
๑ 
 
 

มคอ.๔    ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ ๑             ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๘     
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะพยาบาลศาสตร์ 

 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. รหัสและชื่อรายวิชา   ๔๑๗๓๕๘๑ ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ ๑   

                  Maternal and Newborn Nursing and Midwifery Practicum I  
๒. จ านวนหน่วยกิต  ๓ หน่วยกิต ๓ (๐-๑๒-๐) 
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  

ประเภทของรายวิชา  ในหมวดวิชาชีพ 
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
          อาจารย์  ดวงพร  ผาสุวรรณ  E-mail:  duangprnaaw@hotmail.com Tel. ๐๘๑-๘๑๙๐๕๙๔ 

อาจารย์  ศิริพร ฉายาทับ  E-mail:   siriporncha@gmail.com Tel. ๐๘๙-๖๙๒๕๘๑๔ 
  

   อาจารย์ท่ีปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
๑. อาจารย์ดวงพร  ผาสุวรรณ  E-mail: duangprnaaw@hotmail.com Tel. ๐๘๑-๘๑๙๐๕๙๔ 
๒. อาจารย์สุจินดา ตรีเนตร  E-mail: threenate@gmail.com Tel. ๐๘๕-๒๙๗-๑๘๕๘ 
๓. อาจารย์ ศิริพร ฉายาทับ  E-mail:  siriporncha@gmail.com Tel. ๐๘๙-๖๙๒-๕๘๑๔ 
๔. อาจารย์ พันจ่าอากาศเอกหญิง สีนวล รัตนวิจิตร   E-mail: naun๙๐@hotmail.com  

Tel. ๐๘๐-๕๘๑๕๙๗๑ 
๕. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่ก าหนดให้มีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามแผนการศึกษา 
  ภาคการศึกษาที่ ๑ ชั้นปีที่ ๓ 
 ๖. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 วันที่  ๒๓  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

๒.๑ จุดมุ่งหมายของประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 
 ฝึกปฏิบัติการให้ค าปรึกษาก่อนสมรส การวางแผนครอบครัว การพยาบาลและสร้างเสริมสุขภาพสตรี

ระยะตั้งครรภ์ในภาวะปกติ การให้การพยาบาลในระยะคลอด การพยาบาลมารดาและทารกในระยะหลัง
คลอดกรณีคลอดปกติโดยประยุกต์ใช้กระบวนการพยาบาล บนพ้ืนฐานของการดูแลแบบองค์รวมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
๒.๒    วัตถุประสงค์รายวิชา เพื่อให้นักศึกษา 
 มีทักษะในการให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาแก่หญิงตั้งครรภ์และมารดาหลังคลอดเกี่ยวกับการ
วางแผนครอบครัว 

๑. มีทักษะในการวินิจฉัยการตั้งครรภ์ ค านวณอายุครรภ์ คะเนวันคลอด ตลอดจนตรวจครรภ์และ
ประเมินสุขภาพสตรีตั้งครรภ์ 

๒. มีทักษะในการประเมินสุขภาพทารกในครรภ์  ค้นหาส่วนน าและท่าของทารกในครรภ์ 
๓. มีทักษะในการประเมินอาการผู้คลอด การเฝ้าคลอดและการช่วยคลอดปกติ 

mailto:duangprnaaw@hotmail.com
mailto:siriporncha@gmail.com
mailto:duangprnaaw@hotmail.com
mailto:threenate@gmail.com
mailto:siriporncha@gmail.com
mailto:naun90@hotmail.com


๒ 
 
 

มคอ.๔    ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ ๑             ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๘     
 

๔. มีทักษะในการน ากระบวนการพยาบาลมาใช้ในการพยาบาลและสร้างเสริมสุขภาพสตรีและ
ครอบครัวในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด ตลอดจนทารกแรกเกิดในภาวะปกติได้ 

๕. จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างมารดาและทารกและให้ค าแนะน าในการเลี้ยงดูบุตร
ด้วยนมมารดาได้ 

๖. ประยุกต์ใช้กระบวนการพยาบาลบนพื้นฐานของการดูแลแบบองค์รวมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
๗. ให้นักศึกษามีการบูรณาการวิชาการกับการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการการพยาบาลมารดาทารก

และผดุงครรภ์ ๑ ได ้
 

  

๒.๓ วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชาภาคปฏิบัติ 
  เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงรายวิชาภาคปฏิบัติจากผลการประเมิน (มคอ.๖) รายวิชาปฏิบัติการพยาบาล

มารดาทารกและการผดุงครรภ์ ๑ เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๕๗ ไดค้่าเฉลี่ย ๔.๕   ตามข้อเสนอแนะในเรื่องการเตรียม

ความพร้อมของอาจารย์และนักศึกษาก่อนขึ้นฝึกภาคปฏิบัติ การปรับเปลี่ยนสถานที่ฝึกเพ่ือให้เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ การปฐมนิเทศแหล่งฝึกและปรับปรุงคู่มือการฝึกประสบการณ์แบบ

ประเมินที่มีความตรง รวมถึงชิ้นงานที่ได้รับมอบหมายให้มีความเหมาะสมกับระยะเวลาในการฝึกภาคปฏิบัติ  

การบูรณาการวิชา 

1.1. ไม่มี          
1.2. มี            

1.2.1.ภายในวิชา ปฏิบัติการการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ ๑ 
1.2.2.  ระหว่างวิชา    
1.2.3.  ระหว่างคณะ    

1.3. อ่ืนๆ โปรดระบุ  
  การบริการวิชาการแก่สังคม   (การบรรเทาปวดในขณะคลอด) 

  งานวิจัย  

  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
๑.๔ การอบรมพัฒนาศักยภาพของอาจารย์  
ชื่อการอบรม – ประชุมวิชาการ การสร้างความเข้มแข็งของการผดุงครรภ์ (Strengthening วันที่  ๖-๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗) 
                - ประชุมวิชาการสมาคมมารดา ทารก ในครรภ์ไทย ประจ าปี ๒๕๕๘ (Safe Practice in 
Maternal fetal Medicine)    (๖ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘)          
                   
 



๓ 
 
 

มคอ.๔    ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ ๑             ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๘     
 

ประเด็นเนื้อหาที่บูรณาการการอบรมกับรายวิชา  
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อวิชา/หัวข้อ จ านวน 

ช.ม.การ 

บูรณาการ 

รูปแบบ 
การบูรณาการ 

หัวข้อ 

๑ Approach  and 
management of 
Thalassemia in 

pregnancy 

๒ การ post conference ในแต่ละ 
case ของนักศึกษาที่ได้รับ case 
ในการตรวจครรภ์ที่แผนก ANC 

การแปลผลเลือดในคู่สมรสที่
เป็นกลุ่มเสี่ยงในการที่จะได้
ทารกเป็นโรค Thalassemia 
 

๒ Antepartum 
electronic fetal  
monitoring  
(Analysis  and  
management) 

๓ การ post conference ในแต่ละ 
case ของนักศึกษาที่ได้รับ case 
ในแผนกฝากครรภ์  ในการรับ
คลอดที่ห้องคลอด และรายงาน
การคลอดที่นศ.น าเสนอ 

การแปลผลสุขภาพทารกใน
ครรภ์ในห้องฝากครรภ์  และใน
ห้องคลอด 

๓ นวัตกรรมของยา
คุมก าเนิดชนิด
รับประทาน 

๒ ให้นศ. ค้นคว้า หาความรู้มาน า 
conference ให้เหมาะกับ
มารดาหลังคลอด และกรณีสตรี
อ่ืนๆ ที่ต้องการคุมก าเนิด 

การปรับระดับฮอร์โมนในยา
คุมก าเนิดที่จะท าให้ลดอาการ
ข้ า ง เ คี ย ง ข อ ง ก า ร ใ ช้ ย า
รับประทาน และยาที่ เหมาะ
ส าหรับมารดาหลังคลอดให้นม
บุตร 

     
 
 

หมวดที่ ๓ การพัฒนาผลการเรียนรู้ 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

๑.คุณธรรม จริยธรรม  
ความรับผิดชอบหลัก 
-มีความรับผิดชอบต่อตนเอง (๑) 
-เสียสละ มีจิตอาสา (๒)  
-ซื่อสัตย์ มีวินัย (๓)  
-มีจรรยาบรรณวิชาการและ

๑. การสอดแทรกคุณธรรม และ
จริยธรรมแก่นักศึกษาในขณะฝึก
ปฏิบัติงาน   
๒. การท ากิจกรรมการเรียนรู้ที่
มอบหมายตามเงื่อนไขรายวิชาได้แก่ 
-การประชุมปรึกษาก่อนและหลังการ
ปฏิบัติงาน (Pre and post 

๑.ใช้แบบประเมินการฝึก
ปฏิบัติงานหัวข้อ คุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะทาง
วิชาชีพโดยการสังเกตพฤติกรรม
นักศึกษา ตลอดการฝึกปฏิบัติงาน   
๒. พยาบาลในแหล่งฝึกร่วม
ประเมินพฤติกรรมนักศึกษาตาม



๔ 
 
 

มคอ.๔    ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ ๑             ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๘     
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

วิชาชีพ  (๔) 
-เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์  (๕) 
-ควบคุมตนเอง  (๖) 
-แยกแยะความถูกต้องและไม่
ถูกต้อง (๗) 
-เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ 
(๘) -จัดการกับปัญหาจริยธรรมใน
การด ารงชีพและการปฏิบัติงานใน
วิชาชีพการพยาบาล (๙) 
-เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นทั้งใน
การด ารงตนและการปฏิบัติงาน
การพยาบาลมารดา ทารกและ
การผดุงครรภ์ (๑๐) 

conference)  
-การตรวจเยี่ยมทางการพยาบาล 
(nursing round)  
-การประชุมปรึกษาปัญหาทางการ
พยาบาล (nursing care 
conference)  
๓. มอบหมายงานเพ่ือวิเคราะห์
ประเด็นทางจริยธรรมจากสถานการณ์
จริงที่พบในการฝึกปฏิบัติงานโดย
มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้อย่าง
ครอบคลุมทั้งคุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติงานและการด ารงตน 

แบบฟอร์มการประเมินผลการฝึก
ปฏิบัติงาน ตามข้อ ๑. 
๓. นักศึกษาประเมินตนเองและ
เพ่ือนประเมินเพ่ือน ตามข้อ ๑. 
 

๒. ความรู้ 
ความรับผิดชอบหลัก 
มีความรู้ในหลักการพยาบาลสตรี 
ตั้งแต่ระยะตั้งครรภ ์ระยะคลอดและ
หลังคลอด ในภาวะปกติ     การให้
ค าปรึกษาก่อนสมรส การวางแผน
ครอบครัว  สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ดังกล่าวในการวางแผนการ
พยาบาลปฏิบัติการพยาบาล  (๒) 
ความรับผิดชอบรอง 
มีความรู้ความเข้าใจ สามารถ
อธิบายเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์
และสรีรวิทยาของสตรีในระยะ
ตั้งครรภ์การคลอด และหลังคลอด 
ทารกแรกเกิด (๑) 
ติดตามความรู้ใหม่จากงานวิจัย  
วิทยาการที่ทันสมัยและเกี่ยวข้อง

 
๑. มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้า ทบทวน
ความรู้ หลักการพยาบาลมารดาทารก
และการผดุงครรภ์   
๒. มอบหมายให้ดูแลและปฏิบัติการ
พยาบาลแก่ผู้รับบริการทางสูติกรรม 
โดยน าความรู้ด้านการผดุงครรภ์และ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องไปใช้ 
๓. มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้าความรู้
และบูรณาการความรู้ เพ่ือใช้ในการ
ประเมินปัญหาสุขภาพของสตรีใน
ระยะตั้งครรภ์ การให้ค าปรึกษาก่อน
สมรส การวางแผนครอบครัว การ
พยาบาลสตรีระยะตั้งครรภ์ในภาวะ
ปกติ การพยาบาลมารดาและทารกใน
ครรภ์ระยะคลอด การพยาบาลมารดา
และทารกในระยะหลังคลอดกรณี
คลอดปกต ิ 
๔. มอบหมายให้นักศึกษาคิดค้นหา
นวัตกรรมเพ่ือดูแลมารดาในระยะรอ

 
๑.ประเมินผลจากการฝึก
ปฏิบัติงานโดยการสังเกต การ
นิเทศ บันทึกการพยาบาล 
แผนการพยาบาล และการ
ปฏิบัติการพยาบาล ในระยะ
ตั้งครรภ์ ระยะคลอด ระยะหลัง
คลอดและการดูแลทารกแรกเกิด
โดยใช้แบบประเมินในหัว
ข้อความรู้ในการพยาบาล
ทางด้านสูติกรรมในระยะต่างๆ 
- ประเมินจากการสอบ
ประเมินผลสัมฤทธิ์หลังฝึก
ปฏิบัติงานทั้งการสอบปากเปล่า
และข้อเขียน 
 - ประเมินจากคุณภาพรายงาน
แผนการพยาบาล  รายงานการ
คลอดเฉพาะรายโดยและแผนการ
สอนสุขศึกษาโดยใช้แบบประเมิน
รายงาน 
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กับการพยาบาลมารดาและทารก  
(๕) 
มีความรู้เกี่ยวกับการพยาบาลใน
ภาวะฉุกเฉินทางสูติ  (๖) 
.สามารถอธิบายประเด็นทาง จริย
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล
มารดาทารกและการผดุงครรภ์ (๗) 
 

คลอด  เ พ่ื อบู รณา การวิ ช าการที่
นักศึกษาเรียนทฤษฎีแล้ว น านวัตกรรม
มาใช้กับมารดาเ พ่ือบรรเทาความ
เจ็บปวดในห้องคลอดจริง 
๕.  ให้ประเมินผลการปฏิบัติของ
ตนเองโดยใช้ความรู้ด้านการผดุงครรภ์
และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเป็นพ้ืนฐานและ
สะท้อนกลับอย่างต่อเนื่องระหว่างการ
ฝึกปฏิบัติ 
๖. มอบหมายให้สอนสุขศึกษากลุ่มละ 
๑ เรื่องในหน่วยฝากครรภ์และหลัง
คลอด 
๗. การมอบหมายให้ Nursing round, 
Nursing care conference 

 

๓. ทักษะทางปัญญา 
ความรับผิดชอบหลัก 
สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และเป็นระบบตามสถานการณ์
ด้านการพยาบาลมารดาทารก (๑) 
ใช้ความรู้และประสบการณ์ (๒) 
ประมวลความรู้ ข้อมูลจาก
สารสนเทศเพ่ือมาเป็นข้อเสนอใน
การแก้ปัญหาทางการพยาบาล
มารดาและทารก(๓)   
ความรับผดิชอบรอง 
แก้ปัญหาด้วยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ทางสังคมและการใช้
นวัตกรรม(๔)และน าเสนอวิธีการ
แก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับสถานการณ์(๕) 

 
๑. มอบหมายให้การพยาบาลแก่สตรี
ในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอดและระยะ
หลังคลอด กรณีคลอดปกติรวมทั้ ง
วิ เคราะห์สาเหตุของปัญหาสุขภาพ 
และเหตุผลของการให้การพยาบาล 
๒ . ตั้ ง ค าถาม เ พ่ือ ให้ นั กศึ กษา ฝึ ก
วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคในการลงมือ
ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
และวิเคราะห์ผลลัพธ์ของการพยาบาล 
และการปรับปรุงการพยาบาล 
๓ . การมอบหมายให้นั กศึกษาท า
รายงานการวางแผนการพยาบาลและ
รายงานการคลอดเพ่ือประเมินทักษะ
การคิ ดวิ เ คราะห์ทางปัญญาผ่ าน
กระบวนการพยาบาล โดยการท า
รายงานต้องมีการเชื่อมโยงระหว่าง 
case พยาธิสภาพ การใช้ยา และ
นักศึกษาได้ปฏิบัติน าความรู้ ไปกระ
ยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล การ
ปรับปรุงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและ
การประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาล

 
๑. ประเมินจาก การตอบค าถาม
และแสดงความคิดเห็น ในขณะ
ฝึกปฏิบัติการให้การพยาบาลใน
ระยะต่างๆ 
๒.แบบประเมินแผนการพยาบาล
แสดงให้เห็นถึงกระบวนการ
พยาบาลที่มีการวิเคราะห์ปัญหา 
ผู้รับบริการ ข้อมลูสนับสนุนที่
เพียงพอ เหมาะสมและครบถ้วน
กับปัญหา การตั้งวัตถุประสงค์ใน
การพยาบาล การก าหนดเกณฑ์
การประเมินผล การให้การ
พยาบาลและการระบุเหตุผลของ
การให้การพยาบาลที่สอดคล้อง
กันและมีความเหมาะสมกับ
ผู้รับบริการแต่ละราย 
  ๓. ประเมินประสิทธิภาพของ
การแก้ไขปัญหาระหว่างการฝึก
ปฏิบัติ 
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มาประมวลเพ่ือเขยีนรายงาน 
- การอภิปรายซักถามก่อนและหลัง
การฝึกปฏิบัติ ( Pre- Post 
conference) 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
ความรับผิดชอบหลัก 
มีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์
ระหว่างบุคคลและกลุ่มคน (๑)  
พัฒนาการท างานเป็นทีมใน
บทบาทต่างๆในระบบการบริการ
ด้านสูติกรรม (๒) 
 แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าใน
สถานการณ์เฉพาะหน้า (๓) 
 ให้ความเคารพและยอมรับใน
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
วัฒนธรรมของผู้ร่วมงานและ
ผู้รับบริการ (๔)  
รับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง มี
ความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่  
(๕) 
 รับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง 
วิชาชีพและสังคมอย่างต่อเนื่อง (๖) 
ความรับผิดชอบรอง 
มีความภาคภูมิใจในสถาบันและ
ท้องถิ่น(๗) 

- ปฐมนิเทศวิชาก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงาน 
- ปฐมนิเทศหอผู้ป่วย แนะน าให้รู้จัก
บุคลากรในแหล่งฝึก 
- มอบหมายงาน/หน้าที่รับผิดชอบใน
การให้การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
โดยปฏิบัติงานเป็นสมาชิกทีมพยาบาล 
- การให้ค าแนะน าด้านสุขภาพแก่
มารดาและทารกและครอบครัว 
- รายงานการรวบรวมข้อมูล ของ
มารดา ทารกและครอบครัวที่ได้รับ
มอบหมายและจากการซักถามพูดคุย
และจากรายงานประวัติผู้ป่วย 
- มอบหมายให้ท า Nursing care 
conference เป็นกลุ่มและให้ติดต่อ
ประสานงานกับบุคคลากรของแหล่ง
ฝึกเพ่ือเข้าร่วมการ conference ใน
หอผ  ู ้ป่วยหลังคลอด 
-topic/issue conference 

๑. ประเมินพฤติกรรมขณะมี
ปฏิสัมพันธ์ ของนักศึกษากับ
ผู้ใช้บริการ เพ่ือน อาจารย์และ
บุคลากรในทีมสุขภาพที่เก่ียวข้อง
ทุกระดับโดยตัวนักศึกษา 
พยาบาลในแหล่งฝึก เพ่ือนใน
กลุ่มและอาจารย์มีส่วนร่วมใน
การประเมิน  
๒. ประเมินความรับผิดชอบงานที่
ได้รับมอบหมาย การท างานเป็น
ส่วนหนึ่งในทีมสุขภาพ  
๓.ประเมินความรับผิดชอบในการ
พัฒนาตนเอง โดยประเมินจากผล
ของการมอบหมายงานศึกษา
ค้นคว้าและการสนใจปรับปรุง
การปฏิบัติการพยาบาลในแต่ละ
ครั้ง  
 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ความรับผิดชอบหลัก 
สามารถน าข้อมูลและสถิติมาใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล (๑)  

- แผนกฝากครรภ์ มอบหมายให้รับ
บริการฝากครรภ์ มีการซักประวัติ 
ตรวจร่างกาย คิดอายุครรภ์ 
ก าหนดการคลอด แปลความหมาย
และเปรียบเทียบกับข้อมูลผลการตรวจ
ครรภ์ ฝึกประเมินภาวะสุขภาพมารดา
และทารกในครรภ์  

- ประเมินการมีส่วนร่วม การ
สื่อสารในการประชุมก่อนและ
หลังการฝึกปฏิบัติงาน 
- ประเมินผลจากการปฏิบัติการ
พยาบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ตัวเลข เช่น การคิดอายุครรภ์ 
การค านวณยา  น้ าเกลือ 
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แปลความหมายของข้อมูลทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพ เพื่อ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการ
พยาบาลแก่ผู้รับบริการ  (๒) 
สามารถสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพกับผู้รับบริการและ
ผู้ร่วมงานทั้งการพูด การฟัง และ
การเขียน (๓) 
ความรับผิดชอบรอง 
ใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้าและ
น าเสนอกรณีศึกษา(๔) 
ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม
กับสถานการณ์ บุคคลและกลุ่มคน 
(๕) 
 

-ห้องคลอด  มอบหมายให้นักศึกษา
ดูแลหญิงตั้งครรภ์ในระยะคลอดเป็น
รายบุคคล มีการรวบรวมข้อมูลตั้งแต่
ระยะตั้งครรภ์เพ่ือน ามาวิเคราะห์ แปล
ความหมายเพ่ือให้การพยาบาลใน
ระยะคลอด ได้อย่างเหมาะสม 
-หลังคลอด มอบหมายให้นักศึกษา
ดูแลมารดาและทารกระยะหลังคลอด
เป็นรายบุคคล มีการรวบรวมข้อมูล
ตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอดเพ่ือ
น ามาวิเคราะห์ แปลความหมายเพื่อให้
การพยาบาลในระยะหลังคลอด ได้
อย่างเหมาะสม 
- วิ เคราะห์ปัญหาภายหลังจากที่ได้
รวบรวมข้อมูลและสร้างข้อวินิจฉัยการ
พยาบาลมารดาทารกที่ได้รับผิดชอบ
ดูแล 
- การน าเสนอข้อมูลความรู้และความ
คิดเห็นในช่วง Pre –Post 
Conference  
- มอบหมายให้รวบรวมศัพท์เฉพาะ
ทางสูติ-นรีเวช ที่พบบ่อยในหอผู้ป่วย 
 

- ประเมินพฤติกรรมในการเป็นผู้
ร่วมการประชุมปรึกษาปัญหา
ทางการพยาบาล 
- ประเมินจากแผนการพยาบาล
ในส่วนที่เกี่ยวกับการน าข้อมูลมา
แปลความหมายและประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติการพยาบาลระยะ
ต่างๆทั้งการประชุมปรึกษาและ
แผนการพยาบาล 

-ประเมินจากรายงานการรวบรวม
ศัพท์เทคนิคท่ีใช้บ่อยในหอผู้ป่วย
ประจ าวันที่พบ 

รายงานประเมินตนเองประจ าวัน 

๖.ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
ความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติทักษะทางการพยาบาลสูติ
ศาสตร์-นรีเวชโดยใช้ศาสตร์และ
ศิลป์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องและหลักฐานเชิงประจักษ์
แก่บุคคล ครอบครัวและชุมชน
อย่างเป็นองค์รวม (๑) ได้แก่ 

1. มีทักษะในการให้ค าแนะน า
แ ล ะ ใ ห้ ค า ป รึ ก ษ า แ ก่ ห ญิ ง
ตั้งครรภ์และมารดาหลังคลอด
เกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว 

 
- มอบหมายให้นักศึกษาปฏิบัติการ
พยาบาลมารดา ทารกและการผดุง
ครรภ์ในระยะต่างๆ  
ระยะตั้งครรภ์  
ระยะคลอดและ 
ระยะหลังคลอด  
การพยาบาลทารกแรกเกิด 
การให้ค าปรึกษาแนะน าการวางแผน
ครอบครัว  
 

 
- ก า ร ป ร ะ เ มิ น ทั ก ษ ะ ก า ร
ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ แก่ หญิงตั้งครรภ์ มารดา 
และทารกดังนี ้
- แบบประเมินการปฏิบัติการ
พยาบาลระยะตั้งครรภ์  
- แ บ บ ป ร ะ เ มิ น ป ฏิ บั ติ ก า ร
พยาบาลระยะคลอด 
- แบบประเมินการปฏิบัติการ
พยาบาลระยะหลังคลอด   
-  แบบประเมินการปฏิบัติการ
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2. มีทักษะในการวินิจฉัยการ
ตั้งครรภ์ ค านวณอายุครรภ์ คะเน
วันคลอด ตลอดจนตรวจครรภ์
และประเมินสุขภาพสตรีตั้งครรภ์ 
3. มีทักษะในการประเมินสุขภาพ
ทารกในครรภ์  ค้นหาส่วนน า
และท่าของทารกในครรภ์ 
4. มีทักษะการเฝ้าคลอดและ
การช่วยคลอดปกติ 
5. มี ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร น า
กระบวนการพยาบาลมาใช้ใน
การพยาบาลและสร้ า ง เสริม
สุขภาพสตรีและครอบครัวใน
ระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด ระยะ
หลังคลอด ตลอดจนทารกแรก
เกิดในภาวะปกติได้ 
 

ปฏิบัติการพยาบาลด้วยความ
ศรัทธาในวิชาชีพ  โดยยึดมั่นใน
คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณ
วิชาชีพ  กฎหมาย  และสิทธิของ
ผู้ป่วย (๓) 
 ปฏิบัติการพยาบาลด้วยความเอ้ือ
อาทร  มีจิตอาสา ให้บริการด้วย
หัวใจของความเป็นมนุษย์ (๔) 
ใช้เทคโนโลยีพ้ืนฐานในหน่วยสูติ-
นรีเวช(๕) ได้แก่ 
- สามารถประเมินภาวะสุขภาพ
ทารกในครรภ์ด้วย Electronic 
fetal monitoring ได ้
ความรับผิดชอบรอง 
มีทักษะการให้การปรึกษาทาง
สุขภาพแก่ผู้รับบริการ (๒) ได้แก่ 
-ให้ค าปรึกษาก่อนสมรสและการ
วางแผนครอบครัว    

พยาบาลทารกแรกเกิดปกต ิ
โดยการสัง เกตพฤติกรรมการ
ปฏิบัติการพยาบาล  
- การประเมินจากข้อมูลสะท้อน
กลับ (Feedback)  ผู้รับบริการ 
อ า จ า ร ย์  พ ย า บ า ล พ่ี เ ลี้ ย ง 
บุคลากรในหอผู้ป่วย 
- ก า ร ส อ บ ป ฏิ บั ติ ก า ร
ห้องปฏิบัติการ 
- การตรวจสอบประสบการณ์ที่
ได้รับ 
- ประเมินผลจากผู้รับบริการที่
นั ก ศึ ก ษ า ใ ห้ ก า ร ดู แ ล  เ ช่ น 
สุขอนามัย ความสุขสบาย การ
ได้รับการรักษาตามแผน การ
ได้รับข้อมูลที่จ าเป็น  
โดยในแบบประเมินคลอบคลุมใน
ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพหลัก 
ข้อ ๑ ๓ ๔ ๕  
-แบบประ เ มิ นทั กษะกา ร ให้
ค าปรึกษา/แนะน าการวางแผน
ครอบครัว(๒) 

สรุปตารางกิจกรรมนักศึกษา ปฏิบัติงานบนห้องฝากครรภ์  ห้องคลอด และหลังคลอด 



๙ 
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กิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอน ตามมาตรฐาน
ผลลัพธ์การ

เรียนรู้  

ค่านินม 
12 

ประการ  
- การประชุมปรึกษาก่อนและหลังการ
ปฏิบัติงาน (pre and post conference) 
 

อาจารย์นิเทศ แต่ละหน่วยงาน 
อาจารย์พ่ีเลี้ยงที่ห้องคลอด 

1.1  2.1  
3.2   
4.1 4.6 
5.3 5.4 
6.1 – 6.5  

8 
11 
12 

ท าตามกระบวนการพยาบาลโดยเริ่มตั้งแต่
การรวบรวมข้อมูล ตั้งข้อวินิจฉัย 
วัตถุประสงค์ในการพยาบาล  ให้การ
พยาบาลในแต่ละหน่วยงาน และประเมินผล
ทางการพยาบาล 

อาจารย์นิเทศ แต่ละหน่วยงาน 
อาจารย์พ่ีเลี้ยงที่ห้องคลอด 

1.3 2.1   
3.3  4.6 
5.4 
6.1 – 6.5  

1  
3 

ท าหัตการภายใต้การดูแลของอาจารย์นิเทศ
และพยาบาลพี่เลี้ยง 

อาจารย์นิเทศ แต่ละหน่วยงาน 
อาจารย์พ่ีเลี้ยงที่ห้องคลอด 

1.6 2.1   
3.5 4.1   
5.3  
6.1 – 6.5  

4  
6 

ศึกษากรณีที่สนใจ (case study) ท ารายงาน 
และน าเสนอ เป็นรายกลุ่มของแต่ละ
หน่วยงานที่ข้ึนฝึกปฏิบัติงาน จ านวน 1 ครั้ง 

อ.สุจินดา  ตรีเนตร 
อ.ดวงพร  ผาสุวรรณ 
อ.ศิริพร  ฉายาทับ 
อ.พจอ.สีนวล  รัตนวิจิตร  

1.6 1.1 
2.1 3.2 
4.1 4.6 
5.3 5.4 
6.1 – 6.5  

7 
5 
2 

 

 
 

หมวดที่ ๔ ลักษณะและการด าเนินการ 
 

๑. ค าอธิบายรายวิชา 
 ฝึกปฏิบัติการให้ค าปรึกษาก่อนสมรส การวางแผนครอบครัว การพยาบาลและสร้างเสริม

สุขภาพสตรีระยะตั้งครรภ์ในภาวะปกติ การให้การพยาบาลในระยะคลอด การพยาบาลมารดาและทารกใน
ระยะหลังคลอดกรณีคลอดปกติโดยประยุกต์ใช้กระบวนการพยาบาล บนพ้ืนฐานของการดูแลแบบองค์รวม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
๒. กิจกรรมของนักศึกษา 

๒.๑ นักศึกษาต้องเข้ารับการปฐมนิเทศรายวิชา นักศึกษาที่ขาดการปฐมนิเทศไม่มีสิทธ์ในการฝึก
ภาคปฏิบัติ 
๒.๒ นักศึกษาต้องขึ้นฝึกปฏิบัติงานตามตารางการฝึกภาคปฏิบัติที่ก าหนดไว้ ประกอบด้วย 
๒.๒.๑ การฝึกปฏิบัติการพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะปกติ 



๑๐ 
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๑) การซักประวัติ การตรวจครรภ์และการแนะน าหญิงตั้งครรภ์ (รายใหม่)  
  อย่างน้อย  ๒ ราย 

๒) การซักประวัติ การตรวจครรภ์และการแนะน าหญิงตั้งครรภ์ (รายเก่า)   
  อย่างน้อย  ๕ ราย 

ก. อายุครรภ์ ๒๔-๓๐ สัปดาห์ 
ข. อายุครรภ์ ๓๒-๓๗ สัปดาห์ 
ค. อายุครรภ์ มากกว่า ๓๗ สัปดาห์ 

๓) การสอนสุขศึกษาแก่หญิงตั้งครรภ์รายกลุ่ม   อย่างน้อย  ๑ ครั้ง 
๔ ) รายงานการวางแผนการพยาบาลหญิงตั้งครรภ์   ๑  ฉบับ 

    ๕ )  การสอบประเมินความรู้หลังการฝึกปฏิบัติ 
 

๒.๒.๒ การฝึกปฏิบัติการพยาบาลแก่หญิงตั้งครรภ์ในระยะคลอดและทารกแรกเกิดที่มีภาวะปกติ 
๑)  การฝึกทักษะและการเก็บประสบการณ์ อย่างน้อยประสบการณ์ละ   ๓ ราย 
    (มีข้อมูลการประเมินปฏิบัติการพยาบาลทุกระยะของการคลอดและรายงาน) 

ข. การรับใหม่ 
ค. การเฝ้าคลอดปกต ิ( Active phase>= ๒ ชั่วโมง) 
ง. การช่วยคลอดปกติ 
จ. การพยาบาลทารกแรกเกิดทันที 
ฉ. การพยาบาลมารดาระยะท่ี ๔ 

๒) การท าคลอดโดยสมบูรณ์และรายงาน            อย่างน้อย ๑ ราย 
๓) การประชุมปรึกษาก่อนและหลังการปฏิบัติงาน (Pre-Post conference) 
๔) ท ารายงานการประเมินตนเองประจ าวัน 
๕) การสอบประเมินความรู้หลังการฝึกปฏิบัติ 

๒.๒.๓ การฝึกปฏิบัติการพยาบาลแก่มารดาและทารกในระยะหลังคลอด 

๑) การพยาบาลมารดาหลังคลอดบุตรปกติ                    อย่างน้อย ๒ ราย 
๒) การสอนสุขศึกษาและการให้ค าแนะน าวางแผนครอบครัว    อย่างน้อย ๑ ครั้ง 
๓) การประเมินสภาพและการพยาบาลทารกแรกเกิด  อย่างน้อย ๑ ราย 
๔) การให้ค าแนะน าการอาบน้ าทารกและการท าความสะอาดสะดืออย่างน้อย ๑ ครั้ง 
 ๕) การสอบประเมินความรู้หลังการฝึกปฏิบัติ 

 
๒.๓ นักศึกษาต้องมีเวลาขึ้นฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ ของชั่วโมงการฝึกปฏิบัติ 

ยกเว้น 
๒.๓.๑ กรณีเจ็บป่วยกะทันหันและมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของภาครัฐ 
๒.๓.๒ กรณีบิดา มารดาและผู้ปกครองโดยชอบธรรมเสียชีวิต 



๑๑ 
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ทั้งนี้การปฏิบัติงานชดเชยในวันที่ขาดให้คณะกรรมการบริหารรายวิชาพิจารณาตามความ
เหมาะสม 

๒.๔ นักศึกษาต้องฝึกปฏิบัติและมีการบันทึกประสบการณ์ในสมุดบันทึกประสบการณ์ โดยนักศึกษาต้อง
รับผิดชอบในการติดตามให้อาจารย์นิเทศเซ็นชื่อในสมุดประสบการณ์ ให้เร็วที่สุด ทั้งนี้ต้องไม่เกิน
ระยะเวลาของการฝึกภาคปฏิบัติเท่านั้น  

๒.๕ นักศึกษาต้องสอบลงกองในวันสุดท้ายของการฝึกปฏิบัติงาน 
๒.๖ เกณฑ์ผ่านการศึกษาภาคปฏิบัติต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ (เกรด C ) จึงถือว่าผ่านโดยใช้

เกณฑ์ทีม่หาวิทยาลัยก าหนด นักศึกษาท่ีได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ถือว่าไม่ผ่านการประเมินใน
รายวิชาทั้งนีต้้องมีกระบวนการพัฒนานักศึกษาดังนี้ 
๒.๖.๑ อาจารย์ต้องมีการพัฒนานักศึกษาให้ผ่านเกณฑ์ก่อนส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ 

มหาวิทยาลัย 
๒.๖.๒ การประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาลควรติดตามประเมินผลเป็นระยะหากพบว่านักศึกษา

มีโอกาสไม่ผ่านเกณฑ์ อาจารย์ต้องแจ้งให้นักศึกษาทราบเพ่ือจะได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง 
๒.๖.๓ กรณีท่ีมีการแจ้งนักศึกษาเพ่ือให้โอกาสพัฒนาตนเองแล้วนักศึกษาไม่พัฒนาตนเอง อาจารย์

ต้องแจ้งผลการประเมินครั้งสุดท้ายและให้นักศึกษาลงนามรับทราบผลการประเมิน 
๒.๗ ในกรณีที่นักศึกษาไม่มีความสามารถในการพัฒนาตนเองให้ผ่านเกณฑ์ของรายวิชาได้ ให้ปฏิบัติตาม

ระเบียบของมหาวิทยาลัยในการตัดเกรดโดยการให้ตก และลงทะเบียนซ้ า   
 
 

๓. รายงานหรืองานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 
รายงานหรืองานที่ได้รับมอบหมาย ขั้นตอนกิจกรรมและก าหนดการส่งงาน 

แผนกฝากครรภ ์

๑. รายงานการซักประวัติ การตรวจครรภ์และการ
แนะน าหญิงตั้งครรภ์ รายใหม่ อย่างน้อย ๒ราย 
รายเก่าอย่างน้อย ๕ ราย  

๒. รายงานการใช้กระบวนการพยาบาลในหญิง
ตั้งครรภ์ 

๓. แผนการสอนสุขศึกษาสตรีตั้งครรภ์ (ผู้ฟังรายกลุ่ม) 
แบบประเมินการสอนสุขศึกษา 

 

- หลังได้รับ case ๑ วัน    
 

 

- หลังได้รับ case ๒ วัน หรือภายในวันศุกร์ของ
สัปดาห์ที่ฝึก    

-ส่งแผนการสอนก่อนสอน  ๒ วันเพ่ือปรับแก้
เตรียมความพร้อมก่อนสอน และส่งผลการ
ประเมินการสอนในแผนการสอนหลังสอน ๑ วัน 

ห้องคลอด  
๑.รายงานการคลอด ฉบับสมบูรณ์ (case complete) 
จ านวน ๑ ฉบับ 

๑ .แจ้ ง ให้อาจารย์ทราบถึ งประสบการณ์ที่
นักศึกษาต้องการ 
๒.ส่งแบบประเมินการปฏิบัติการพยาบาลให้



๑๒ 
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รายงานหรืองานที่ได้รับมอบหมาย ขั้นตอนกิจกรรมและก าหนดการส่งงาน 

LR๐๖ แบบประเมินรายงานการคลอดฉบับสมบูรณ์ 
๒. รายงานการคลอดตามระยะของการคลอดแต่ละระยะ  
อย่างน้องระยะละ ๓ ฉบับ 

อาจารย์ทันทีหลังจากได้รับcase โดยให้นักศึกษา
ประเมินตนเองด้วยดินสอ 
๓ .ติดตามเยี่ยมมารดาและทารกที่ เป็นcase 
complete และเขียนแผนการเยี่ยม รายงานการ
เยี่ยมและส่งรายงานการเยี่ยมทุกวันกับพยาบาล
ประจ าการหรืออาจารย์ประจ าหอผู้ป่วยโดยให้ผู้
นิเทศลงนามก ากับทุกครั้งในการเยี่ยมจนกว่าจะ
จ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล 
๔.ส่งรายงานการคลอด ฉบับสมบูรณ์ภายใน ๓ 
วันหลังจากมารดาออกจากโรงพยาบาล 
๕.รายงานที่ส่งก่อนก าหนดจะได้รับการตรวจ
เพ่ือให้กลับไปแก้ไขเพ่ือปรับปรุงเมื่อนักศึกษา
ได้รับค าแนะน าให้ปรับแก้และส่งคืนภายใน ๓ วัน 
ส่งช้ากว่านั้น ไม่มีการปรับปรุงรายงาน หาก
คุณภาพของงานไม่ผ่านเกณฑ์ให้นักศึกษาเก็บ
ประสบการณ์ใหม่ 
๖.รายงานที่ ส่งตามก าหนดจะได้รับการประเมิน
คะแนนโดยไม่ได้รับแก้ไข 
๗.หลังจากฝึกเสร็จทุกวันพุธ รายงานต้องส่ง
ภายในเวลา ๘.๓๐ น.ของวันพฤหัส  
๘. รายงานที่ส่งช้าจะถูกตัดคะแนนตามที่ส่งล่าช้า
และไม่มีการแก้ไข และต้องขึ้นฝึกปฏิบัติเพิ่ม 
๙.รายงานที่ไม่มีคุณภาพ(ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐)  ส่ง
ล่าช้ากว่าก าหนดเกิน ๓ วัน ให้อาจารย์นิเทศเป็น
ผู้พิจารณาให้นักศึกษาเก็บประสบการณ์ใหม่เพ่ือ 
ปรับปรุงให้มีคุณภาพ 
๑๐. บันทึกความพึงพอใจของการใช้นวัตกรรมที่
น ามาใช้บรรเทาปวดในระยะคลอด เก็บไว้ในกรณี
เพ่ือท าวิจัยในอนาคต 

 ๒.รายงานการบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน(port folio) 
ประเมินรวมในแบบประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาล
ภาพรวม 

๑.  ส่งทุกวันในแฟ้มเซ็นชื่อ 
๒. รายงานแสดงความก้าวหน้า การปรับปรุง
แก้ไขตนเอง ประสบการณ์ที่ได้รับในแต่ละวันที่
แตกต่าง พัฒนาการต่างๆที่นักศึกษารู้และได้
เพ่ิมพูนทักษะมากขึ้น 

 ๓.แบบประเมินการปฏิบัติการพยาบาลในระยะคลอดและ 
 รายงานประกอบการปฏิบัติการพยาบาลในแต่ละระยะ

๑. แจ้งให้อาจารย์ทราบถึงประสบการณ์ที่
นักศึกษาต้องการให้อาจารย์ประเมิน 



๑๓ 
 
 

มคอ.๔    ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ ๑             ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๘     
 

รายงานหรืองานที่ได้รับมอบหมาย ขั้นตอนกิจกรรมและก าหนดการส่งงาน 

ของการคลอดท่ีจะประเมิน 
LR๐๑ การรับใหม่และดูแลผู้คลอดระยะ Latent 
LR๐๒ การเฝ้าคลอดระยะ Active 
LR๐๓ การคลอดระยะท่ี ๒-๓ 
LR๐๔ การคลอดระยะท่ี ๔ (๒ ชั่วโมงหลังคลอด) 
LR๐๕ การพยาบาลทารกแรกเกิด 
 

๒. ส่งแบบประเมินก่อนปฏิบัติการพยาบาลใน
ห้องคลอดทุกราย และติดตามเพ่ือรับข้อเสนอแนะ
ในการปฏิบัติการพยาบาลและซักถามเพ่ิมเติม 
นักศึกษารับทราบผลการประเมินการปฏิบัติการ
พยาบาล ทันทีท่ีมีเวลา 
๓.เขียนรายงานประกอบการปฏิบัติการพยาบาล
ส่งภายในเช้าวันรุ่งขึ้นและติดตามเพ่ือรับ
ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติการพยาบาล จาก
อาจารย์ ไม่เกิน ๓ วัน  
๔.ผู้ที่ไม่มีการติดต่ออาจารย์เพ่ือรับข้อเสนอแนะ
ถือว่าไม่ผ่านประสบการณ์ที่ก าหนด ให้นักศึกษา
เก็บประสบการณ์ใหม่ 

หน่วยหลังคลอด  
๑.รายงานการประเมินสภาพและการวางแผนการให้การ

พยาบาลมารดาและการพยาบาลทารกแรกเกิด 
๒.แผนการสอนสุขศึกษาเกี่ยวกับการดูแลตนเองหลัง

คลอดและอาการผิดปกติของบุตรที่ต้องมาพบแพทย์ 
และ แผนการสอนสุขศึกษาและการให้ค าแนะน า
วางแผนครอบครัว    (รายกลุ่ม) 

 

-ส่งแผนการพยาบาลฉบับสมบูรณ์ ภายหลังการ
ดูแลมารดาหลังคลอดอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย ๒ 
วัน  เช่น ดูแลวันจันทร์ อังคาร ส่งงานวันพุธ 
-ส่งแผนการสอนก่อนสอน  ๒ วัน และติดตามรับ
ข้อเสนอแนะพร้อมประเมินผลการสอนส่งภายใน
วันรุ่งขึ้น 
 
  

 
๔.  การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา 
 -  ผู้สอนก าหนดการส่งรายงาน ตรวจรายงานการพยาบาล แผนการพยาบาล  และสะท้อนให้
นักศึกษารับทราบข้อบกพร่องและน าไปแก้ไขตามก าหนดการส่งงานในข้อ ๓ 
 -  ผู้สอนติดตามการตรวจเยี่ยมทางการพยาบาลพร้อมทั้งสะท้อนให้นักศึกษาทราบข้อบกพร่อง 
เพ่ือปรับปรุงแก้ไขครั้งต่อไป 
   -  ผู้สอนตรวจแผนการสอนสุขศึกษาพร้อมทั้งสะท้อนให้นักศึกษารับทราบและเข้าใจถึงข้อที่ไม่
ถูกต้องและควรแก้ไขก่อนมีการสอนสุขศึกษา 
 - ผู้สอนตรวจรายงานแผนการพยาบาล ฉบับวางแผน (ส่งก่อนการ Preconference) พร้อมทั้ง
สะท้อนให้นักศึกษารับทราบข้อบกพร่องและน าไปแก้ไข และส่งฉบับสมบูรณ ์ภายใน  ๑ วันหลังจากวันที่ได้
รับทราบข้อบกพร่อง 
 



๑๔ 
 
 

มคอ.๔    ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ ๑             ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๘     
 

๕.  หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม 
 -  ปฐมนิเทศเกี่ยวกับสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน  กฎระเบียบ  แนวปฏิบัติต่างๆเก่ียวกับการฝึก
ปฏิบัติงาน 
 -  ให้ค าแนะน าในขณะที่นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน ร่วมกิจกรรมของนักศึกษา  ได้แก่ การสอนสาธิต
ในการปฏิบัติการพยาบาลในระยะคลอด การประชุมปรึกษาก่อนและหลังการปฏิบัติงาน  การตรวจเยี่ยมการ
พยาบาล  การให้ค าปรึกษาปัญหาทางการพยาบาล 
 -  ร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
 

๖.  หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์สอนภาคปฏิบัติ/อาจารย์นิเทศ 
 -  ปฐมนิเทศรายวิชา  กฎระเบียบ  แนวปฏิบัติต่างๆ ของสถาบันว่าด้วยการฝึกปฏิบัติงาน 
 -  มอบหมายผู้รับบริการ สอน  แนะน า  ประเมินผลและให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือให้นักศึกษาได้
พัฒนา 
 - ประสานงานกับแหล่งฝึก  เกี่ยวกับความต้องการการพัฒนานักศึกษาของรายวิชา  ปัญหาจาก
การฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา  การมอบหมายงานและผู้รับบริการให้นักศึกษาดูแล 
 -  ติดตามประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาแต่ละคน 
 -  ติดตามประเมินและร่วมประชุมปรึกษากิจกรรมกลุ่มต่างๆ  ได้แก่  กลุ่มประชุมก่อนและหลัง
การฝึกปฏิบัติงาน  การประชุมปรึกษาปัญหาทางการพยาบาล  การประชุมกลุ่มน าเสนอหัวข้อเรื่องทางการ
พยาบาลที่ได้รับมอบหมาย 
 -  การประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาที่รับผิดชอบ 
 -  เป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 
 

๗.  การเตรียมการในการแนะน าและช่วยเหลือนักศึกษา 
 -  ปฐมนิเทศรายวิชาก่อนฝึกปฏิบัติงาน  จัดเตรียมหอผู้ป่วยและประสานงานกับแหล่งฝึก
ปฏิบัติงาน 
 -  เตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์ในห้องปฏิบัติการพยาบาลก่อนฝึก โดย
การก าหนดทักษะที่ส าคัญ จ าเป็น และก าหนดสถานการณ์จ าลองเพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึก 
 -  ปฐมนิเทศแหล่งฝึกประสบการณ์ 
 

๘.  สิ่งอ านวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ต้องการจากสถานที่ที่จัดประสบการณ์ภาคสนาม/สถาน
ประกอบการ 
 -  มีห้องประชุมปรึกษาปัญหาทางการพยาบาล 
 -  มีอุปกรณ์ส าหรับการฝึกทักษะ 

 -  ประสาน/ ส ารวจที่พักส าหรับนักศึกษาในกลุ่มที่ฝึกงานต่างจังหวัด 
 
 

หมวดที่  ๕  การวางแผนและการเตรียมการ 
 

๑.  การก าหนดสถานที่ฝึก 



๑๕ 
 
 

มคอ.๔    ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ ๑             ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๘     
 

          เลือกสถานที่ฝึกที่เป็นโรงพยาบาลในระดับจังหวัด  และระดับศูนย์ที่มีความพร้อมในด้านของ 
ผู้รับบริการที่ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา ได้แก่ โรงพยาบาลนครปฐม โรงพยาบาลบ้านโป่ง จ.
ราชบุรี และโรงพยาบาลมะการักษ์ จ.กาญจนบุรี 
 

๒.  การเตรียมนักศึกษา 
        -  ปฐมนิเทศรายวิชา  โดยชี้แจงรายละเอียดของวิชาทั้งหมด  และเตรียมความพร้อมก่อนฝึก 
        -  ประเมินความพร้อมด้านความรู้ของนักศึกษาก่อนฝึกงาน 
        -  ปฐมนิเทศสถานที่ฝึกปฏิบัติงานและการบริหารงานพยาบาลให้นักศึกษาทราบเพ่ือการปรับตัว
ต่อสถานที่และบุคลากรระดับต่างๆ 
 

๓.  การเตรียมอาจารย์สอนภาคปฏิบัติ/อาจารย์นิเทศ 
        ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดประชุมเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ของการฝึก  หน้าที่ความรับผิดชอบของ
อาจารย์ฯ  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การมอบหมายงาน  การนิเทศงาน   
และการประเมินผลการเรียนรู้       
 
 

๔.   การเตรียมพยาบาลพี่เลี้ยงในสถานที่ฝึก 
                ประสานงานกับหัวหน้าหอผู้ป่วยเพื่อชี้แจงรายละเอียดของวิชาก่อนการฝึกงานของนักศึกษา และ
ขอความร่วมมือในการชี้แจงให้พยาบาลพ่ีเลี้ยงในหอผู้ป่วยได้ทราบถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแล
กิจกรรมเพื่อการร่วมงานกันกับนักศึกษาให้เกิดการร่วมมือกันด้วยดี 
 

๕.  การจัดการความเสี่ยง 
       -   ประสานงานกับหัวหน้าพยาบาลหรือพยาบาลประจ าหอผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง 
        -  แต่งตั้งผู้แทนนักศึกษาเพ่ือท าหน้าที่ติดต่อประสานงานกับอาจารย์นิเทศตลอดการฝึก
ปฏิบัติงาน 
        -  ตรวจเยี่ยมเพ่ือติดตามความก้าวหน้าระหว่างการฝึกงานอย่างใกล้ชิด  เพ่ือรับทราบปัญหา  
อุปสรรคในการฝึกงานและร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างอาจารย์ฯ  พยาบาลพี่เลี้ยงและนักศึกษา 

 
หมวดที่  ๖  การประเมินนักศึกษา    

๑.  หลักเกณฑ์การประเมินผล 
การประเมิน งานที่จะใช้ประเมินผลผู้เรียน สัดส่วนของการ

ประเมินผล 
ทักษะปฏิบัติ

วิชาชีพ 
(๖) 

 
ทักษะด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม 

(๒) 

๑. การฝึกทักษะปฏิบัติการพยาบาล ๘๐ 
๑)  แผนกฝากครรภ์    ๒๐ 

 การตรวจครรภ์และการให้ค าแนะน า(รายใหม่/เก่า)  ๑๕ 
 การสอนสุขศึกษา ๕ 
   

๒)  ห้องคลอด ๔๐ 
 ปฏิบัติการพยาบาลระยะต่างๆของการคลอด  ๓๐ 
 -การรับใหม่ ๖ 



๑๖ 
 
 

มคอ.๔    ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ ๑             ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๘     
 

การประเมิน งานที่จะใช้ประเมินผลผู้เรียน สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

 
ทักษะทางด้าน

ปัญญา 
(๓) 
 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

(๔) 
 

 -การเฝ้าคลอด ๖ 
 -การช่วยคลอด(ระยะท่ี ๒-๓) ๖ 
 -การพยาบาลทารกแรกเกิด ๖ 
 -การพยาบาลระยะที่ ๔ ๖ 
 -การพยาบาลผู้คลอดโดยสมบูรณ์(case complete) ๑๐ 
   

๓) หลังคลอด ๒๐ 
 การพยาบาลมารดาหลังคลอดปกติ            ๑๐ 
 การประเมินสภาพและการพยาบาลทารกแรกเกิด            ๕ 
 การสอนสุขศึกษา(กลุ่ม) ๕ 
   
    

คุณธรรม (๒) 
วิเคราะห์และ 
การใช้เทคโนโล 
ยีสารสนเทศ(๕) 

๒. คุณธรรม/กิจกรรม  ๑๐ 
 คุณธรรมจริยธรรม ๕ 
 รายงานการปฏิบัติงานของ ANC, LR, PP  

(รายกลุ่ม)  
๕ 

ทักษะด้าน
ความรู้ 
(๑) 

๓. สอบ  ๑๐ 
 ฝากครรภ์ ๓ 
 ห้องคลอด ๕ 
 หลังคลอด ๒ 

  
๒.  กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
 ๒.๑  ประเมินผลการปฏิบัติตามแบบประเมินเป็น Checklist   โดยนักศึกษาจะได้รับการประเมิน  
แก้ไขสมรรถนะการฝึกปฏิบัติแต่ละครั้ง เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขครั้งต่อไป ก่อนจะประเมินเพื่อตัดสินคะแนน 
  ๒.๒  ประเมินรายงานการคลอด  ตามแบบประเมินเป็น    Checklist  โดยรายงานของนักศึกษาจะ
ได้รับการตรวจแก้ไขและให้น ากลับไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์นิเทศ ก่อนจะมีการให้คะแนน 
       ๒.๓  ประเมินผลการประชุมปรึกษาทางการพยาบาล ตามแบบประเมิน ส าหรับนักศึกษาที่ไม่ผ่านตาม
เกณฑ์ข้ันต่ า จะได้รับโอกาสให้ท าใหม่จึงพิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
 ๒.๔  ประเมินผลการให้สุขศึกษา ตามแบบประเมิน ส าหรับนักศึกษาที่สอนไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าจะ
ได้รับโอกาสให้สอนใหม่จึงพิจารณาให้คะแนน 
 ๒.๕  ประเมินผลการสอบลงกอง ส าหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าของการสอบลงกองจะ
ได้รับโอกาสให้เสริมความรู้ก่อนสอบซ่อมและจึงพิจารณาให้ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า 
 ๒.๖  กรณีเก็บประสบการณ์ได้ไม่ครบ ให้ขยายเวลาการฝึกปฏิบัติงานหรือเก็บประสบการณ์ใน
รายวิชาปฏิบัติฯ ๒  จนกว่าจะได้ประสบการณ์ครบ ทั้งนี้การคิดคะแนนเพ่ือประเมินผลการเรียนการรู้ ใช้



๑๗ 
 
 

มคอ.๔    ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ ๑             ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๘     
 

คะแนนในการเก็บประสบการณ์ที่ได้รับอย่างน้อย ๑ ครั้ง ส่วนของประสบการณ์ที่ยังไม่ครบให้เก็บเพ่ิมเติมแต่
ไม่น าคะแนนที่ได้มาคิดใหม่ 
********ถ้าผิดคุณธรรม จริยธรรม เช่นพูดปด  ไม่ตรงต่อเวลา  ให้ปรับเกรดเป็น C 
 
๓.  ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงต่อการประเมินนักศึกษา 
 ๓.๑  ประเมินพฤติกรรมของนักศึกษาและผลการปฏิบัติงานร่วมกับอาจารย์นิเทศ  ทั้งระหว่างการฝึก
และเม่ือสิ้นสุดการฝึก 
 ๓.๒  ประเมินการตรวจเยี่ยมทางการพยาบาลร่วมกับอาจารย์นิเทศ 
 ๓.๓  ประเมินผลการประชุมปรึกษาปัญหาทางการพยาบาลร่วมกับอาจารย์นิเทศ 
 

๔.  ความรับผดิชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่อการประเมินนักศึกษา 
 ๔.๑  ร่วมประเมินผลกับอาจารย์นิเทศ   

๔.๒  รวบรวมผลการประเมินเพ่ือการตัดเกรดและน าเสนอกลุ่มวิชา 
 

๕.  การสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง 
 ถ้าผลของการประเมินของอาจารย์มีความแตกต่างกัน  ระหว่างอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง  ควรหาข้อสรุปให้
ได้   โดยอาจเชิญพยาบาลประจ าหอผู้ป่วยเข้าร่วมให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝึกงานของ
นักศึกษา เพ่ือหาข้อสรุป 
 

หมวด  ๗  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
 

๑.  กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามจากผู้เกี่ยวข้องต่อไปนี้ 
๑.๑ นักศึกษา 

               ๑.๑.๑  ประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ในการฝึกภาคสนามเกี่ยวกับความเพียงพอของแหล่ง
สนับสนุนการเรียนรู้  ความพร้อมของสถานที่ฝึก  ความร่วมมือของทีมสุขภาพ  จ านวนและความเหมาะสม
ของผู้รับบริการ  คุณภาพการดูแลของอาจารย์นิเทศ 
                ๑.๑.๒  ประเมินเกณฑ์การประเมินผล  แบบประเมิน  และวิธีการประเมิน 
                ๑.๑.๓  ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดประสบการณ์ และความต้องการฝึกเพ่ิมเติม 
 

 ๑.๒  อาจารย์พ่ีเลี้ยงสอนภาคปฏิบัติ 
               ๑.๒.๑ ประเมินสมรรถนะของนักศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการฝึกประสบการณ์ภาคสนามของ
รายวิชา 
               ๑.๒.๒  ประเมินผลการจัดประสบการณ์ภาคสนามเกี่ยวกับความเพียงพอของแหล่งสนับสนุนการ
เรียนรู้  ความพร้อมของสถานที่ฝึก  ความร่วมมือของทีมสุขภาพ  จ านวนและความเหมาะสมของผู้รับบริการ 
               ๑.๒.๓  ประเมินเกณฑ์การประเมินผล  แบบประเมิน  และวิธีการประเมิน 

๑.๓  อาจารย์ท่ีดูแลกิจกรรมภาคสนาม 
               ๑.๓.๑  ประเมินสมรรถนะของนักศึกษาในภาพรวมตามวัตถุประสงค์ของการฝึกประสบการณ์
ภาคสนามของรายวิชา 



๑๘ 
 
 

มคอ.๔    ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ ๑             ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๘     
 

               ๑.๓.๒  ประเมินผลการจัดประสบการณ์ภาคสนามเกี่ยวกับความเพียงพอของแหล่งสนับสนุนการ
เรียนรู้  ความพร้อมของสถานที่ฝึก  ความร่วมมือของทีมสุขภาพ  จ านวนและความเหมาะสมของผู้รับบริการ   
และคุณภาพการดูแลที่นักศึกษาได้รับจากอาจารย์ที่ดูแล 
               ๑.๓.๓  ประเมินเกณฑ์การประเมินผล  แบบประเมินและวิธีการประเมิน 
 ๑.๔  อ่ืน ๆ 
 ๑.๔.๑ ประเมินผลการสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพในรายวิชาการพยาบาลมารดาและ
ทารก และการผดุงครรภ์ 
 ๑.๔.๒ ติดตามประเมินผลสมรรถนะบัณฑิตจบใหม่ที่ท างานในแผนกที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล
มารดา ทารกและการผดุงครรภ์ ทั้งจากตัวบัณฑิตเอง ผู้รับบริการและผู้ใช้บัณฑิต 
๒.  กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง 

มีคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษากับ
จ านวนและลักษณะของผู้รับบริการ รายงานการคลอด  รายงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย และการให้คะแนน
พฤติกรรมของนักศึกษา 
๕. การด าเนินการทบทวน และการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบจัดเตรียมคะแนนและเกรดของนักศึกษา รายงานและเอกสารต่างๆที่มอบหมาย
ในรายวิชา ส่งให้คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของคณะเพ่ือตรวจสอบและน าผลการทวนสอบมาปรับปรุง
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 
          ลงช่ือ  ..................................................  อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา 

                 (  อาจารย์ดวงพร  ผาสุวรรณ  )      กรกฏาคม  ๒๕๕๘ 

     ลงช่ือ  ..................................................  อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา 

             (   อาจารย์ศิริพร  ฉายาทัพ    )            กรกฏาคม   ๒๕๕๘  

     ลงช่ือ  ..................................................  อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร 

            (   ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจรญิ     )          กรกฎาคม  ๒๕๕๘  

     ลงช่ือ  .................................................. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

              ( รศ.ดร.สุนุตตรา ตะบูนพงศ์)           กรกฏาคม  ๒๕๕๘ 


