
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
วิทยาเขต/ คณะ/ ภาควิชา  คณะพยาบาลศาสตร์ 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา    รหัสวิชา 4173501 การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1      
                   Maternal and Newborn Nursing and Midwifery I 
 

2. จ านวนหน่วยกิต   3(3-0-6) 
 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
  หลักสูตร  พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

ประเภทของรายวิชา  หมวดวิชาชีพ   
 

4. ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 4.1 ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

อ.พ.จ.อ.หญิงสีนวล รัตนวิจิตร  E-mail: seenuan@npru.ac.th           Tel: 080-5815971 
อาจารย์ศุภรัสมิ์ วิเชียรตนนท์       E-mail: suparat@npru.ac.th  Tel: 0891702041 

4.2 อาจารย์ผู้สอน 
  อาจารย์สุจินดา ตรีเนตร         E-mail:sujinda@npru.ac.th       Tel: 081-2980817 

อาจารย์ดวงพร  ผาสุวรรณ      E-mail: duangporn@npru.ac.th     Tel: 081-8190594 
อาจารย์ศิริพร ฉายาทับ         E-mail: siriporn@npru.ac.th        Tel: 089-6925814 
อาจารย์ศุภรัสมิ์ วิเชียรตนนท์  E-mail: suparat@npru.ac.th   Tel: 0891702041   
อ.พ.จ.อ.หญิงสีนวล รัตนวิจิตร  E-mail: seenuan@npru.ac.th           Tel: 080-5815971 

 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
  ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปีที่ 2 หมู่เรียน 57/38 จ านวน 63 คน 
 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) 
 ไม่มี 
 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)  
 ไม่มี 
 

8. สถานที่เรียน 
 อาคารคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
  วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2558 
 
       

mailto:suparat@npru.ac.th
mailto:siriporncha@gmail.com
mailto:siriporncha@gmail.com
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

2.1  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 

  1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในความรู้ แนวคิดทฤษฎี งานวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ์ที่
เกี่ยวข้องกับวิวัฒนาการการผดุงครรภ์  
  2. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเขา้ใจสถิติชีพที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลมารดาและทารก    

3.เพ่ือให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปใช้ในการให้ค าปรึกษาก่อนสมรส การวางแผนครอบครัว การตั้งครรภ์ 
การเปลี่ยนแปลงทางสรีระและจิตสังคม การวินิจฉัยการตั้งครรภ์  
  4. เพ่ือให้นักศึกษาประเมินภาวะสุขภาพมารดาและทารกในครรภ์  การส่งเสริมสุขภาพมารดาขณะตั้งครรภ์  
การพยาบาลภาวะไม่สุขสบายและการดูแลด้านจิตสังคมขณะตั้งครรภ์ การกระตุ้นพัฒนาการทารกในครรภ์ การเตรียม
ตัวในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  
  5.เพ่ือให้นักศึกษาอธิบายประเด็นจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง การพยาบาลแบบองค์รวม บนพ้ืนฐานของจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพและการมีส่วนร่วมของครอบครัว 
 

วัตถุประสงค์ 
1. อธิบายวิวัฒนาการการผดุงครรภ์และหลักการพยาบาลมารดา ทารกและครอบครัวได้ 

     2. อธิบายหลักการให้ค าปรึกษาเพ่ือเตรียมตัวก่อนสมรสได้อย่างเหมาะสม 
     3. อธิบายการวางแผนครอบครัวได้ถูกต้อง 
     4. อธิบายการปฏิสนธิ พัฒนาการของทารกในครรภ์ รวมทั้งปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของทารกใน
ครรภ์ได้ถูกต้อง  
  5. อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางสรีระ จิตสังคมของมารดา บทบาทการเป็นบิดา มารดา และการวินิจฉัยการ
ตั้งครรภ์ได้ถูกต้อง 
    6. อธิบายการประเมินภาวะสุขภาพมารดาและทารกในครรภ์ได้ถูกต้อง 
  7. อธิบายการส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารกในระยะตั้งครรภ์รายปกติได้ถูกต้อง 
        8. ระบุความไม่สุขสบายในขณะตั้งครรภ์ในแต่ละไตรมาสพร้อมทั้งให้การพยาบาลได้อย่างถูกต้อง 
  9. อธิบายการพยาบาลสตรีที่มีภาวะเสี่ยงในระยะตั้งครรภ์ และการพยาบาลสตรีที่มีภาวะแทรกซ้อนเนื่องจาก
การตั้งครรภ์ได้ถูกต้อง 
  10.อภิปรายประเด็นจริยธรรมในกรณีเลือกสรรได้ 
 

2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
   เพ่ือปรับปรุงเนื้อหาและวิธีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์  จากการประเมินการจัดการเรียนการสอนปี 2557 พบว่า 
 ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  เนื้อหามีมาก อาจารย์ผู้สอนทุกคนในรายวิชามีวิธีการสอนสนุก มีเกม 
กิจกรรมที่ให้ท าในห้องเรียนมีของรางวัล และกลวิธียกตัวอย่าง  สถานการณ์ตัวอย่างให้ดูน่าสนใจและเข้าใจง่ายขึ้น   
   ผลการประเมินรายวิชาโดยอาจารย์  เนื้อหามีมาก และบางหัวข้อมีความคล้ายคลึงและเชื่อมโยงกัน จึงควร
ปรับโครงสร้างของเนื้อหาให้ง่ายต่อการเรียนรู้  วิธีการสอนควรคงวิธีการสอนเช่นเดิม ได้แก่  การบรรยาย  การ
อภิปราย  บทบาทสมมติ ชมวีดิทัศน์  แผนผังความคิด  การท าแบบทดสอบท้ายบท  ควรเพิ่มเติมการท่องค าศัพท์ที่
เกี่ยวข้องและการอ่านบทความวิชาการ 
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2.3 การบูรณาการวิชา 
1.1.  ไม่มี          
1.2.  มี            

1.2.1. ภายในวิชา  ……………………………………. 
1.2.2. ระหว่างวิชา     ………………………….. 
1.2.3. ระหว่างคณะ     ………………………….. 

1.3.  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
   การบริการวิชาการแก่สังคม 
  งานวิจัย  
   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

2.4 การอบรมพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ 
   การอบรมทางวิชาการเรื่อง การประเมินสุขภาพทารกในครรภ์  จัดโดยโรงพยาบาลศูนย์นครปฐม วันที่ 14 
ตุลาคม 2558 โดยมีการปรับเนื้อหาให้มีการบูรฯการเนื้อหาจากการอบรมกับรายวิชาให้ทันสมัย  ดังนี้  
 
ล าดับที่ ชื่อวิชา/หัวข้อ จ านวน ช.ม. 

ของการบูรณาการ 
รูปแบบการบูรณาการ ช่วงเวลาที่สอน 

1. 
 
 

บทที่ 7 การประเมินสุขภาพ
ทารกในครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง 

3 ชม. 
 

ปรับเนื้อหา บทที่ 7 การประเมิน
สุขภาพทารกในครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง 

สัปดาห์ที่ 17  
 

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
      แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องกับ วิวัฒนาการการผดุงครรภ์  สถิติชีพที่
เกี่ยวข้องกับการพยาบาลมารดาและทารก   การให้ค าปรึกษาก่อนสมรส การวางแผนครอบครัว   การตั้ง ครรภ์   การ
เปลี่ยนแปลงทางสรีระและจิตสังคม การวินิจฉัยการตั้งครรภ์ การประเมินภาวะสุขภาพมารดาและทารกในครรภ์   การ
ส่งเสริมสุขภาพมารดาขณะตั้งครรภ์  การพยาบาลภาวะไม่สุขสบายและการดูแลด้านจิตสังคมขณะตั้งครรภ์      การ
กระตุ้นพัฒนาการทารกในครรภ์  การเตรียมตัวในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ประเด็นจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง การพยาบาล
แบบองค์รวม บนพื้นฐานของจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพและการมีส่วนร่วมของครอบครัว  
 

2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
 

สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษา 
ด้วยตนเอง 

 45 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา    ไม่มี ไม่มี 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 - อาจารย์ประจ ารายวิชาประกาศเวลาให้ค าปรึกษาที่หน้าห้องท างาน และในเว็ปไซต์คณะ 
 - นักศึกษาจองวันเวลาล่วงหน้า หรือมาพบตามเวลา 
  - อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล/ กลุ่มตามความต้องการ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ 



 

 

 

3 

     หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

การพัฒนาผลการเรียนในกลุ่มมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่มุ่งหวัง    
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1.คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
 
ผลการเรียนรู้หลัก  
- มีความรับผดิชอบต่อตนเองและการ
มอบหมายงานและการท าแบบฝึกหัดใน
ห้องเรียน  (1.1) 
- ซื่อสัตย์ต่อการท างานท่ีไดร้ับมอบหมาย
และท าแบบฝึกหัดด้วยตนเองและมีวินัยใน
การส่งงานตรงเวลา (1.3) 
- เรียนรู้และพัฒนาการควบคุมตนเองได้ดี
เพิ่มขึ้น  หลังไดเ้รียนวิชานี้ (1.6) 
- เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆของ
องค์กร (1.8) 
ผลการเรียนรู้รอง 
- เสียสละและมจีิตอาสาท างานของคณะ
และมหาวิทยาลัยที่ ขอความร่วมมือด้วย
ความเตม็ใจ (1.2) 
-มีจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพ (1.4) 
- เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย ์(1.5) 
. แยกแยะความถูกต้องและความไม่ถูกต้อง
ได ้(1.7) 
-เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้อื่นท้ังในการด ารงตน
และการปฏิบัติงาน(1.10) 

 
1.2 กลยุทธก์ารสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 
 
- ยกตัวอย่างกรณีศึกษาจากผู้ป่วย ญาติ
ผู้ป่วย  นักศึกษา ท่ีเน้นการสร้างการมี
ส่วนร่วมและการเรยีนรู้จากตัวอยา่งจริงใน
สังคม 
-การมอบหมายงานกลุ่มและเดี่ยว   
-ชมเชยนักศึกษาเสียสละและมีจิตอาสา
ท างานของคณะ ฯและมหาวิทยาลัย ฯที่ 
ขอความร่วมมือด้วยความเต็มใจ 
- บอกข้อตกลงในการเข้าช้ันเรียน 
- บอกการแต่งกายที่ถูกต้องตามขอ้ก าหนด
ของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.3 กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรู้
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 
 
-สังเกตการณ์มสี่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นดา้นคุณธรรมและจริยธรรม 
 
 
- ตรวจสอบการส่งงานตามเวลาที่
ก าหนด 
- ตรวจสอบและสังเกตการแสดงออก
ระหวา่งเข้าช้ันเรยีนโดยผูส้อน  
- สังเกตการแต่งกาย และการเคารพ
กฎระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
2.ความรู้ 
  2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 
ผลการเรียนรู้หลัก  
- มีความรู้ ความเข้าใจ ในสาระส าคัญของ
รายวิชาการพยาบาลมารดา  ทารก และการ
ผดุงครรภ์ (2.2) 
 
 
 
 
ผลการเรียนรู้รอง 
- มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร ์
ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิตที่ครอบคลุมทั้ง
วิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร ์
กฏหมายและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย (2.1)                                                              
- มีความรู้ความข้าใจในงานวิจัยและ
วิทยาการที่ทันสมัย  (2.5)                                                                                                                  
- มีความรู้ทางจริยศาสตร์ (2.7) 
 

 
2.2 กลยุทธก์ารสอนที่ใช้พัฒนาความรู้
ด้านความรู้ 
 
- สอนด้วยวิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ 
การบรรยาย  การอภปิราย การ
ยกตัวอย่างกรณศีึกษา  การทดสอบท้าย
บท  การจ าลองการจดัโครงการ  และการ
มอบหมายงานต่างๆ เพื่อให้นักศึกษา
ศึกษาและค้นควา้ด้วยตนเองและรว่มกับ
กลุ่มเพื่อน   
 

 
2.3 กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรู้
ด้านความรู้ 
 
- สอบกลางภาคและปลายภาคเรยีน 
- แบบทดสอบท้ายบท 
 
 
 
 
 
 
-  

3.ทักษะทางปัญญา 
3.1 ผลการเรียนรูด้้านทักษะ 
ทางปัญญาผลการเรียนรู้หลัก  
 
ผลการเรียนรู้หลัก  
-คิดวิเคราะห์สถานการณ์ทั่วไป/ดา้นการ
พยาบาลโดยใช้ความรู้และประสบการณ์     
(3.2)      
-เสนอวิธีการแก้ไขปญัหาที่มีประสทิธิภาพ
เหมาะสมกับสถานการณ(์3.5)              
                            
ผลการเรียนรู้รอง 
- คิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ(3.1) 
- ประมวลความรู้ ข้อมลูจากสารสนเทศมา
เป็นข้อเสนอในการแกไ้ขสถานการณ์  (3.3) 

3.2 กลยุทธก์ารสอนที่ใช ้
พัฒนาความรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 
 
 
- ยกตัวอย่างกรณีศึกษาแล้วให้นักศึกษา
ร่วมอภิปราย 
 
-มอบหมายงานให้ท าแผนท่ีความคิด 
 

3.3 กลยุทธก์ารประเมินผลการ 
เรียนรูด้้านทักษะทางปัญญา 
 
 
 
- สังเกตพฤติกรรมและความคดิในการ
ร่วมเสนอผลการวิเคราะหส์ถานการณ์
การพยาบาลที่ควรให้แก่ผูร้ับบริการ 
-แบบประเมินแผนท่ีความคดิ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
4.  ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
4.1 ผลการเรียนรูด้้านทักษะ 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
 
ผลการเรียนรู้หลัก – 
 
ผลการเรียนรู้รอง 
- พัฒนาทักษะในการสร้างสมัพันธภาพ
ระหว่างผูเ้รียนด้วยกัน (4.1) 
- พัฒนาพฤติกรรมที่แสดงถึงความเป็นผู้น า
และผูต้ามในการท างานเป็นทีม (4.2) 
-แสดงออกซึ่งในภาวะผู้น าในสถานการณ์
เฉพาะหน้า (4.3) 
-มีความเคารพและยอมรับในความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและวัฒนธรรม(4.4) 
-มีความรับผิดชอบในการเรียนรูด้ว้ยตนเอง 
และท างานท่ีไดร้ับมอบหมายให้แล้วเสร็จ
ตรงตามเวลาที่ก าหนด (4.5) 
-มีความภาคภูมิใจในสถาบันและทอ้งถิ่น 

 
 
4.2 กลยุทธก์ารสอนที่ใช ้
พัฒนาความรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 
 
 
 
-มอบหมายงานให้แบ่งกลุ่มเพื่อร่วมกัน
ศึกษาและค้นคว้าวิธีการคุมก าเนิดแล้ว
น าเสนอในห้องเรียน 
 
  

 
 
4.3 กลยุทธก์ารประเมินผลการ 
เรียนรูด้้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
 
 
 
 
- สังเกตการนักศึกษาในการแสดง
บทบาทเป็นผู้น ากลุม่หรือเป็นผูต้าม  
- แบบประเมินการศึกษาและน าเสนอ
วิธีการคุมก าเนดิ 
 
 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้หลัก 
4.1 ผลการเรียนรูด้้านทักษะ 
การวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
-สื่อสารได้อย่างมปีระสิทธิภาพทั้งการพูด
การฟังและการเขียน (5.3)   
 
 
 
ผลการเรียนรู้รอง 
-ใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมาย 
ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคณุภาพ(1) 
-แปลข้อมูลเป็นข่าวสารทีม่ีคุณภาพและ
เหมาะสมต่อการสื่อสาร ท้ังกับบุคคลและ
กลุ่มคน ในสถานการณ์ที่หลากหลาย 
และน าไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลได้

 
 
 
4.2 กลยุทธก์ารสอนที่ใช ้
พัฒนาความรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
-สอดแทรกและยกตัวอย่างการสื่อสารของ
อาจารย์  รุ่นพ่ี  ที่เป็นผู้พูด ฟัง และการ
เขียนดี  ต่อผูร้ับบริการและ 
เพื่อนร่วมงาน และให้นักศึกษาแสดงความ
คิดเห็นและวิพากย ์
 
-ฝึกค านวณอายคุรรภ์  การคาดคะเนวัน
ก าหนดคลอด  การค านวณเมด็ยาที่ต้อง
จ่ายให้ผู้รบับริการ 
-การท ารายงานและการน าเสนอดว้ยการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศด้านคอมพิวเตอร์ 
โดยเน้นการน าตัวเลข หรือมีสถิตอิ้างอิง 
จากแหล่ง ที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ  

 
 
 
4.3 กลยุทธก์ารประเมินผลการ 
เรียนรูด้้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
-สังเกตพฤติกรรมความคดิเห็นและวิ
พากย์ของนักศึกษา 
 
 
 
 
-เฉลยโจทย์การค านวณอายุครรภแ์ละ
คะเนวันก าหนดคลอด 
-รายงานการค้นคว้าและการน าเสนอใน
ห้องเรียน  
-สังเกตการณ์พูดในช้ันเรยีน 
-แบบประเมินการน าเสนอข่าวหรอื
บทความ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
อย่างเหมาะสม (2)   
-ใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้าและน าเสนอ (4)                    
                               
-ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์ บุคคลและกลุ่มคน(5) 

-สอนโดยใช้วิดีโอร่วมกับการบรรยายใน
หัวข้อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม ่
-มอบหมายงานให้แบ่งกลุ่มเพื่อศึกษาและ
ค้นคว้าข่าวหรือบทความภาษาอังกฤษท่ี
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาแต่ละหัวข้อในทุก
สัปดาห์ พร้อมน าเสนอก่อนเรียนในแต่ละ
สัปดาห์  

6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
ไม่ม ี

  

 

 
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 
1.แผนการสอน 
 

สัปดาห์ที ่
คร้ังที่ 
ว/ด/ป 

หัวข้อ 
ระยะ 
เวลา 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน 

ผู้สอน 

ตาม
มาตรฐาน
ผลลัพธ์

การเรียนรู้ 

ค่านิยม 
12 

ประการ 

สัปดาห์ที ่1 
8 ม.ค.59 

09.00-09.30 น. 

- 30 
นาท ี

-ปฐมนิเทศ 
 

พ.จ.อ.ญ. สีนวล 
รัตนวิจิตร 
 

1.1, 1.6 
 

 
 

คร้ังที่ 1 
สัปดาห์ที ่1 
8 ม.ค.59 

09.30-12.30 น. 
 

บทที่ 1 บทน าการพยาบาลมารดา ทารก
และการผดุงครรภ ์
1.1 บทบาทของผดงุครรภ์ตามกฏหมาย
และตามมาตรฐานขององค์การอนามัย
โลก และสมมรรถนะของผดุงครรภ์ 
1.2 แนวคิดทฤษฏีที่เก่ียวข้องกับการ
พยาบาลมารดา ทารก 
1.3 นโยบายระบบสุขภาพ/หลกัประกัน
สุขภาพ/สิทธิ์ประโยชน์ที่เก่ียวข้อง
สัมพันธ์กับมารดาทารก 
1.4 ปัจจัยที่มผีลต่อภาวะสุขภาพมารดา 
ทารก ประเด็นและแนวโน้มในการ
พยาบาลมารดาทารก 
1.5 ประเด็นจริยธรรมที่พบบ่อย ในการ
พยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์  
1.6 การพยาบาลแบบองค์รวม บน
พื้นฐานของจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพและการมีส่วนร่วมของครอบครัว 

3 ชม. 
 

-ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง  
- บรรยาย 
- อภิปราย  
 

อ.ศิริพร 
ฉายาทบั 

1.1, 1.3, 
1.6, 1.8, 
2.2, 3.2, 
3.5, 5.3 

4,6,8 
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สัปดาห์ที ่
คร้ังที่ 
ว/ด/ป 

หัวข้อ 
ระยะ 
เวลา 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน 

ผู้สอน 

ตาม
มาตรฐาน
ผลลัพธ์

การเรียนรู้ 

ค่านิยม 
12 

ประการ 

คร้ังที่ 2 
สัปดาห์ที ่2 
15 ม.ค.59 

09.30-12.30 น. 
 
 

บทที่ 2 การให้การปรึกษาก่อนสมรส 
และการวางแผนครอบครัว 
2.1 การให้การปรึกษาก่อนสมรส  
  - การให้ค าปรึกษาและการเตรียมตัว
ก่อนสมรส 
  - การให้ค าปรึกษาทางพันธุกรรม 
  - การให้ค าปรึกษาเก่ียวกับโรคเอดส์ใน
สตรีตั้งครรภ์ 

3 ชม. 
 

- ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง  
- บรรยาย 
- แบบทดสอบท้าย
บท 
- น าเสนอข่าวหรือ
บทความเก่ียวกับ
หัวข้อที่เรียนเป็น
ภาษาอังกฤษ 
 

 อ.ดวงพร  
 ผาสุวรรณ   
 
 
 

1.1, 1.3, 
1.6, 1.8, 
2.2, 3.2, 
3.5, 5.3 

4,6,8 

คร้ังที่ 3 
สัปดาห์ที่ 3 
22 ม.ค.59 

09.30-12.30 น. 

2.2 การวางแผนครอบครัว และการให้
ค าแนะน า    
  - ความหมาย วิวัฒนาการ และ
ประโยชน ์
2.3 การคุมก าเนิดชนิดไม่ถาวร 
- ยาเม็ดคุมก าเนิด 
- ยาฉีดคุมก าเนิด 
- ยาฝังคุมก าเนดิ 
- ยาแปะผิวหนังคุมก าเนดิ 
- ยาคุมก าเนิดแบบฉุกเฉิน 

3 ชม. - ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง  
- บรรยาย 
- แบบทดสอบท้าย
บท 
- แบ่งกลุ่มน าเสนอ
จาการศึกษาด้วย
ตนเอง 
- น าเสนอข่าวหรือ
บทความเก่ียวกับ
หัวข้อที่เรียนเป็น
ภาษาอังกฤษ 
 

อ.ดวงพร  
ผาสุวรรณ 

 

1.1, 1.3, 
1.6, 1.8, 
2.2, 3.2, 
3.5, 5.3 

4,6,8 

คร้ังที่ 4 
สัปดาห์ที่ 4 
29 ม.ค.59 

09.30-12.30 น. 

2.5 การคุมก าเนิดชนิดถาวร 
2.6 การคุมก าเนิดในวัยรุ่น 
2.7 การคุมก าเนิดในผูป้่วยโรคเอดส์ 
2.8 การคุมก าเนิดในผู้ที่มโีรคหรือภาวะ
ทางอายุรกรรม 

3 ชม. - ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง  
- แบบทดสอบท้าย
บท 
- แบ่งกลุ่มน าเสนอ
จาการศึกษาด้วย
ตนเอง 
- น าเสนอข่าวหรือ
บทความเก่ียวกับ
หัวข้อที่เรียนเป็น
ภาษาอังกฤษ 

อ.ดวงพร ผา
สุวรรณ 
 

1.1, 1.3, 
1.6, 1.8, 
2.2, 3.2, 
3.5, 5.3 

4,6,8 
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สัปดาห์ที ่
คร้ังที่ 
ว/ด/ป 

หัวข้อ 
ระยะ 
เวลา 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน 

ผู้สอน 

ตาม
มาตรฐาน
ผลลัพธ์

การเรียนรู้ 

ค่านิยม 
12 

ประการ 

คร้ังที่ 5 
สัปดาห์ที่ 5 
5 ก.พ.59 

09.30-12.30 น. 
 

บทที่ 3 การตั้งครรภ์ 
3.1 การปฏิสนธิ และการเจริญเติบโตของ
ทารกในครรภ์ 
3.2 ปัจจัยที่มีอิทธผิลต่อการเจริญเติบโต
และพัฒนาการของทารกในครรภ์ 
3.3 การกระตุ้นพัฒนาการทารกในครรภ์
ธาลัสซีเมีย 

3 ชม. - ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง  
- บรรยาย 
- น าเสนอข่าวหรือ
บทความเก่ียวกับ
หัวข้อที่เรียนเป็น
ภาษาอังกฤษ 
 

พ.จ.อ.ญ.สีนวล 
รัตนวิจิตร 

1.1, 1.3, 
1.6, 1.8, 
2.2, 3.2, 
3.5, 5.3 

4,6,8 

คร้ังที่ 6 
สัปดาห์ที ่6 
12 ก.พ.59 

09.30-12.30 น. 
 

 

3.4 การเปลี่ยนแปลงทางดา้นสรีรวิทยา
ระยะตั้งครรภ์และการพยาบาลภาวะไม่
สุขสบายในระยะตั้งครรภ์ 
3.5 การเปลี่ยนแปลงทางดา้นจติสังคม
ของหญิงตั้งครรภ์ 
 
 

3 ชม. 
 

- ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง  
- บรรยาย 
- ยกตัวอย่าง
กรณีศึกษา 
- น าเสนอข่าวหรือ
บทความเก่ียวกับ
หัวข้อที่เรียนเป็น
ภาษาอังกฤษ 
 

อ.ศุภรัสมิ์ 
วิเชียรตนนท ์

1.1, 1.3, 
1.6, 1.8, 
2.2, 3.2, 
3.5, 5.3 

4,6,8 

คร้ังที่ 7 
สัปดาห์ที ่7 
19 ก.พ.59 

09.30-12.30 น. 

บทที ่4  การดูแลสตรีระยะตั้งครรภ์ 
4.1 การประเมินภาวะสุขภาพมารดา 
ทารก และการคัดกรอง 
- การวินิจฉัยการตั้งครรภ์ 
- การซักประวัต ิ
- การตรวจร่างกายทั่วไป 
- การแปลผลการตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการ  
- ศัพท์ที่เก่ียวข้องกับการตรวจครรภ์ 
- การค านวณอายุครรภ ์             
- การตรวจครรภ์ (ดู  คล า  ฟัง) 
- การนัดตรวจครรภ์และติดตาม 

  - การให้ภูมิคุ้มกัน 

3 ชม. 
 

- บรรยาย  
อภิปราย  
- แบบทดสอบท้าย
บท 
-ฝึกการค านวณ
อายุครรภ์ 
-สอดแทรก
จริยธรรม 
จากกรณีศกึษา 
- น าเสนอข่าวหรือ
บทความเก่ียวกับ
หัวข้อที่เรียนเป็น
ภาษาอังกฤษ 
 

อ.ดวงพร ผา
สุวรรณ 
 

1.1, 1.3, 
1.6, 1.8, 
2.2, 3.2, 
3.5, 5.3 

4,6,8 

สัปดาห์ที่ 8 
26 ก.พ.59 สอบกลางภาค 
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สัปดาห์ที ่
คร้ังที่ 
ว/ด/ป 

หัวข้อ 
ระยะ 
เวลา 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน 

ผู้สอน 

ตาม
มาตรฐาน
ผลลัพธ์

การเรียนรู้ 

ค่านิยม 
12 

ประการ 

คร้ังที่ 8 
สัปดาห์ที ่9 
4 มี.ค.59 

09.30-12.30 น. 
 
 

4.2 การส่งเสริมสุขภาพของมารดาและ
ทารกในในระยะตั้งครรภ ์  

3 ชม. 
 

-ศึกษาด้วยตนเอง 
-บรรยาย 
-แบบฝีกหัด 
- น าเสนอข่าวหรือ
บทความเก่ียวกับ
หัวข้อที่เรียนเป็น
ภาษาอังกฤษ 
 

อ.ศิริพร 
ฉายาทบั 

 

1.1, 1.3, 
1.6, 1.8, 
2.2, 3.2, 
3.5, 5.3 

4,6,8 

คร้ังที่ 9 
สัปดาห์ที่ 10 
11 มี.ค.59 

09.30-12.30 น. 
 

4.3 การเตรียมตัวเพื่อการเลี้ยงลูกด้วยนม
แม ่
 

3 ชม. 
 

- ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง  
-  มอบหมายให้
ค้นคว้าและศึกษา
ด้วยตนเอง จาก 
website e-
learning ระบบ 
LMS  
- น าเสนอข่าวหรือ
บทความเก่ียวกับ
หัวข้อที่เรียนเป็น
ภาษาอังกฤษ 
 

อ.ศิริพร 
ฉายาทบั 

 
  

1.1, 1.3, 
1.6, 1.8, 
2.2, 3.2, 
3.5, 5.3 

4,6,8 

คร้ังที่ 10 
สัปดาห์ที ่11 
18 มี.ค.59 

09.30-12.30 น. 
 
 

4.4 การคัดกรองภาวะเสี่ยงทาง
ห้องปฏิบัติการที่พบบ่อย และการ
พยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง 
- Anemia 
- Thalassemia   
-  

3 ชม. 
 

- ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง   
- บรรยาย 
- ยกตัวอย่าง
กรณีศึกษา 
- น าเสนอข่าวหรือ
บทความเก่ียวกับ
หัวข้อที่เรียนเป็น
ภาษาอังกฤษ 
 

อ.ศุภรัสมิ์ 
วิเชียรตนนท ์

1.1, 1.3, 
1.6, 1.8, 
2.2, 3.2, 
3.5, 5.3 

4,6,8 

คร้ังที่ 11 
สัปดาห์ 12 
25 มี.ค.59 

09.30-12.30 น. 
 

4.5 การคัดกรองภาวะเสี่ยงที่พบบ่อยใน
ระยะตั้งครรภ์ และการพยาบาล 
- Teenage pregnancy 
- Elderly gravidarum  
- Hyperemesis gravidarum 

3 ชม. 
 

- ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง  
- บรรยาย 
- อภิปราย 
-สอดแทรก

พ.จ.อ.ญ.สีนวล 
รัตนวิจิตร 
 

1.1, 1.3, 
1.6, 1.8, 
2.2, 3.2, 
3.5, 5.3 

4,6,8 
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สัปดาห์ที ่
คร้ังที่ 
ว/ด/ป 

หัวข้อ 
ระยะ 
เวลา 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน 

ผู้สอน 

ตาม
มาตรฐาน
ผลลัพธ์

การเรียนรู้ 

ค่านิยม 
12 

ประการ 

- Polydramnios /Oligodramnios  จริยธรรม 
จากกรณีศึกษา 
- น าเสนอข่าวหรือ
บทความเก่ียวกับ
หัวข้อที่เรียนเป็น
ภาษาอังกฤษ 

คร้ังที่ 12 
สัปดาห์ที ่13 
1 เม.ย.59 

09.30-12.30 น. 
 

4.6 การคัดกรองภาวะเสี่ยงที่ส าคัญใน
ระยะตั้งครรภ์และการพยาบาล 
- เบาหวาน 
- ภาวะความดนัโลหิตสูง 

3 ชม. - ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง  
- บรรยาย 
-สอดแทรก
จริยธรรม 
จากกรณีศึกษา 
-mine map 
- น าเสนอข่าวหรือ
บทความเก่ียวกับ
หัวข้อที่เรียนเป็น
ภาษาอังกฤษ 

พ.จ.อ.ญ.สีนวล 
รัตนวิจิตร 

 
 

1.1, 1.3, 
1.6, 1.8, 
2.2, 3.2, 
3.5, 5.3 

4,6,8 

คร้ังที่ 13 
สัปดาห์ที่ 14 
8 เม.ย.59 

09.30-12.30 น. 
 

บทที ่5 การเตรียมตัวเพื่อการคลอด 
- การเตรียมตัวเพื่อการคลอดและการ

เตรียมบทบาทการเป็นบิดามารดา  
- การสร้างสัมพนัธภาพบิดา-มารดา-

ทารกในระยะตั้งครรภ ์
- การเตรียมทางด้านร่างกายและสรี

รจิตของมารดาในระยะคลอด 
- การดูแลเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดใน

ระยะคลอดโดยไม่ใช้ยา 
- การส่งเสริมความสุขสบายในระยะ

คลอด 

3 ชม. 
 

- ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง  
- บรรยาย 
- สร้างสถานการณ์
จ าลองในห้องเรียน
และให้แสดง
บทบาทสมมต ิ
- น าเสนอข่าวหรือ
บทความเก่ียวกับ
หัวข้อที่เรียนเป็น
ภาษาอังกฤษ 

  พ.จ.อ.ญ.สีนวล 
รัตนวิจิตร 

 

1.1, 1.3, 
1.6, 1.8, 
2.2, 3.2, 
3.5, 5.3 

4,6,8 

คร้ังที่ 14 
สัปดาห์ที ่16 
22 เม.ย.59 

09.30-12.30 น. 
 

บทที ่6  การดูแลสตรีระยะตั้งครรภ์ที่มี
โรคติดเชื้อร่วมกับการตั้งครรภ ์
- VDRL  
- Hepatitis B  
- AIDS  
- หัด  
- หัดเยอรมัน 

3 ชม. 
 

- มอบหมายให้
ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง 
-ท าแบบทดสอบ
รายบุคคล 
-ท าแบบทดสอบ
รายกลุ่ม 
-ร่วมกันเฉลยและ

อ.สุจินดา  
ตรีเนตร 
 

1.1, 1.3, 
1.6, 1.8, 
2.2, 3.2, 
3.5, 5.3 
 
 
 
 

4,6,8 
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สัปดาห์ที ่
คร้ังที่ 
ว/ด/ป 

หัวข้อ 
ระยะ 
เวลา 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน 

ผู้สอน 

ตาม
มาตรฐาน
ผลลัพธ์

การเรียนรู้ 

ค่านิยม 
12 

ประการ 

วิเคราะห์ข้อสอบ  
-บรรยายสรุป
สาระส าคัญ 
-สรุปคะแนนที่ได้
ในแต่ละกลุ่ม 
- น าเสนอข่าวหรือ
บทความเก่ียวกับ
หัวข้อที่เรียนเป็น
ภาษาอังกฤษ 

 
 

คร้ังที่ 15 
สัปดาห์ที ่17 
29 เม.ย.59 

09.30-12.30 น. 

บทที่ 7 การประเมินสุขภาพทารกใน
ครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง 
7.1 Biochemical Assessment 
7.2 Biophysical Assessment 
7.3 Electronic Fetal monitoring 

3 ชม. 
 

- มอบหมายให้
ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง 
- บรรยาย 
- ยกตัวอย่าง
สถานการณ ์
- เกมส์แข่งขันท า
แบบทดสอบท้ายบท 
-สรุปคะแนนที่ได้
ในแต่ละกลุ่ม 
- น าเสนอข่าวหรือ
บทความเก่ียวกับ
หัวข้อที่เรียนเป็น
ภาษาอังกฤษ 

อ.สุจินดา  
ตรีเนตร 

1.1, 1.3, 
1.6, 1.8, 
2.2, 3.2, 
3.5, 5.3 

4,6,8 

สัปดาห์ที่  18 
6 พ.ค.59 

สอบปลายภาค  - - พ.จ.อ.ญ.สีนวล 
รัตนวิจิตร 

- - 

 
2. การมอบหมายงาน 
   1) แบ่งกลุ่มศึกษาและค้นคว้าข่าว  บทความวิชาการ  หรือบทความวิจัยภาษาอังกฤษ   ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา
ในแต่ละหัวข้อที่เรียนในแต่ละสัปดาห์  โดยให้แปล  สรุป  และน าเสนอก่อนเรียนทุกสัปดาห์   
    2) สรุปความรู้จากการศึกษาด้วยตนเองและจากวิดีทัศน์ เรื่องการเตรียมตัวและการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

3) แบ่งกลุ่มศึกษาและค้นคว้าวิธีการคุมก าเนิด  แล้วน าเสนอในห้องเรียน 
4) แบบทดสอบท้ายบท 
5) แผนที่ความคิดเก่ียวกับการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
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3. การจัดการความเสี่ยง 
   1) ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดจากการถามและให้ตอบ   ลักษณะคล้ายข้อสอบ หลังเรียนทุกสัปดาห์  และมี
การเฉลย 
   2) กรณีนักศึกษาประเมินผลไม่ผ่านเกณฑ์เกณฑ์ขั้นต่ าของรายวิชาในแต่ละระยะของการเรียนการสอนและ
การประเมินผล จะมีการพัฒนานักศึกษา เช่น ด้วยการมอบหมายงานเพิ่ม  มอบหมายให้ใช้กระบวนการกลุ่มเพ่ือนช่วย
เพ่ือน  สอนเสริมนอกเวลาและสอบซ้ า เป็นต้น  
  4.) มีการช่วยเหลือและติดตามนักศึกษาที่สอบกลางภาคไม่ผ่าน  ซึ่งเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการสอบปลายภาคไม่
ผ่าน เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว 
   3) กรณีประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ทุกกิจกรรม ร้อยละ 60 ให้ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนก่อนประเมินประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ 
 
4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้  
 

การประเมิน งานที่จะใช้ประเมินผลผู้เรียน 
สัปดาห์ที่ 
ก าหนด 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1. ทักษะด้านความรู้ 
 

สอบ 
  - สอบกลางภาค  
  - สอบปลายภาค  

 
8 
18 

75 % 
          - 30 % 
          - 35 % 

2. ทักษะด้านคุณธรรมจริยธรรม - การเข้าชั้นเรียน การแต่งกาย ความประพฤติ 
และการส่งงาน  

ตลอดเทอม 
 

3 % 
 

3. ทักษะด้านปัญญา - แผนที่ความคิด (Mine map) 
- รายงานสรุปความรู้จากการศึกษาด้วยตนเอง
และจากวิดีทัศน์  เรื่องการเตรียมตัวและการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่  
- แบบทดสอบท้ายบท 
 

14 
6 
 
 

3, 4, 5, 8, 
16, 17 

3 %  
2 % 

 
 

8 % 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

-แบ่งกลุ่มศึกษาและค้นคว้าวิธีการคุมก าเนิด  
แล้วน าเสนอในห้องเรียน 

4, 5 
 

4 % 
 

5. ทักษะด้านการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

-แบ่งกลุ่มน าเสนอข่าวหรือบทความเกี่ยวกับ
หัวข้อที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษ 
 

ตลอดเทอม 5 % 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1.ต าราและเอกสารหลัก 
เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1 ปีการศึกษา 2558  
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 ไม่มี 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 3.1 หนังสือ ได้แก่ 
กรรณิการ์ วิจิตตรสุคนธ์, พรรณรัตน์ แสงเพ่ิม, นันทิยา วัฒายุ, สุพินดา เรืองจิรัษเฐียร และสุดาพร พยัคฆเรือง. (2555). 

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. 
ธีรพงศ์ เจริญวิทย์, บุญชัย เอ้ือโรจน์กิจ, ศักนัย มโนทัย, สมชาย ธรวัฒนาเจริญ และกระเษียร ปัญญาค าเลิศ, 

บรรณาธิการ. (2551). สูติศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: โอเอส พรินติ้ง เฮาส์. 
ถวัลย์วงศ์ รัตนสิริ ฐิติมา  สุนทรสัจ  และ สมศักดิ์  สุทัศน์วรวุฒิ,บรรณาธิการ. (2553). สูติศาสตร์ฉุกเฉิน. 

กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ดีจ ากัด. 
ประสงค์ ตันมหาสมุทร, พฤหัส จันทร์ประภาส, อรรถพล ใจชื่น, ธันยารัตน์ วงศ์วนานุรักษ์ และตรีภพ  เลิศบรรณ

พงษ์ ,บรรณาธิการ. (2555). สูตินรีเวชทันยุค. กรุงเทพมหานคร: พี. เอ. ลิฟวิ่ง.  
มานี ปิยะอนันต์, ชาญชัย วันทนาศิริ และบุญชัย เอ้ือไพโรจน์กิจ, บรรณาธิการ. (2553). ต าราสูติศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 

4). กรุงเทพมหานคร: พี.เอ.ลิฟวิ่ง.  
ยง ภู่วรวรรณ และปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์. (2552). จับเข่าคุยกันเรื่องไวรัสตับอักเสบ บี ภัยเงียบท่ีป้องกันได้. กรุงเทพฯ:  

อัมรินทร์พรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ ากัด (มหาชน). 
วรรณรัตน์ จงเจริญยานนท์. (2551). การพยาบาลสูติศาสตร์ 1. กรุงเทพฯ: โครงการสวัสดิการวิชาการสถาบันพระ

บรมราชชนก. 
สุภาวดี เครือโชติกุล. (2552). การพยาบาลสูติศาสตร์ ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
เอกชัย โควาวิสารัช, ปัทมา พรหมสนธิ และบุญศรี จันทร์รัชชกูล, บรรณาธิการ. (2554). การตั้งครรภ์ในมารดาวัย

เสี่ยง. กรุงเทพฯ: บริษัทยูเนี่ยน ครีเอชั่น. 
เอกชัย โควาวิสารัตน์, ปัทมา พรหมสนธิ และ บุญศรี จันทร์รัชชกูล, บรรณาธิการ. (2555). วิฤตการณ์ทางสูติกรรม

ที่รุนแรง. กรุงเทพมหานคร: ทวี ดี สแกน.  
อุ่นใจ กออนันตกุล. (2551). การตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูง (High Risk Pregnant). กรุงเทพฯ: ชานเมืองการพิมพ์.  
Cunningham, F.G., Leveno, K.J., Bloom, S.L., Hauth, J.C., Glistrap, L.C., and Wenstrom,K.D. (2005). 

Williams obstrtrics (22nd ed.). New York: McGraw-Hill. 
Wong, D.L., Wilson, D., Perry, S.E., Lowdermilk, D.L. and Hockenberry, M.J. (2010). Maternal Child 

Nursing Care. Orlando, Florida, U.S.A.: Mosby. 
3.2 วารสาร ได้แก่  

1) MCN : American Journal of Maternal & Child Nursing  
2) JOGNN 
3) Midwifery 
4) Obstet Gynecol  
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3.3 ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และเว็บไซด์ ได้แก่  
1) http://www.tnc.or.th/   
2) http://www.who.int/ 
3) http://www.OBGYN.net 
4) http://www.sciencedirect.com 

 
หมวดที่ 7 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
1) การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอน คณะกรรมการฝ่ายจัดการศึกษากับผู้เรียน ในระหว่างเรียน หลังการสอบ

กลางภาค ภายหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน   
2) ใช้แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
3) สร้างเกณฑ์การประเมินแบบประเมินการท ารายงานกรณีศึกษาและวิพากย์และน าเสนอสถานการณ์

ตัวอย่างในระหว่างการเรียน  
4) การสนทนากลุ่มระหว่างทีมผู้สอนถึงการก าหนดเกณฑ์และแนวทาวในการประเมินประสิทธิผลของ

รายวิชาแบบมีส่วนร่วม   
 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
1) การสังเกตการณ์การสอนของผู้ร่วมทีมการสอนโดยให้นักศึกษาประเมินการสอน มีการให้อาจารย์ผู้

ประเมินรายวิชาได้รับทราบผลประเมินการสอน  
2) ตรวจสอบกระบวนการพัฒนาความรู้ การพัฒนาผลการสอบ/การเรียนรู้ การวิพากษ์ข้อสอบ การจัดท า

แนวทางการออกข้อสอบของรายวิชา พร้อมก ากับติดตามแผนการสอนในทุกหัวข้อของผู้สอน  
3) การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู้ โดยน าผลการสอบกลางภาค สอบปลายภาค และผลการ

ประเมินอย่างเป็นระยะๆเข้าที่ประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษา และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการวิชาการคณะ 
เพ่ือให้คณะฯน าไปวางแผนการพัฒนาความรู้ของนักศึกษาที่มีผลการเรียนอ่อนหรือต่ ากว่ามาตรฐาน  

4) วางแผนปรับปรุงกลยุทธ์ของรายวิชาแบบปรับทุกครั้งเมื่อได้รับการประเมิน รวมทั้งลองปฏิบัติ และ
ปรับเปลี่ยนพร้อมประเมินผลที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง   
 

3. การปรับปรุงการสอน 
1) สัมมนาการจัดการเรียนการสอน เพ่ือร่วมกันหาแนวทางหรือวางแผนการปรับปรุงพัฒนารายวิชาร่วมกับ

คณาจารย์ผู้สอน 
2) คณะกรรมการจัดการให้ค าแนะน าและก ากับติดตามแผนการพัฒนาความรู้ของนักศึกษาที่มีผลการเรียน

อ่อนหรือต่ ากว่ามาตรฐาน  
3) รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการวิชาการคณะ เพื่อให้คณะฯน าไปวางแผนการพัฒนา 
4) ความรู้ของนักศึกษาที่มีผลการเรียนอ่อนหรือต่ ากว่ามาตรฐาน พร้อมทั้งวางแผนปรับปรุงกลยุทธ์ของ

รายวิชา โดยปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนทุกครั้งเมื่อได้รับการประเมิน รวมทั้งลองปฏิบัติ และปรับเปลี่ยนพร้อม
ประเมินผลที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
 
 

http://www.obgyn.net/
http://www.sciencedirect.com/
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
มีคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา (คะแนน/เกรด) กับข้อสอบ 

รายงาน โครงการ และการให้คะแนนพฤติกรรมของนักศึกษากับข้อสอบ รายงาน โครงการ และการให้คะแนน
พฤติกรรมของนักศึกษา 
 

5. การด าเนินการทบทวน และการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
1) ปรับปรุงรายละเอียดรายวิชาทุกปีตามผลการประเมินรายวิชา    
2) การวิเคราะห์ข้อสอบหลังสอบ (ค่าความ ยาก-ง่าย ค่าอ านาจจ าแนก) จัดท าคลังข้อสอบ 
3) มีการทบทวนปรับผู้สอนโดยเชิญผู้สอนที่มาจากการปฏิบัติการจริงในสถานบริการและมีประสบการณ์

การสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตจากสถาบันอ่ืน 
4) วางแผนปรับเนื้อหาการสอนที่สามารถน าไปใช้ได้จริงในหมวดวิชาชีพและการฝึกปฏิบัติการพยาบาล 

โดยมีการปรับเนื้อหารายวิชาในห้องทดลองให้เป็นการใช้ประกอบการวินิจฉัยแยกโรค และการให้บริการในโรงพยาบาล  
5) มีการประชุมหารือร่วมกับคณาจารย์คณะครศุาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเพ่ือให้เป็นการ

ก ากับทิศในการพัฒนาการสอนให้ตรงตามหลักการของการประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลและตามที่สภาวิชาชีพ
ก าหนด    
 

 
ลงชื่อ …………………………………………………………… ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
             อาจารย์ พ.จ.อ.หญิง สีนวล รัตนวิจิตร    
 
ลงชื่อ …………………………………………………………… ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
                อาจารย์ ศุภรัสม์ิ วิเชียรตนนท ์
 
ลงชื่อ …………………………………………………………… ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
         ผู้ชว่ยศาตราจารย์ ดร.หทัชนก  บัวเจริญ  
 
ลงชื่อ………………………………………………………..คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
      (รองศาสตราจารย์ ดร. สุนุตตรา ตะบูนพงศ์) 
                     วันที่ ………………………………….. 

 
 
 
 
 


