภ

- ประเมินพฤติกรรมจากการสังเกต
และการสอบถาม
- ประเมินการมีสวนรวมในการเรียน
การสอนในคลินิก
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(2.5, รอง) ความรู ความเขาใจใน
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่
มีผลกระทบตอภาวะสุขภาพของ
ผูรับบริการได (2.6, หลัก) (A)
พรอมทั้งแสวงหาความรู การ
จัดการความรู กระบวนการวิจัย
มาพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
มารดาและทารกในระยะตาง ๆ
(2.4, รอง)

วิธีการสอน
2.การเขียนผังมโนทัศน
(Concept mapping)
3.การประชุมปรึกษากอนและ
หลังการปฏิบัติงาน (Pre-Post
conference)
4.การนําเสนอผังมโนทัศน
(Concept mapping)
5.การทดสอบกอนและหลัง
การปฏิบัติงาน (Pre-Post test)
แผนกหองคลอด
1.กรณีศึกษา (Case study)

2. การสอนในคลินิก(Clinical
teaching) ไดแก
2.1 การพยาบาลมารดาและ
ทารกที่มีภาวะเสี่ยงและปญหา
สุขภาพในระยะคลอด
2.2 การพยาบาลมารดาและ
ทารกที่ไดรับการชวยคลอดดวย
สูติศาสตรหัตถการ
3.การประชุมปรึกษาหารือทาง
การพยาบาล (Nursing care
conference)
4.การประชุมปรึกษากอนและ
หลังการปฏิบัติงาน (Pre-Post
conference)
5. การทดสอบกอนและหลัง
การปฏิบัติงาน (Pre-Post test)

วิธีการประเมิน
- แบบประเมินการเขียนผังมโนทัศน
(Concept mapping) การดูแลมารดา
และทารกที่มีภาวะเสี่ยงและมีปญหา
สุขภาพ ในระยะตั้งครรภ
- ประเมินพฤติกรรมจากการสังเกต
และการซักถาม
- ประเมินการมีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็น
- แบบประเมินการนําเสนอผังมโนทัศน
(Concept mapping) การดูแลมารดา
และทารกที่มีภาวะเสี่ยงและมีปญหา
สุขภาพในระยะตั้งครรภ
- ประเมินดวยการสอบโดยใชขอสอบ
ปรนัย
- แบบประเมินรายงานกรณีศึกษา
(Case study) การดูแลมารดา และ
ทารกที่มีภาวะเสี่ยงและมีปญหา
สุขภาพ ในระยะคลอด
- ประเมินพฤติกรรมจากการสังเกต
และการสอบถาม
- ประเมินการมีสวนรวมในการเรียน
การสอนในคลินิก

- แบบประเมินการประชุมปรึกษา
หารือทางการพยาบาล (Nursing care
conference)
- ประเมินพฤติกรรมจากการสังเกต
และการซักถาม
- ประเมินการมีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็น
- ประเมินดวยการสอบโดยใชขอสอบ
ปรนัย
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วิธีการสอน
แผนกสูติกรรมหลังคลอด
1. การวางแผนการพยาบาล
(Nursing care plan)

วิธีการประเมิน

- แบบประเมินการวางแผนการ
พยาบาลมารดาและทารกที่มีภาวะ
เสี่ยงและปญหาสุขภาพในระยะหลัง
คลอด (Nursing care plan)
2. การสอนในคลินิกเรื่อง การ
- ประเมินพฤติกรรมจากการสังเกต
พยาบาลมารดาและทารกที่มี
และการสอบถาม
ภาวะเสี่ยงและปญหาสุขภาพใน - ประเมินการมีสวนรวมในการเรียน
ระยะหลังคลอด
การสอนในคลินิก
3. การประชุมปรึกษากอนและ - ประเมินพฤติกรรมจากการสังเกต
หลังการปฏิบัติงาน (Pre-Post
และการซักถาม
conference)
- ประเมินการมีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็น
4. การพยาบาลมารดาและทารก - แบบประเมินทักษะการพยาบาล
ที่มีภาวะเสี่ยงและปญหาสุขภาพ มารดา และทารกที่มีภาวะเสี่ยงและมี
ในระยะหลังคลอด
ปญหาสุขภาพในระยะหลังคลอด
(Case Nursing care)
5. การทดสอบกอนและหลัง
- ประเมินดวยการสอบโดยใชขอสอบ
การปฏิบัติงาน (Pre-Post test) ปรนัย
3.ทักษะทางปญญา
ปฏิบัติการพยาบาลมารดา
1. ฝกปฏิบัติในสถานการณจริง
และทารกที่มีภาวะเสี่ยงและ
ปญหาสุขภาพในระยะตั้งครรภ
ระยะคลอดและระยะหลังคลอด
โดยตระหนักรูศักยภาพและ
จุดออนของตนพรอมกับมีการ
แสวงหาความรู และแลกเปลี่ยน
เรียนรูเพื่อพัฒนางานที่รับผิดชอบ
ใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น (3.1,
หลัก)จากการสืบคนและวิเคราะห
ขอมูลขาวสารดานสุขภาพ (3.2,
หลัก) และนําขอมูลหรือหลักฐาน
ไปใชอางอิงและแกไขปญหาอยาง
มีวิจารณญาณ (3.3, หลัก) ตลอด

- ประเมินพฤติกรรมจากการสังเกต
สอบถาม
- ประเมินการมีสวนรวมในการเรียน
การสอนในคลินิก
- ประเมินโดยการใชแบบประเมิน
1. แบบประเมินการปฏิบัติการ
พยาบาล (Ward working)
2. แบบประเมินคุณลักษณะทาง
วิชาชีพพยาบาล
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วิธีการสอน
จนสามารถวิเคราะหปญหาของ 2. กรณีศึกษา (Case study)
หญิงตั้งครรภและทารกที่มีภาวะ
เสี่ยงและมีปญหาสุขภาพอยาง
เปนระบบ (3.4, หลัก) (3.5, รอง)
ในการแกไขปญหาที่มีประสิทธิ
3. การวางแผนการพยาบาล
ภาพและสอดคลองกับสถาน
(Nursing care plan)
การณได (3.6, หลัก) (A)

วิธีการประเมิน
- แบบประเมินรายงานกรณี ศึกษา
(Case study) การดูแลมารดา และ
ทารกที่มีภาวะเสี่ยงและมีปญหา
สุขภาพ ในระยะคลอด
- แบบประเมินการวางแผนการ
พยาบาลมารดาและทารกที่มีภาวะ
เสี่ยงและปญหาสุขภาพในระยะหลัง
คลอด (Nursing care plan)

4. การเขียนผังมโนทัศน
(Concept mapping)

- แบบประเมินการเขียนผังมโนทัศน
(Concept mapping) การดูแล
มารดา และทารกที่มีภาวะเสี่ยงและมี
ปญหาสุขภาพ ในระยะตั้งครรภ และ
ระยะคลอด
5. การประชุมปรึกษาหารือ
- แบบประเมินการประชุม
ทางการพยาบาล (Nursing care ปรึกษาหารือทางการพยาบาล
conference)
(Nursing care conference)

4.ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
ปฏิบัติการพยาบาลมารดา
และทารกที่มีภาวะเสี่ยงและ
ปญหาสุขภาพในระยะตั้งครรภ
ระยะคลอด และระยะหลังคลอด

6. การประชุมปรึกษากอนและ
หลังการปฏิบัติงาน(Pre-Post
conference)

- ประเมินพฤติกรรมจากการสังเกต
และการซักถาม
- ประเมินการมีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็น

7. การนําเสนอผังมโนทัศน
(Concept mapping)

- แบบประเมินการนําเสนอผังมโน
ทัศน (Concept mapping) การดูแล
มารดา และทารกที่มีภาวะเสี่ยงและมี
ปญหาสุขภาพในระยะตั้งครรภ

8. การสอนในคลินิก (Clinical
teaching)

- ประเมินพฤติกรรมจากการสังเกต
และการสอบถาม
- ประเมินการมีสวนรวมในการเรียน
การสอนในคลินิก

1.ฝกปฏิบัติในสถานการณจริง

- ประเมินพฤติกรรมการแสดงออกใน
การดูแลผูรับบริการจากการสังเกต
สอบถามขณะปฏิบัติงาน
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โดยมีการปรับตัวเชิงวิชาชีพและ
ปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคกับ
ผูรับบริการ (4.1, หลัก) และ
ทํางานเปนทีมในบทบาทผูนําและ
สมาชิกทีมในหอผูปวย (4.2,
หลัก)เปนผูนําที่ดีในการปฏิบัติ
งาน (4.3, รอง) และรับผิดชอบ
ตองานที่ไดรับมอบหมายและ
ผลงานที่เกิดขึ้นได (4.4, รอง) (P)

5.ทักษะวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ปฏิบัติการพยาบาลมารดา
และทารกที่มีภาวะเสี่ยงและ
ปญหาสุขภาพในระยะตั้งครรภ
ระยะคลอด และระยะหลังคลอด
โดยประยุกตใชหลักตรรกะ
คณิตศาสตรและสถิติไดอยาง
ถูกตอง (5.1, หลัก) อานวิเคราะห
งานวิจัยและถายทอดขอมูล
ขาวสารแกผูอื่นไดอยางเขาใจ
(5.2, หลัก) รวมถึงสามารถ
คนควาหาขอมูลเกี่ยวกับการ
พยาบาลมารดา ทารกและการ
ผดุงครรภจากเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในการปฏิบัติการ
พยาบาล (5.4, รอง) และนําเสนอ
ขอมูลผูรับบริการเพื่ออภิปราย
(5.5, รอง) ตลอดจนสามารถ

วิธีการสอน
2. การสะทอนคิด(Reflective
thinking)

วิธีการประเมิน
- แบบประเมินการบันทึกการสะทอน
คิด

3. มอบหมายใหนักศึกษาทํา
- ประเมินจากการบันทึกการมอบ
บทบาทหนาที่การเปนหัวหนาทีม หมายงานของหัวหนาทีม
(Leader)
- ประเมินจากการมอบหมายงานและ
การรวมแสดงความคิดเห็น
4. การประชุมปรึกษากอนและ - ประเมินพฤติกรรมจากการสังเกต
หลังการปฏิบัติงาน (Pre-Post และการซักถาม
- ประเมินการมีสวนรวมในการแสดง
conference)
ความคิดเห็น
5. การประชุมปรึกษาหารือ
- แบบประเมินการประชุม
ทางการพยาบาล (Nursing care ปรึกษาหารือทางการพยาบาล
conference)
(Nursing care conference)
- ประเมินพฤติกรรมจากการสังเกต
และการซักถาม

1. ฝกปฏิบัติในสถานการณจริง

2. การนําเสนอผังมโนทัศน
(Concept mapping)
3. กรณีศึกษา (Case study)

4. การวางแผนการพยาบาล
(Nursing care plan)

- ประเมินพฤติกรรมจากการสังเกต
สอบถาม
- ประเมินโดยการใชแบบประเมิน
1. แบบประเมินการปฏิบัติการ
พยาบาล (Ward working)
2. แบบประเมินคุณลักษณะทาง
วิชาชีพพยาบาล
- แบบประเมินการนําเสนอผังมโน
ทัศน (Concept mapping) การดูแล
มารดา และทารกที่มีภาวะเสี่ยงและมี
ปญหาสุขภาพ ในระยะตั้งครรภ
- แบบประเมินรายงานกรณี ศึกษา
(Case study) การดูแลมารดา และ
ทารกที่มีภาวะเสี่ยงและมีปญหา
สุขภาพ ในระยะคลอด
- แบบประเมินทักษะการพยาบาล
มารดา และทารกที่มีภาวะเสี่ยงและมี
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สื่อสารกับผูรับบริการดวยการพูด
การฟง การสังเกต และการเขียน
ได (5.3, หลัก) (A) (P)

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน
ปญหาสุขภาพในระยะหลังคลอด
(Case Nursing care)
- แบบประเมินการวางแผนการ
พยาบาลมารดาและทารกที่มีภาวะ
เสี่ยงและปญหาสุขภาพในระยะ
หลังคลอด (Nursing care plan)
5. การเขียนผังมโนทัศน
- แบบประเมินการเขียนผังมโนทัศน
(Concept mapping)
(Concept mapping) การดูแล
มารดา และทารกที่มีภาวะเสี่ยงและมี
ปญหาสุขภาพ ในระยะตั้งครรภ และ
ระยะคลอด
6. การประชุมปรึกษาหารือ
- แบบประเมินการประชุมปรึกษา
ทางการพยาบาล (Nursing care หารือทางการพยาบาล (Nursing care
conference)
conference)
7. การประชุมปรึกษากอนและ
หลังการปฏิบัติงาน (Pre-Post
conference)

6.ทักษะการปฏิบัติ
ปฏิบัติการพยาบาลมารดา
1. ฝกปฏิบัติในสถานการณจริง
และทารกที่มีภาวะเสี่ยงและมี
ปญหาสุขภาพในระยะตั้งครรภ
ระยะคลอด และหลังคลอดโดยใช
กระบวนการพยาบาลแบบองค
รวม (6.1, หลัก) การผดุงครรภ
(พ.ศ.2528) และที่แกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ (ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2540) (6.2, หลัก) ดวย
ความเมตตากรุณา เอื้ออาทร
บนพื้นฐานจิตบริการดวย
หัวใจความเปนมนุษย และยึดมั่น
ในคุณธรรมจริยธรรม กฎหมาย
และสิทธิของผูปวย (6.3, หลัก)
คํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล
และความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม (6.4, หลัก) พรอมทั้งมี

- ประเมินพฤติกรรมจากการสังเกต
และการซักถาม
- ประเมินการมีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็น
- ประเมินพฤติกรรมการแสดงออก
ในการดูแลผูรับบริการจากการสังเกต/
สอบถามขณะปฏิบัติงาน
- แบบประเมินการปฏิบัติการ
พยาบาล (Ward working)
- แบบประเมินคุณลักษณะทางวิชาชีพ
พยาบาล
- ประเมินทักษะการปฏิบัติการ
พยาบาล โดยใชแบบประเมิน ดังนี้
1. แบบประเมินทักษะรับฝาก
ครรภมารดาและทารกที่มีภาวะเสี่ยง
และปญหาสุขภาพในระยะตั้งครรภ
2. แบบประเมินทักษะการดูแล
มารดาและทารกที่มีภาวะเสี่ยงและ
ปญหาสุขภาพในระยะตั้งครรภที่ไดรับ
การตรวจดวยเครื่องมือพิเศษ
3. แบบประเมินทักษะรับใหม
มารดาและทารกที่มีภาวะเสี่ยงและ
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ภาวะผูนําสามารถบริหาร งาน
เปนทีมได (6.5, หลัก) (S) (A) (P)

วิธีการสอน

2. การสะทอนคิด(Reflective
thinking)

วิธีการประเมิน
ปญหาสุขภาพ
4. แบบประเมินทักษะการเฝา
คลอดมารดาและทารกที่มีภาวะเสี่ยง
และปญหาสุขภาพ
5. แบบประเมินทักษะการดูแล
มารดาและทารกที่ไดรับการชวยคลอด
ดวยสูติศาสตรหัตถการ
6. แบบประเมินทักษะการ
พยาบาลทารกแรกเกิดทันทีที่มีภาวะ
เสี่ยงและมีปญหาสุขภาพ
7. แบบประเมินทักษะการ
ประเมินภาวะสุขภาพแรกรับมารดา
หลังคลอดที่มีภาวะเสี่ยงและมีปญหา
สุขภาพ
8. แบบประเมินทักษะการ
ประเมินภาวะสุขภาพแรกรับทารก
แรกเกิดทันทีที่มีภาวะเสี่ยงและมี
ปญหาสุขภาพ
9. แบบประเมินการวางแผนการ
พยาบาลมารดาและทารกที่มีภาวะ
เสี่ยงและปญหาสุขภาพในระยะหลัง
คลอด (Nursing care plan)
10. แบบประเมินทักษะการ
พยาบาลมารดา และทารกที่มีภาวะ
เสี่ยงและมีปญหาสุขภาพในระยะ
หลังคลอด (Case Nursing care)
- แบบประเมินการบันทึกการ
สะทอนคิด

3. มอบหมายใหนักศึกษาทํา
- ประเมินจากการบันทึกการมอบ
บทบาทหนาที่การเปนหัวหนาทีม หมายงานของหัวหนาทีม
(Leader)
- ประเมินจากการมอบหมายงานและ
การรวมแสดงความคิดเห็น
4. การประชุมปรึกษากอนและ - ประเมินพฤติกรรมจากการสังเกต
หลังการปฏิบัติงาน (Pre-Post และการซักถาม
- ประเมินการมีสวนรวมในการแสดง
conference)
ความคิดเห็น
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มาตรฐานผลการเรียนรูที่มุงหวัง

วิธีการสอน
วิธีการประเมิน
5. การประชุมปรึกษาหารือ
- แบบประเมินการประชุมปรึกษา
ทางการพยาบาล (Nursing care หารือทางการพยาบาล (Nursing care
conference)
conference)
- ประเมินพฤติกรรมจากการสังเกต
และการซักถาม
หมวดที่ 4 ลักษณะและการดําเนินการ

4.1 คําอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณภาคสนามหรือคําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติทางการพยาบาลโดยใชกระบวนการพยาบาลแบบองครวม บนพื้นฐานจิตบริการดวยหัวใจ
ความเปนมนุษย การดูแลดวยความเอื้ออาทรในการพยาบาลมารดาและทารกที่มีภาวะเสี่ยงและปญหาสุขภาพ
ในระยะตั้งครรภ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด โดยยึดหลักจริยธรรมกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ และ
หลักสิทธิมนุษยชน เลือกใชทรัพยากร เทคโนโลยีที่เหมาะสม ผสมผสานภูมิปญญาทองถิ่น และมุงเสริมสราง
ศักยภาพของบุคคล ครอบครัวในการดูแลตนเอง
Nursing practice applying nursing processes based on holistic approach, scientific
process, humanize care and The Theory of Caring in providing nursing care to maternal and
newborn during pregnancy, fetus development , laboring and postpartum period ; assessing and
screening health ricks and referring client for proper management ; preparing and serving for
obstetrics special investigation and procedures, building and relationships between mother,
newborn baby and family based on ethic and human rights in collaboration with family
participation integrated with local wisdoms, limited recourses and appropriate technology in
order to promote the potentiality of individual and family on self-reliance and self-care.
4.2 กิจกรรมของนักศึกษา (Clinical learning experiences)
สถานที่ฝก

กิจกรรมที่มอบหมายใหนักศึกษา

แผนกฝากครรภ
1.การพยาบาลมารดาและทารก 1.1 ฝกปฏิบัติทักษะรับฝากครรภมารดาและทารกที่มี
ที่มีภาวะเสี่ยงและปญหาสุขภาพ ภาวะเสี่ยงและปญหาสุขภาพ ในระยะตั้งครรภ
ในระยะตั้งครรภ
1.2 ฝกปฏิบัติทักษะการดูแลมารดาและทารกที่มีภาวะ
เสี่ยงและปญหาสุขภาพ ในระยะตั้งครรภ ที่ไดรับการ
ตรวจดวยเครื่องมือพิเศษ
แผนกหองคลอด
2.1 ฝกปฏิบัติทักษะรับใหมมารดาและทารกที่มีภาวะ
2.การพยาบาลมารดาและทารก เสี่ยงและปญหาสุขภาพ ในระยะคลอด
ที่มีภาวะเสี่ยงและปญหาสุขภาพ 2.2 ฝกปฏิบัติทักษะการเฝาคลอดมารดาและทารกที่มี
ในระยะคลอด
ภาวะเสี่ยงและปญหาสุขภาพ
2.3 ฝกปฏิบัติทักษะการทําคลอดโดยผานทางชองคลอด
ในมารดาและทารกที่มีภาวะเสี่ยงและปญหาสุขภาพ

จํานวน
ประสบการณ
อยางนอย 2 ราย
อยางนอย 2 ราย
อยางนอย 3 ราย
อยางนอย 3 ราย
อยางนอย 1 ราย
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สถานที่ฝก

กิจกรรมที่มอบหมายใหนักศึกษา

3. การพยาบาลมารดาและทารก 3.1 ฝกปฏิบัติทักษะการพยาบาลมารดาและทารกที่
ที่ไดรับการชวยคลอด ดวยสูติ
ไดรบั การชวยคลอดดวยสูติศาสตรหัตถการ (C/S)
ศาสตรหัตถการ
3.2 ฝกปฏิบัติทักษะการพยาบาลทารกแรกเกิดทันทีใน
กรณีที่มารดาและทารกมีภาวะเสี่ยงและมีปญหาสุขภาพ
ในระยะคลอด
แผนกสูติกรรมหลังคลอด
4.การพยาบาลมารดาหลังคลอด 4.1 ฝกปฏิบัติทักษะการประเมินภาวะสุขภาพแรกรับ
และทารกที่มีภาวะเสี่ยงและ
มารดาหลังคลอดที่มีภาวะเสี่ยงและมีปญหาสุขภาพ
ปญหาสุขภาพในระยะหลังคลอด 4.2 ฝกปฏิบัติทักษะการประเมินภาวะสุขภาพแรกรับ
ทารกแรกเกิดที่มีภาวะเสี่ยงและปญหาสุขภาพ ในระยะ
หลังคลอด
4.3 ฝกปฏิบัติทักษะการพยาบาลมารดา และทารกแรก
เกิดที่มีภาวะเสี่ยงและมีปญหาสุขภาพในระยะหลังคลอด
(Case Nursing care)
4.3 รายงานหรืองานที่นักศึกษาไดรับมอบหมาย

จํานวน
ประสบการณ
อยางนอย 3 ราย
อยางนอย 3 ราย

อยางนอย 2 ราย
อยางนอย 2 ราย
อยางนอย 1 ราย

จํานวน
เดี่ยว
ประสบการณ
กําหนดสง
/กลุม
/ครั้ง
2

2

2

รายงานหรืองานที่มอบหมาย

แผนกฝากครรภ
1.รายงานผังมโนทัศน (Concept mapping) การ
พยาบาลมารดาและทารกที่มีภาวะเสี่ยงและปญหา
สุขภาพ ในระยะตั้งครรภ
2.การนําเสนอผังมโนทัศน (Concept mapping) การ
พยาบาลมารดาและทารกที่มีภาวะเสี่ยงและมีปญหา
สุขภาพ ในระยะตั้งครรภ
3.รายงานการประเมินผลการฝกภาคปฏิบัติ
แผนกหองคลอด
1.รายงานกรณีศึกษา (Case study) การดูแลมารดา
และทารกที่มีภาวะเสี่ยงและมีปญหาสุขภาพในระยะ
คลอด
2.รายงานการเขียนผังมโนทัศน (Concept mapping)
การพยาบาลมารดาและทารกที่มีภาวะเสี่ยงและมี
ปญหาสุขภาพในระยะคลอด
3.การประชุมปรึกษาหารือทางการพยาบาล (Nursing

2

2

1 ฉบับ

สงใหตรวจกอนการนําเสนอ
เดี่ยว อยางนอย 1 วัน

1 ครั้ง

เดี่ยว เริ่มนําเสนอในวันที่ 3 ของ
การฝกปฏิบัติงาน

1 ฉบับ

กลุม

1 ฉบับ

เดี่ยว สงใหตรวจทุกวันจนกระทั่ง
เสร็จสิ้นการดูแล

1 ฉบับ

เดี่ยว สงใหตรวจภายหลังการดูแล
1 วัน

1 ครั้ง

กลุม

สงใหตรวจกอนการ
ประเมินผล อยางนอย 1 วัน

สงใหตรวจกอนการประชุม
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จํานวน
เดี่ยว
ประสบการณ
กําหนดสง
/กลุม
/ครั้ง
อยางนอย 1 วัน
1 ฉบับ
กลุม สงใหตรวจกอนการ
ประเมินผล อยางนอย 1 วัน
2

2

2

รายงานหรืองานที่มอบหมาย

care Conference)
4.รายงานการประเมินผลการฝกภาคปฏิบัติ
แผนกหลังคลอด
1.การประชุมปรึกษาหารือทางการพยาบาล (Nursing
care Conference)
2.รายงานวางแผนการพยาบาลมารดาและทารกที่มี
ภาวะเสี่ยงและปญหาสุขภาพในระยะหลังคลอด
(Nursing care plan)
3.รายงานการประเมินผลการฝกภาคปฏิบัติ

2

2

1 ครั้ง
1 ฉบับ
1 ฉบับ

กิจกรรมอื่นๆ
1.การสอบกอน-หลังการฝกภาคปฏิบัติ (Pre-Post test) 1 ครั้ง
2.บันทึกการสะทอนคิด (Reflective thinking)
ทุกวัน

กลุม

สงใหตรวจกอนการประชุม
อยางนอย 1 วัน
เดี่ยว สงใหตรวจทุกวันจนสิ้นสุด
การดูแล
กลุม

สงใหตรวจกอนการ
ประเมินผลอยางนอย 1 วัน

เดี่ยว กอน-หลังการฝกภาคปฏิบัติ
เดี่ยว สงทุกวัน

4.4 การติดตามผลการเรียนรูการฝกประสบการณภาคสนามของนักศึกษา
4.4.1 ผูสอนตรวจแผนการปฏิบัติงานประจําวัน แผนการพยาบาลในกรณีศึกษาที่ตนเองรับผิดชอบและ
ใหคําแนะนํารายวันสะทอนใหนักศึกษารับทราบขอบกพรองและนําไปแกไข
4.4.2 ผูสอนประเมินทักษะปฏิบัติการพยาบาลที่จําเปนตามที่ผูรับผิดชอบรายวิชากําหนดอยางใกลชิด
และสะทอนใหนักศึกษารับทราบขอบกพรองทันทีที่ปฏิบัติไมถูกตอง และใหฝกปฏิบัติจนนักศึกษาปฏิบัติไดถูกตอง
4.4.3 ผูสอนใหคําแนะนํา ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูของนักศึกษา สะทอนใหนักศึกษารับทราบขอควร
ปรับปรุงและแกไขใหขอเสนอแนะในการนําไปใชในการพยาบาล
4.4.4 ผูสอนชี้นําใหเห็นถึงความสําคัญ และผลกระทบตอพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่มีตอการทํางานในอนาคต และการนําผลการประเมินการฝก
ประสบการณภาคปฏิบัติของนักศึกษามานําเสนออภิปราย เพื่อเปนแนวทางในการฝกประสบการณภาคปฏิบัติของ
นักศึกษาในรุนตอไป ผูสอนสนับสนุนใหนักศึกษานําโจทยปญหาที่พบในการฝกประสบการณภาคปฏิบัติจริงมาเปน
กรณีศึกษาตัวอยาง (Case study) เพื่อนําสูการพยาบาลที่มีประสิทธิภาพแกผูรับบริการในรายอื่น ๆ
4.5 หนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยสอนภาคปฏิบัติ/อาจารยพิเศษสอนภาคปฏิบัติในแหลงฝก
ประสบการณภาคปฏิบัติ
4.5.1 ปฐมนิเทศเกี่ยวกับสถานที่ฝกปฏิบัติงาน แนะนําบุคลากรที่เกี่ยวของหรือที่ตองทํางานรวมกันใน
แหลงฝก แนะนําเครื่องมืออุปกรณ บนหอผูปวยที่สามารถนํามาใชเพื่อการฝกประสบการณภาคปฏิบัติ
พรอมกับใหคําแนะนําแกนักศึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบ ขอปฏิบัติ วัฒนธรรมขององคกร และการเขารวมกิจกรรม
ของนักศึกษา ไดแก การประชุมปรึกษากอนและหลังการปฏิบัติงาน (Pre–post conference) การตรวจเยี่ยม
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ทางการพยาบาล การประชุมปรึกษาหารือทางการพยาบาล (Nursing care Conference) การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษา เปนตน
4.5.2 ประสานงานกับแหลงฝกเกี่ยวกับการมอบหมายงานและผูรับบริการใหนักศึกษาดูแล การวัดและ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการปองกันปญหาจากการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษา
4.5.3 จัดตารางการฝกประสบการณภาคปฏิบัติรวมกับอาจารยที่ผูรับผิดชอบรายวิชา
4.5.4 สาธิตและสาธิตยอนกลับ เพื่อทวนสอบความรูและความสามารถในการคิดตัดสินใจแกไขปญหา
ของนักศึกษา เพื่อใหเกิดความปลอดภัยและมีคุณภาพในการใหบริการการพยาบาล
4.5.5 มอบหมายงานใหนักศึกษา
4.5.6 ใหคําแนะนําและสอนภาคปฏิบัติในขณะที่นักศึกษาฝกปฏิบัติงาน
4.5.7 รวมประชุมปรึกษากอนและหลังการปฏิบัติการพยาบาล
4.5.8 จัดการสอนในคลินิกตามรายวิชากําหนด
4.5.9 ลงนามรับรองประสบการณที่นักศึกษาไดลงมือปฏิบัติ
4.5.10 ประเมินการปฏิบัติงานตามแบบตรวจสอบทักษะและแบบประเมินฝกภาคปฏิบัติ
4.5.11 ตรวจสอบการสงรายงานประสบการณตาง ๆ ของนักศึกษา
4.5.12 ประมวลผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาหลังสิ้นสุดการฝกภาคปฏิบัติ
4.6 หนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยพี่เลี้ยงในแหลงฝกประสบการณภาคปฏิบัติ
4.6.1 ปฐมนิเทศเกี่ยวกับสถานที่ฝกปฏิบัติงาน กฎระเบียบ แนวปฏิบัติตาง ๆ เกี่ยวกับการฝกปฏิบัติงาน
4.6.2 สาธิตและสาธิตยอนกลับ เพื่อทวนสอบความรูและความสามารถในการตัดสินใจแกไขปญหาของ
นักศึกษา เพื่อใหเกิดความปลอดภัยและมีคุณภาพในการใหบริการการพยาบาล
4.6.3 รวมสอน แนะนํา จัดการสอนในคลินิกตามความเหมาะสม ประเมินผลและใหขอมูลปอนกลับใน
สถานการณจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติพยาบาลเพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนาในขณะฝกปฏิบัติงานและลงนามบันทึก
ประสบการณ
4.6.4 รวมประเมินผลการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษา
4.7 การเตรียมการในการแนะแนวและชวยเหลือนักศึกษา
4.7.1 ปฐมนิเทศรายวิชาตาม มคอ.4 กอนฝกปฏิบัติงาน
4.7.2 เตรียมความพรอมของนักศึกษากอนฝกปฏิบัติงาน
4.7.3 การจัดเตรียมหอผูปวย การประสานงานกับแหลงฝก และการปฐมนิเทศแหลงฝก
4.7.4 จัดชั่วโมงใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคลตามเวลาที่นัดหมายไดที่
หองภาควิชาและตามความสนใจของนักศึกษา
4.8 สิ่งอํานวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ตองการจากสถานที่ ที่จัดประสบการณภาคสนาม
4.8.1 มีหองสมุดโรงพยาบาล สําหรับศึกษาคนควาดวยตนเอง หนังสือ วารสารทางการพยาบาล และ
การแพทย
4.8.2 มีหนังสือ/ตําราทางการพยาบาลในหอผูปวย
4.8.3 อุปกรณสําหรับการฝกทักษะ
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หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ
5.1 การกําหนดสถานที่ฝก
เลือกโรงพยาบาลระดับโรงพยาบาลศูนยหรือโรงพยาบาลทั่วไปที่มีความพรอมในดานผูรับบริการ
พยาบาลพี่เลี้ยง สิ่งอํานวยความสะดวก และการสนับสนุนที่ตองการจากสถานที่ที่จัดประสบการณภาคสนามที่
ครอบคลุมวัตถุประสงคตามขั้นตอนการคัดเลือกแหลงฝกของวิทยาลัยฯ และการออกแบบการจัดการเรียนรูของ
รายวิชา และไดรับการรับรองมาตรฐาน HA ไดแก โรงพยาบาลอุดรธานี หนองคาย และหนองบัวลําภู
สถานที่ฝก
ระดับสถานบริการ
ระบบคุณภาพ
โรงพยาบาลอุดรธานี
ระดับโรงพยาบาลศูนย
ไดรับการรับรองมาตรฐาน HA
โรงพยาบาลหนองคาย
ระดับโรงพยาบาลทั่วไป
ไดรับการรับรองมาตรฐาน HA
โรงพยาบาลนองบัวลําภู
ระดับโรงพยาบาลทั่วไป
ไดรับการรับรองมาตรฐาน HA
5.2 การเตรียมนักศึกษา
5.2.1 ปฐมนิเทศรายวิชาตาม มคอ.4 และปฐมนิเทศการฝกปฏิบัติ เพื่อชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดในคูมือ
รวมทั้งการเตรียมความพรอมของนักศึกษากอนฝกงาน ในวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.30-10.30 น.
5.2.2 ทบทวนความรูและทักษะพื้นฐานที่ใชในการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษากอนฝกงาน ประสาน
หองปฏิบัติการพยาบาลใหนักศึกษาไดฝกกอนเริ่มตนฝกงาน และกําหนดใหนักศึกษาไปยืมอุปกรณที่จําเปนไปฝก
ทักษะกอนฝกงาน
5.2.3 เตรียมความพรอม ทบทวนความรู และทักษะการปฏิบัติกอนการขึ้นฝก ภาคปฏิบัติของนักศึกษา
โดยอาจารยภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ สาธิตและสาธิตยอนกลับ เพื่อทวนสอบนักศึกษาใน
เรื่องความรู ความสามารถในการแกไขปญหาเฉพาะหนา ความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ โดยใช
องคความรูทางวิชาชีพที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิดผลลัพธที่ปลอดภัยและมีคุณภาพในการใหบริการการพยาบาล
5.2.4 จัดเตรียมความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา
ในขณะฝกปฏิบัติงานบนคลินิก
5.3 การเตรียมอาจารยที่ปรึกษา/อาจารย/อาจารยผูสอนภาคปฏิบัติ
5.3.1 รวมทบทวน รวมพิจารณา เพื่อกําหนดความตองการการพัฒนานักศึกษา ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
ของรายวิชา การวัดประเมินผล การบริหารจัดการความเสี่ยงในขณะฝกปฏิบัติงานบนคลินิก การปองกันปญหา
จาก การฝกปฏิบัติ
5.3.2 รวมประชุมชี้แจงวัตถุประสงคของการฝกภาคปฏิบัติ ผลการเรียนรูที่คาดหวัง การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน การมอบหมายงาน การประเมินผลการเรียนรู ตารางการฝก ภาคปฏิบัติ ของนักศึกษา และทวน
สอบการใชคูมือการฝกภาคปฏิบัติของรายวิชา แผนการสอนภาคปฏิบัติ อยางนอย 2 สัปดาหกอนฝกปฏิบัติ
5.4 การเตรียมอาจารย/อาจารยพิเศษสอนภาคปฏิบัติ
รวมประชุมชี้แจงรายละเอียดของรายวิชากอนการฝก ภาคปฏิบัติ อธิบายใหเขาใจถึงหนาที่และ
ความรับผิดชอบของตนเองในการดูแลกิจกรรมในภาคปฏิบัติ ผลการเรียนรูที่คาดหวัง กิจกรรมการเรียนการสอน
การมอบหมายงาน การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู การบริหารความเสี่ยง การปองกันปญหาจากการฝก
ปฏิบัติงานของนักศึกษา พรอมคูมือการฝกภาคปฏิบัติกอนการฝกภาคปฏิบัติอยางนอย 2 สัปดาห
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5.5 การจัดการความเสี่ยงในการเรียนภาคปฏิบัติและฝกปฏิบัติของนักศึกษา
5.5.1 รวมวางแผนการบริหารความเสี่ยงในการเรียนภาคปฏิบัติและฝกปฏิบัติ จัดทําเปนแผนบริหาร
ความเสี่ยง อาจารยผูสอนและนักศึกษารวมรับฟงแนวปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษาบนคลินิก
5.5.2 ประสานงานกับอาจารยพี่เลี้ยงในแหลงฝกภาคปฏิบัติอยางตอเนื่อง
5.5.3 จัดใหมีตัวแทนนักศึกษาที่ทําหนาที่ติดตอประสานงานกับอาจารยผูสอนตลอดการฝกงาน
5.5.4 ติดตามความกาวหนาระหวางการฝกงานเพื่อรับทราบปญหา อุปสรรคในการฝกงาน และ
หาแนวทางในการแกไขรวมกันระหวางอาจารยผูสอน อาจารยพี่เลี้ยง และนักศึกษา
5.5.5 ปฏิบัติตามแนวทางการปองกันความเสี่ยงของในสถานฝกปฏิบัติงานนั้น ๆ และอาจารยผูสอน/
พยาบาลพี่เลี้ยงติดตามสอนอยางใกลชิดเพื่อปองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น เชน การใหยาผิด การถูกเข็มทิ่มตํา
เปนตน
5.5.6 ในกรณีที่นักศึกษาไมสามารถเก็บประสบการณไดครบตามที่กําหนดไว (ตามเหตุผลสมควร เชน
จํานวนประสบการณในหอผูปวยมีนอยหรือมีเหตุสุดวิสัย) จะจัดใหมีการสอบปากเปลาตามประสบการณที่
ไมสามารถเก็บได รวมกับสอบทักษะปฏิบัติใหหองฝกทักษะทางการพยาบาล
5.5.7 ทวนสอบกรมธรรมประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา
หมวดที่ 6 การประเมินนักศึกษา
6.1 หลักเกณฑการประเมินผล
ผลการเรียนรู

งานที่ใชในการประเมิน

แผนกฝากครรภ (100 คะแนน) คิดเปน 25% ของทั้งรายวิชา ดังนี้
1.1,2.2,2.3,2.6,3.1,3.3,3.4,3.6,4.3, -ประเมินการปฏิบัติการพยาบาล (Ward working)
4.2,4.4,5.3,6.1,6.2, 6.3,6.4
1.1,1.2,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,3.1,3.4, -ประเมินคุณลักษณะทางวิชาชีพพยาบาล
4.3,4.4,6.3
1.5,2.1,2.2,2.3,2.6,3.2,3.3,4.2,4.4, -ประเมินรายงานผังมโนทัศนของการพยาบาลมารดาและ
5.3
ทารกที่มีภาวะเสี่ยงและปญหาสุขภาพในระยะตั้งครรภ
(โดยแนบผลงานวิจัย/บทความวิชาการที่เกี่ยวของกับกรณี
มาดวย)
2.2,3.2,3.3,4.4,5.3,5.5
-ประเมินการนําเสนอผังมโนทัศน การพยาบาลมารดาและ
ทารกที่มีภาวะเสี่ยงและปญหาสุขภาพในระยะตั้งครรภ
2.2,2.3,2.6,3.3,4.2,4.4,5.3,6.1,6.2, -ประเมินทักษะรับฝากครรภมารดาและทารกที่มีภาวะเสี่ยง
6.3,6.4
และปญหาสุขภาพในระยะตั้งครรภ
2.2,2.3,6.1,6.2,6.3,6.4
-ประเมินทักษะการดูแลมารดาและทารกที่มีภาวะเสี่ยงและ
ปญหาสุขภาพในระยะตั้งครรภที่ไดรับการตรวจดวย
เครื่องมือพิเศษ
2.2,2.3,3.4
-Post- test
แผนกหองคลอด (100 คะแนน) คิดเปน 50% ของทั้งรายวิชา ดังนี้
1.1,2.2,2.3,2.6,3.1,3.3,3.4,3.6,4.3, -ประเมินการปฏิบัติการพยาบาล (Ward working)
4.2,4.4,5.3,6.1,6.2,6.3,6.4

สัดสวน
การประเมิน
25%
5%
15%

15%
20%
10%
10%
25%
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ผลการเรียนรู

งานที่ใชในการประเมิน

1.1,1.2,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,1,3.4, -ประเมินคุณลักษณะทางวิชาชีพพยาบาล
4.3,4.4,6.3
2.2,2.3,3.1,3.2,3.3,3.4,4.4, 5.3,5.5 -ประเมินการประชุมปรึกษาหารือทางการพยาบาล
(Nursing care conference)
1.5,2.1,2.2,2.3,2.6,3.1,3.2,3.3,3.4, -ประเมินรายงานการดูแลกรณีศึกษา (Case study) มารดา
3.6,5.3
และทารกที่มีภาวะเสี่ยงและมีปญหาสุขภาพ ในระยะคลอด
2.1,2.2,2.3,2.6,3.2,3.3,4.2
-ประเมินรายงานการเขียนผังมโนทัศน (Concept
mapping) ในระยะเฝาคลอดที่มีภาวะเสี่ยงและมีปญหา
สุขภาพ
1.3,1.6,1.7,2.2,2.3,3.3,4.1,5.3,6.1, -ประเมินทักษะรับใหมมารดาและทารกที่มีภาวะเสี่ยงและมี
6.2,6.3,6.4
ปญหาสุขภาพ
1.1,1.7,1.8,2.2,2.3,3.1,3.3,3.4,5.3, -ประเมินทักษะการเฝาคลอดมารดาและทารกที่มีภาวะ
6.1,6.2,6.3,6.4
เสี่ยงและมีปญหาสุขภาพ
2.2,2.3,3.3,5.3,6.1,6.2,6.3,6.4
-ประเมินทักษะการดูแลมารดาและทารกที่ไดรับการชวย
คลอดดวยสูติศาสตรหัตถการ
2.2,2.3,3.4,5.3,6.1,6.2,6.3,6.4
-ประเมินทักษะการพยาบาลทารกแรกเกิดทันทีในกรณีที่
มารดาและทารกมีภาวะเสี่ยงและปญหาสุขภาพ
2.2,2.3,3.4
-Post- test
แผนกหลังคลอด (100 คะแนน) คิดเปน 25% ของทั้งรายวิชา ดังนี้
1.1,2.2,2.3,2.6,3.1,3.3,3.4,3.6,4.3, -ประเมินการปฏิบัติการพยาบาล (Ward working)
4.4,4.2,5.3,6.1,6.2,6.3,6.4
1.1,1.2,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,3.1,3.4, -ประเมินคุณลักษณะทางวิชาชีพพยาบาล
4.3,4.4,6.3
2.2,2.3,3.1,3.2,3.3,3.4,4.4,5.3,5.5 -ประเมินการประชุมปรึกษาหารือทางการพยาบาล
(Nursing care conference)
2.2,2.3,5.3,6.1,6.2,6.3,6.4
-ประเมินทักษะการประเมินภาวะสุขภาพแรกรับมารดาหลัง
คลอดที่มีภาวะเสี่ยงและมีปญหาสุขภาพ
2.2,2.3,5.3,6.1,6.2,6.3,6.4
-ประเมินทักษะการประเมินภาวะสุขภาพแรกรับทารกแรก
เกิดที่มีภาวะเสี่ยงและปญหาสุขภาพ ในระยะหลังคลอด
2.1,2.2,2.3,2.4,2.6,3.1,3.2,3.3,3.4, -ประเมินทักษะการพยาบาลมารดา และทารกแรกเกิดที่มี
3.6
ภาวะเสี่ยงและมีปญหาสุขภาพในระยะหลังคลอด (Case
Nursing care)
2.1,2.2,2.3,2.4,2.6,3.1,3.2,3.3,3.4, -รายงานการวางแผนการพยาบาลมารดา และทารกแรก
3.6
เกิดที่มีภาวะเสี่ยงและมีปญหาสุขภาพในระยะหลังคลอด
(Nursing care plan)
2.2,2.3,3.4
- Post- test

สัดสวน
การประเมิน
5%
10%
10%
5%
10%
10%
10%
5%
10%
25%
5%
10%
15%
15%
10%
10%
10%
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6.2 กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
6.2.1 เครื่องมือวัดผลและประเมินผล
แผนกฝากครรภ
1
แบบประเมินการปฏิบัติการพยาบาล (Ward working)
2
แบบประเมินคุณลักษณะทางวิชาชีพพยาบาล
3
แบบประเมินรายงานผังมโนทัศน (Concept mapping) ของการพยาบาลมารดาและทารกที่มีภาวะ
เสี่ยงและมีปญหาสุขภาพในระยะตั้งครรภ
4
แบบประเมินการนําเสนอผังมโนทัศน (Concept mapping) การพยาบาลมารดาและทารกที่มีภาวะ
เสี่ยงและมีปญหาสุขภาพในระยะตั้งครรภ
6
แบบประเมินทักษะรับฝากครรภมารดาและทารกที่มีภาวะเสี่ยงและปญหาสุขภาพ
7
แบบประเมินทักษะการดูแลมารดาและทารกที่มีภาวะเสี่ยงและปญหาสุขภาพในระยะตั้งครรภที่ไดรับ
การตรวจดวยเครื่องมือพิเศษ
8
แบบบันทึกการสะทอนคิด
9
ขอสอบ Post- test
แผนกหองคลอด
1
แบบประเมินการปฏิบัติการพยาบาล (Ward working)
2
แบบประเมินคุณลักษณะทางวิชาชีพพยาบาล
3
แบบประเมินการประชุมปรึกษาหารือทางการพยาบาล (Nursing care Conference)
4
แบบประเมินรายงานกรณีศึกษา (Case study) การดูแลมารดา และทารกที่มีภาวะเสี่ยงและมีปญหา
สุขภาพในระยะคลอด
5
แบบประเมินรายงานผังมโนทัศน (Concept mapping) การพยาบาลมารดา และทารก ที่มีภาวะเสี่ยง
และมีปญหาสุขภาพในระยะรอคลอด
6
แบบประเมินทักษะรับใหมมารดาและทารกที่มีภาวะเสี่ยงและปญหาสุขภาพในระยะคลอด
7
แบบประเมินทักษะการเฝาคลอดมารดาและทารกที่มีภาวะเสี่ยงและปญหาสุขภาพในระยะคลอด
8
แบบประเมินทักษะการดูแลมารดาและทารกที่ไดรับการชวยคลอดดวยสูติศาสตรหัตถการ
9
แบบประเมินทักษะการพยาบาลทารกแรกเกิดทันทีในกรณีที่มารดาและทารกมีภาวะเสี่ยงและปญหา
สุขภาพ
10 แบบบันทึกการสะทอนคิด
11 ขอสอบ Post- test
แผนกหลังคลอด
1
แบบประเมินการปฏิบัติการพยาบาล (Ward working)
2
แบบประเมินคุณลักษณะทางวิชาชีพพยาบาล
3
แบบประเมินการประชุมปรึกษาหารือทางการพยาบาล (Nursing care conference)
4
แบบประเมินทักษะการประเมินภาวะสุขภาพแรกรับมารดาหลังคลอดที่มีภาวะเสี่ยงและปญหาสุขภาพ
5
แบบประเมินทักษะการประเมินภาวะสุขภาพแรกรับทารกแรกเกิดที่มี ภาวะเสี่ยงและมีปญหาสุขภาพ
6
แบบประเมินทักษะการพยาบาลมารดา และทารกแรกเกิดที่มีภาวะเสี่ยงและมีปญหาสุขภาพในระยะ
หลังคลอด (Case Nursing care)
7
แบบประเมินทักษะการวางแผนการพยาบาลมารดา และทารกแรกเกิดที่มีภาวะเสี่ยงและมีปญหา
สุขภาพในระยะหลังคลอด (Nursing care plan)
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8
9

แบบบันทึกการสะทอนคิด
ขอสอบ Post- test

6.2.2 เกณฑการประเมินผลการฝกภาคปฏิบัติ
ลําดับ งานที่ใชในการประเมิน
แผนกฝากครรภ (100 คะแนน) คิดเปน 25% ของทั้งรายวิชา ดังนี้
1
ประเมินการปฏิบัติการพยาบาล (Ward working)
2
ประเมินคุณลักษณะทางวิชาชีพพยาบาล
3
ประเมินการเขียนผังมโนทัศนของมารดาและทารกที่มีภาวะเสี่ยงและปญหาสุขภาพใน
ระยะตั้งครรภ (โดยแนบผลงานวิจัย/บทความวิชาการที่เกี่ยวของกับกรณีมาดวย)
4
ประเมินการนําเสนอผังมโนทัศนในระยะตั้งครรภที่มีภาวะเสี่ยงและปญหาสุขภาพ
5
ประเมินทักษะรับฝากครรภมารดาและทารกที่มีภาวะเสี่ยงและปญหาสุขภาพในระยะ
ตั้งครรภ
6
ประเมินทักษะการดูแลมารดาและทารกที่มีภาวะเสี่ยงและปญหาสุขภาพในระยะ
ตั้งครรภที่ไดรับการตรวจดวยเครื่องมือพิเศษ
7
Post- test
แผนกหองคลอด (100 คะแนน) คิดเปน 50% ของทั้งรายวิชา ดังนี้
1
ประเมินการปฏิบัติการพยาบาล (Ward working)
2
ประเมินคุณลักษณะทางวิชาชีพพยาบาล
3
ประเมินการประชุมปรึกษาหารือทางการพยาบาล (Nursing care conference)
4
ประเมินรายงานกรณีศึกษา (Case study) การดูแลมารดา และทารกที่มีภาวะเสี่ยง
และมีปญหาสุขภาพในระยะคลอด
5
ประเมินรายงานผังมโนทัศนการพยาบาลมารดา และทารกที่มีภาวะเสี่ยงและมีปญหา
สุขภาพในระยะรอคลอด
6
ประเมินทักษะรับใหมมารดาและทารกที่มีภาวะเสี่ยงและปญหาสุขภาพ
7
ประเมินทักษะการพยาบาลมารดาและทารกที่มีภาวะเสี่ยงและมีปญหาสุขภาพในระยะ
รอคลอด
8
ประเมินทักษะการดูแลมารดาและทารกที่ไดรับการชวยคลอดดวยสูติศาสตรหัตถการ
9
ประเมินทักษะการพยาบาลทารกแรกเกิดทันทีในกรณีที่มารดาและทารกมีภาวะเสี่ยง
และปญหาสุขภาพ
10
Post- test
แผนกหลังคลอด (100 คะแนน) คิดเปน 25% ของทั้งรายวิชา ดังนี้
1
ประเมินการปฏิบัติการพยาบาล (Ward working)
2
ประเมินคุณลักษณะทางวิชาชีพพยาบาล
3
ประเมินการประชุมปรึกษาหารือทางการพยาบาล (Nursing care conference)
4
ประเมินทักษะการประเมินภาวะสุขภาพแรกรับมารดาหลังคลอดที่มีภาวะเสี่ยงและ
ปญหาสุขภาพ

สัดสวนการ
ประเมิน
25%
5%
15%
15%
20%
10%
10%
25%
5%
10%
10%
5%
10%
10%
10%
5%
10%
25%
5%
10%
15%

มคอ.4 พย.1424 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ 2

24

ลําดับ งานที่ใชในการประเมิน
5
6
7
8

สัดสวนการ
ประเมิน
ประเมินทักษะการประเมินภาวะสุขภาพแรกรับทารกแรกเกิดที่มี ภาวะเสี่ยงและปญหา 15%
สุขภาพ
ประเมินทักษะการพยาบาลมารดา และทารกแรกเกิดที่มีภาวะเสี่ยงและมีปญหา
10%
สุขภาพ ในระยะหลังคลอด (Case Nursing care)
ประเมินการรายงานการวางแผนการพยาบาล มารดา และทารกแรกเกิดที่มีภาวะเสี่ยง 10%
และมีปญหาสุขภาพ ในระยะหลังคลอด (Nursing care plan)
Post- test
10 %

6.2.3 เกณฑการตัดสิน
1) มีระยะเวลาในการฝกภาคปฏิบัติไมนอยกวา รอยละ 80
2) นักศึกษาตองมีคะแนนการฝกภาคปฏิบัติ ผานเกณฑไมนอยกวารอยละ 65
3) ระดับคะแนนการฝกภาคปฏิบัติ มีเกณฑดังนี้
คะแนนรอยละ
85 ขึ้นไป
=
A
คะแนนรอยละ 80.00 – 84.99 =
B+
คะแนนรอยละ
75.00 – 79.99 =
B
คะแนนรอยละ
70.00 – 74.99 =
C+
คะแนนรอยละ 65.00 – 69.99 =
C
คะแนนรอยละ 60.00 – 64.99 =
D+
คะแนนรอยละ 55.00 – 59.99 =
D
คะแนนต่ํากวารอยละ 54.99 =
F
กรณีได I สามารถแกไขผลคะแนน I โดยทําการสอบและ/หรือทํางานครบถวนตามกําหนดทั้งนี้จะตองให
เสร็จสิ้นภายในเวลา 4 สัปดาหแรกของภาคเรียนถัดไปเปนอยางชา หากพนจากนี้แลวจะถือวาผลการสอบเปน F
และผลการแกไข I ที่ดําเนินการจะตองอยูในระดับที่เหมาะสมกับคุณภาพของงานและวัตถุประสงครายวิชา
6.3 ความรับผิดชอบของอาจารยพี่เลี้ยงตอการประเมินนักศึกษา
รวมประเมินพฤติกรรมของนักศึกษาและผลการฝกภาคปฏิบัติรวมกับอาจารยผูสอน ระหวางการฝก
และเมื่อสิ้นสุดการฝกภาคปฏิบัติ
6.4 ความรับผิดชอบของอาจารยผูรับผิดชอบประสบการณภาคสนามตอการประเมินนักศึกษา
6.4.1 ตรวจสอบประเมินประสบการณทางการพยาบาลดวยแบบประเมินทักษะและแบบบันทึก
ประสบการณทางการพยาบาลที่ผานการประเมินจากอาจารยผูสอน
6.4.2 รวมประเมินผลกับอาจารยผูสอน รวบรวมผลการประเมินทุกกลุม และพิจารณาการตัดเกรด
ทวนสอบการประเมินผลและนําเสนอตามขั้นตอนการบริหารหลักสูตร เปนรายภาคการศึกษา
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6.5 การสรุปผลการประเมินที่แตกตาง
หากพบความแตกตางของผลการประเมินระหวางอาจารยผูสอน จัดใหมีการประชุมหารือกันของ
อาจารยผูสอน โดยใหพยาบาลพี่เลี้ยงประจําหอผูปวยรวมใหขอมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ฝกปฏิบัติงานของนักศึกษาและทวนสอบผลงานของนักศึกษาเพื่อหาขอสรุปรวมกัน
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝกประสบการณภาคสนาม
7.1 กระบวนการประเมินการฝกประสบการณภาคปฏิบัติจากผูเกี่ยวของตอไปนี้
7.1.1 นักศึกษา
1) ประเมินการบรรลุวัตถุประสงคในการฝกภาคปฏิบัติในแงของความพอเพียงของแหลง
สนับสนุนการเรียนรู ความพรอมของสถานที่ฝก ความรวมมือของทีมสุขภาพ จํานวนและความเหมาะสมของ
ผูรับบริการ คุณภาพการดูแลของอาจารยผูสอนภาคปฏิบัติและอาจารยพี่เลี้ยง
2) ประเมินเกณฑการประเมินผล แบบประเมิน และวิธีการประเมิน
3) ใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดประสบการณภาคปฏิบัติและความตองการฝกเพิ่มเติม
4) ประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย
7.1.2 อาจารยผูสอนภาคปฏิบัติ/ อาจารยพิเศษสอนภาคปฏิบัติ
1) ประเมินสมรรถนะของนักศึกษาในภาพรวมวาบรรลุตามวัตถุประสงคของการฝกประสบการณ
ภาคปฏิบัติตามผลการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชานี้หรือไม ปญหาที่พบในการสอนภาคปฏิบัติของนักศึกษา
2) ประเมินผลการจัดประสบการณภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความเพียงพอของแหลงสนับสนุนการ
เรียนรูความพรอมของสถานที่ฝก ความรวมมือของทีมสุขภาพ จํานวนและความเหมาะสมของผูรับบริการ คุณภาพ
การดูแลที่นักศึกษาไดรับจากตนเอง
3) ประเมินการทําหนาที่ของตนเอง
4) ประเมินเกณฑการประเมินผล แบบประเมิน วิธีการประเมิน และทวนสอบผลคะแนน
5) ใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดประสบการณภาคปฏิบัติ
7.1.3 อื่นๆ
นําผลการประเมินการฝกภาคปฏิบัติวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ 1
มาประยุกตใชในการฝกปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ 2
7.2 กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
7.2.1 อาจารยผูสอนภาคปฏิบัติ อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา รายงานประสบการณภาคปฏิบัติ มคอ. 6
วิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ 2
7.2.2 ผูรับผิดชอบรายวิชาปรับปรุงรายวิชาทุกป ตามผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน และ
การสัมมนาการจัดการเรียนการสอน
7.3 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของการฝกปฏิบัติการพยาบาลภาคสนาม
7.3.1 ทีมอาจารยผูสอนภาคปฏิบัติและผูรับผิดชอบรายวิชา ทวนสอบความเหมาะสมการใหคะแนนกับ
วิธีการประเมิน หลังสิ้นสุดการสอน 1 สัปดาห
7.3.2 คณะกรรมการทวนสอบระดับภาควิชาทวนสอบความเหมาะสมการใหคะแนนกับวิธีการประเมิน
ความเหมาะสมของการตัดเกรด หลังสิ้นสุดการสอน 2 สัปดาห
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7.3.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทวนสอบความเหมาะสมของการตัดเกรดและเปนไปตามระเบียบ
การวัดและประเมินผล
หมวดที่ 8 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
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