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รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะพยาบาลศาสตร์   

Faculty of  Nursing  

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา       รหัสวิชา  9553303  ชื่อรายวิชา ปฏิบัติการพยาบาลมารดา 
ทารก และการผดุงครรภ์ 2                       

2. จำนวนหน่วยกิต        4 หน่วยกิต 4(0-12-4)    
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
 3.1  ชื่อหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต  
 3.2  ประเภทของรายวิชา   ศึกษาท่ัวไป  

   วิชาเฉพาะ กลุ่มวิชา  พ้ืนฐานวิชาชีพ          
            วิชาชีพ  

   วิชาเลือกเสรี     

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา    
 4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
  อาจารย์ นธภร  วิโสรัมย์       พย.ม. (การพยาบาลแม่และเด็ก)  

อาจารย์สุมาลา    สว่างจิต พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) 
 4.2 อาจารยน์ิเทศประสบการณ์ภาคสนาม 
  1. อาจารย์ นธภร  วิโสรัมย์       พย.ม. (การพยาบาลแม่และเด็ก)   

2. อาจารย์สุวรรณี มณีศรี  พย.ม.(การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) 
3.อาจารย์สุมาลา           สวา่งจิต            พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่ฝึกภาคสนามตามแผนการศึกษาในหลักสูตร  
 5.1 ภาคการศึกษาที่     1      2    ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2564 ชั้นปีที่เรียน 4 

5.2 ช่วงเวลา / ระยะเวลาที่ฝึก 1 - 25 มิถุนายน 2564 และ26 กรกฎาคม - 17 กันยายน 2564
 รวมทั้งหมด 6  สัปดาห์/กลุ่ม 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (pre-requisite)  (ถ้ามี) 
  

 



2  มคอ.4 
 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (co-requisites)  (ถ้ามี) 
8. สถานที่เรียน  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณ์ภาคสนามครั้งล่าสุด 
 วันที่  พฤษภาคม 2564 

หมวดที ่2 จดุมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  เมื่อจบการเรียนการสอนในรายวิชานี้แล้วนักศึกษา 

  1. มีความซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา แสดงออกถึงการเคารพสิทธิ คุณค่า ความแตกต่าง และ

ศักดิ์ศรีของผู้อ่ืนและตนเอง แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพการพยาบาลตระหนักในคุณค่าวิชาชีพ

และสิทธิของพยาบาล 

 2. มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ทางวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

อย่างกว้างขวางได้แก่การประเมินสภาวะทารกในครรภ์ การพยาบาลสตรีที่มีภาวะเสี่ยงในระยะตั้งครรภ์ การ

พยาบาลสตรีที่มีภาวะแทรกซ้อนเนื่องจากการตั้งครรภ์ การพยาบาลสตรีที่มีโรคร่วมกับการตั้งครรภ์ การ

พยาบาลสตรีที่มีเลือดออกในระยะตั้งครรภ์ การพยาบาลสตรีที่มีโรคติดเชื้อร่วมกับการตั้งครรภ์ การพยาบาล

ผู้คลอดที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับปัจจัยการคลอด การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะคลอด การ

พยาบาลผู้คลอดที่ทำสูติศาสตร์หัตถการ การพยาบาลมารดาที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะหลังคลอด และการ

พยาบาลทารกแรกเกิดท่ีมีภาวะแทรกซ้อนได้  

 3. มีความรู้และความเข้าใจในการบริหารและการจัดการทางการพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ ผู้คลอดใน

ทุกระยะของการคลอด ที่มีปัญหาทางสุขภาพในระบบต่าง ๆ รวมถึงสามารถบริหารจัดการการใช้ยาอย่างสม

เหตุผลได ้

 4. ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์อย่างเป็นองค์รวม เพ่ือความปลอดภัยของผู้รับบริการ

ภายใต้หลักฐานเชิงประจักษ์ กฎหมาย และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยคำนึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม

และการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 

 5. คิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณเพ่ือหาแนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหา

การปฏิบัติงาน และบอกถึงผลกระทบจากการแก้ไขปัญหาได้ 

 6. ใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ ทางการวิจัย และนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาและการศึกษาปัญหาทางสุขภาพของหญิง

ตั้งครรภ์ ผู้คลอดในทุกระยะของการคลอด และทารกแรกเกิด ได้ 

 7. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีจริยธรรม  

 8.ปฏิบัติทักษะการพยาบาลและผดุงครรภ์ในสถานการณ์จริงได้  

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
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เป็นการจัดการเรียนการสอนครั้งแรกของหลักสูตร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาสามารถใช้
กระบวนการพยาบาลในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ ผู้คลอด และปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ได้ ในการ
ปฏิบัติงานในแผนกสูติกรรมของโรงพยาบาล 
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หมวดที ่3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  

 = ความรับผิดชอบหลัก ○ = ความรับผิดชอบรอง 

หมวดวชิา รหัส 
และชื่อรายวิชา 

คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 
ความสัมพันธ ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะปฏิบตัิทางวิชาชีพ 

 1. มีความซ่ือสัตย์ มวีินัย ตรง
ต่อเวลา 
2. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม 
3. สามารถใช้ดุลยพินิจในการ
จัดการปัญหาจริยธรรม 
4. แสดงออกถึงการเคารพสิทธ ิ
คุณค่า ความแตกต่าง และ
ศักดิ์ศรี ของผู้อื่นและตนเอง 
5. แสดงออกถึงการมีจิต
สาธารณะ คำนึงถึงส่วนรวม
และสังคม 
6. แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่
ดีต่อวิชาชีพการพยาบาล
ตระหนักในคุณค่าวิชาชีพและ
สิทธิของพยาบาล 

1. มีความรอบรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของ
ศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานชีวิต ทั้งด้านสังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมถึงศาสตร์อื่นทีส่่งเสริม
ทักษะศตวรรษ 21 ตลอดถึงความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ 
2. มีความรู้และความเขา้ใจในสาระสำคัญของ
ศาสตร์ทางวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
อย่างกว้างขวางและเป็นระบบ 
3. มีความรู้และความเขา้ใจในระบบสุขภาพของ
ประเทศและปัจจัยที่มีผลต่อระบบสุขภาพ 
4. มีความรู้และตระหนกัในงานวิจยัทางการ
พยาบาลที่เป็นปัจจบุันและสามารถนำผลการวิจยั
มาใช้ในการปฏิบัติทางการพยาบาล 
5. มีความรู้และความเขา้ใจในการบรหิารและการ
จัดการทางการพยาบาล 
6. มีความรู้และความเขา้ใจกฎหมายวิชาชีพและ
กฎหมายที่เกีย่วขอ้ง หลักจริยธรรม จรรยาบรรณ 
และสิทธิผู้ป่วย 

1. สามารถสืบค้นข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย วิเคราะห์และ
เลือกใช้ข้อมูลในการอา้งอิง
เพื่อพัฒนาความรู้และ
แก้ไขปัญหาอยา่ง
สร้างสรรค์ 
2. สามารถคิดอย่างเป็น
ระบบ คิดสร้างสรรค์ คิด
อย่างมีวจิารณญาณเพื่อหา
แนวทางใหม่ในการแก้ไข
ปัญหาการปฏิบัติงาน และ
บอกถึงผลกระทบจากการ
แก้ไขปัญหา 
3. สามารถใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ทางการ
วิจัย และนวัตกรรมในการ
แก้ไขปัญหาและการศึกษา
ปัญหาทางสุขภาพ 

1. มีปฏิสัมพันธอ์ยา่ง
สร้างสรรค์กับผู้รับบริการ 
ผู้ร่วมงาน และผู้ที่เกีย่วขอ้ง 
2. สามารถทำงานเป็นทีม
ในบทบาทผู้นำและสมาชิก
ทีมในบริบทหรือสถานกา
รณที่หลากหลาย 
3. สามารถแสดงความ
คิดเห็นของตนเองอย่าง
เป็นเหตุเป็นผล และเคารพ
ในความคิดเห็นของผู้อื่น 
4. แสดงออกถึงการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาวิชาชีพ
และสังคมอย่างต่อเนื่อง 

1. สามารถประยกุต์ใช้หลัก
ทางคณิตศาสตร์ และสถิติใน
การปฏิบัติงาน 
2. สามารถสื่อสารด้วย
ภาษาไทยและ/ หรือ
ภาษาอังกฤษได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
3. สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมจีริยธรรม 
4. สามารถสื่อสารเพื่อให้
ผู้รับบริการได้รับบริการ
สุขภาพอย่างปลอดภัย 

1. สามารถปฏบิัติการพยาบาล
และการผดุงครรภ์อย่างเป็น
องค์รวม เพื่อความปลอดภัย
ของผู้รับบริการ ภายใต้
หลักฐานเชิงประจักษ ์
กฎหมาย และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
2. สามารถใช้กระบวนการ
พยาบาลในการปฏิบัติการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ 
3. ปฏิบัติการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ด้วยความเมตตา 
กรุณา และเอื้ออาทร โดย
คำนึงถึงสิทธิผู้ป่วยและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 
4. สามารถปฏบิัติทักษะการ
พยาบาลในสถานการณ์จำลอง
และในสถานการณ์จริงได้ 
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หมวดวชิา รหัส 
และชื่อรายวิชา 

คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 
ความสัมพันธ ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะปฏิบตัิทางวิชาชีพ 

7. มีความรู้ ความเขา้ใจ และเลือกใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับประเภทการใช้งาน การสื่อสาร และ
ผู้รับสาร 

9553503 ปฏิบัติการ
พยาบาลมาดา ทารก
และการผดุงครรภ์2 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

   ○ ○ ○ ○  ○    ○ ○  ○  ○ ○   ○ ○ ○     

 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ของ TQF 

วิธีการสอน/การจัดกิจกรรมที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล  

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 [] มีความซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา 
 

1.จัดให้นักศึกษาฝึกทักษะปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารกที่มีภาวะ
เสี่ยงและปัญหาสุขภาพในสถานการณ์จริง ที่แผนกฝากครรภ์ ห้องคลอด 
และหลังคลอด 
2. มอบหมายให้นักศึกษาจัดทำแผนการให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยแก่
หญิงตั้งครรภ์/มารดาหลังคลอดที่มีภาวะเสี่ยงหรือมีปัญหาสุขภาพ ที่
แผนกฝากครรภ์และหลังคลอด 
3. วางแผนการพยาบาล (Nursing Care Plan) มารดาและทารกท่ีมี
ภาวะเสี่ยงและปัญหาสุขภาพ  
4. จัดทำรายงานการประชุมปรึกษาทางการพยาบาล 
5. บันทึกการเรียนรู้ประจำวัน 

ประเมินความมีระเบียบวินัยและซื่อสัตย์โดยใช้ 
1. แบบประเมินทักษะการปฏิบัติการพยาบาล 
2. แบบประเมินแผนการให้ความรู้ด้านสุขภาพ  
3. แบบประเมินรายงานการวางแผนการพยาบาล 
(NCP) 
4. แบบประเมินรายงานการประชุมปรึกษาทางการ
พยาบาล 
5. แบบประเมินบันทึกการสะท้อนคิด 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
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1.2. []มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม 

1. จัดให้นักศึกษาฝึกทักษะปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารกท่ีมีภาวะ
เสี่ยงและปัญหาสุขภาพในสถานการณ์จริง ที่แผนกฝากครรภ์ ห้องคลอด 
และหลังคลอด 
2. บันทึกการเรียนรู้ประจำวัน 

1.แบบประเมินทักษะการปฏิบัติการพยาบาล 
2. แบบประเมินบันทึกการสะท้อนคิด 

1.3. []สามารถใช้ดุลยพินิจในการจัดการ
ปัญหาจริยธรรม 

1. จัดให้นักศึกษาฝึกทักษะปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารกท่ีมีภาวะ
เสี่ยงและปัญหาสุขภาพในสถานการณ์จริง ที่แผนกฝากครรภ์ ห้องคลอด 
และหลังคลอด 
2. มอบหมายให้มกีารประชุมปรึกษาทางการพยาบาลในกรณีศึกษาท่ี
น่าสนใจ 
3. ประชุมก่อน-หลังการฝึกปฏิบัติการพยาบาล ในแต่ละวัน (Pre-Post 
Conference)  

ประเมินการแยกแยะความถูกต้อง  ความดี   ความชั่ว 
โดยใช้ 
1. แบบประเมินทักษะปฏิบัติการพยาบาล  
2. แบบประเมินบันทึกการเรียนรู้ 
3.แบบประเมินประชุมปรึกษาทางการพยาบาล 
 

1.4 [○] แสดงออกถึงการเคารพสิทธิ คุณค่า 
ความแตกต่าง และศักดิ์ศรีของผู้อื่นและตนเอง 
 

1.อาจารย์ผู้นิเทศสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักศึกษาในขณะ
ฝึกปฏิบัติงาน ในเรื่องการเคารพสิทธิ คุณค่า ความแตกต่าง และศักดิ์ศรี
ของผู้อ่ืนและตนเอง 
2. จัดให้นักศึกษาฝึกทักษะปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารกท่ีมีภาวะ
เสี่ยงและปัญหาสุขภาพในสถานการณ์จริง ที่แผนกฝากครรภ์ ห้องคลอด 
และหลังคลอด 
3. จัดการประชุมปรึกษาทางการพยาบาล (Case conference) 

1. ประเมินการเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ โดยใช้ 
2. แบบประเมินทักษะปฏิบัติการพยาบาล  
3. แบบประเมินประชุมปรึกษาทางการพยาบาล 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ของ TQF 

วิธีการสอน/การจัดกิจกรรมที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล  

1.5 [] แสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะ 
คำนึงถึงส่วนรวมและสังคม 
 

จัดให้นักศึกษาฝึกทักษะปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารกท่ีมีภาวะ
เสี่ยงและปัญหาสุขภาพในสถานการณ์จริง ที่แผนกฝากครรภ์ ห้องคลอด 
และหลังคลอด 

1. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมจิตอาสา 
 

1.6 [] แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อ
วิชาชีพการพยาบาลตระหนักในคุณค่าวิชาชีพ
และสิทธิของพยาบาล 

1.อาจารย์สอดแทรกจริยธรรม คุณธรรมในการฝึกทักษะปฏิบัติการ
พยาบาลในสถานการณ์จริง และเป็น Role Model ห้กับนักศึกษา 
2. บันทึกการเรียนรู้ประจำวัน 

1. แบบประเมินบันทกึการเรียนรู้ 
2. แบบประเมินทักษะการปฏิบัติการพยาบาล 

2. ความรู้ 
2.2[]  มีความรู้และความเข้าใจใน
สาระสำคัญของศาสตร์ทางวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์อย่างกว้างขวางและเป็น
ระบบ 

1.จัดให้นักศึกษาฝึกทักษะปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารกที่มีภาวะ
เสี่ยงและปัญหาสุขภาพในสถานการณ์จริง ที่แผนกฝากครรภ์ ห้องคลอด 
และหลังคลอด 
2. ฝึกปฏิบัติทักษะการพยาบาลในสถานการณ์จำลอง  
3. จัดทำแผนการให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยแก่หญิงตั้งครรภ์/มารดา
หลังคลอดที่มีภาวะเสี่ยงหรือมีปัญหาสุขภาพ  
4. วางแผนการพยาบาล (Nursing Care Plan) มารดาและทารกท่ีมี
ภาวะเสี่ยงและปัญหาสุขภาพ 
5. การประชุมปรึกษาทางการพยาบาลและจัดทำรายงาน 
6. สอนในคลินิก (Clinical Teaching)  

ประเมิน โดยใช้ 
1. แบบประเมินทักษะการปฏิบัติการพยาบาล 
2. แบบประเมินการให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย 
3. แบบประเมินการวางแผนการพยาบาล  
4. แบบประเมินการประชุมปรึกษาทางการพยาบาล 
5. Post test 
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. มีความรู้และตระหนกัในงานวิจยัทางการพยาบาลที่เป็น
ปัจจุบันและสามารถนำผลการวจิัยมาใช้ในการปฏิบัติทางการ
พยาบาล 

1,มอบหมายให้นักศึกษาได้สืบค้นบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องและนำมา
ประยุกต์ใช้ในวางแผนการพยาบาลในระยะตั้งครรภ์ คลอดและหลัง
คลอด 
 

1.แบบประเมินรายงานการวางแผนการพยาบาล 
3. แบบประเมินรายงานการประชุมปรึกษาทางการ
พยาบาล 

2.6 []  มีความรู้และความเข้าใจกฎหมาย
วิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลักจริยธรรม 
จรรยาบรรณ และสิทธิผู้ป่วย 

1. สอดแทรกความรู้และความเข้าใจกฎหมายวิชาชีพและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง หลักจริยธรรม จรรยาบรรณ และสิทธิผู้ป่วย ในการฝึกปฏิบัติ
บนหอผู้ป่วย  
2. การ pre-post conference และการประชุมปรึกษาทางการพยาบาล 
3.จัดให้นักศึกษาฝึกทักษะปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารกที่มีภาวะ
เสี่ยงและปัญหาสุขภาพในสถานการณ์จริง ที่แผนกฝากครรภ์ ห้องคลอด 
และหลังคลอด 

ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วย
โดย 
1. แบบประเมินทักษะการปฏิบัติการพยาบาล 
2. แบบประเมินรายงานการวางแผนการพยาบาล 
3. แบบประเมินรายงานการประชุมปรึกษาทางการ
พยาบาล 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 [○] สามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย วิเคราะห์และเลือกใช้ข้อมูลในการ
อ้างอิงเพ่ือพัฒนาความรู้และแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ 

1. มอบหมายงานให้ สืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
วิเคราะห์และเลือกใช้ข้อมูลในการอ้างอิงที่มีความน่าเชื่อถือ มาใช้ในการ
วางแผนการพยาบาลมารดาและทารกที่มีภาวะเสี่ยงและปัญหาสุขภาพ 
2. มอบหมายให้นักศึกษา จัดประชุมปรึกษาทางการพยาบาล 

1. ประเมินโดยใช้แบบประเมินรายงานการวางแผนการ
พยาบาล  
 2. แบบประเมินรายงานการประชุมปรึกษาทางการ
พยาบาล 
3.แบบประเมินการวางแผนการพยาบาล 
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3.2 [] สามารถคิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณเพ่ือหา
แนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน 
และบอกถึงผลกระทบจากการแก้ไขปัญหา 

1. จัดให้นักศึกษาฝึกทักษะปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารกท่ีมีภาวะ
เสี่ยงและปัญหาสุขภาพในสถานการณ์จริง ที่แผนกฝากครรภ์ ห้องคลอด 
และหลังคลอด 
2.วางแผนการพยาบาล (Nursing Care Plan) มารดาและทารกที่มี
ภาวะเสี่ยงและปัญหาสุขภาพ  
3. จัดการประชุมปรึกษาทางการพยาบาลและทำรายงานการประชุม
ปรึกษาทางการพยาบาล 

1. แบบประเมินทักษะการปฏิบัติการพยาบาล 
2. แบบประเมินรายงานการวางแผนการพยาบาล  
3. แบบประเมินรายงานการประชุมปรึกษาทางการ
พยาบาล 
 

3.3 [] สามารถใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ทางการวิจัย และนวัตกรรมในการ
แก้ไขปัญหาและการศึกษาปัญหาทางสุขภาพ 

1. จัดให้นักศึกษาฝึกทักษะปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารกท่ีมีภาวะ
เสี่ยงและปัญหาสุขภาพในสถานการณ์จริง ที่แผนกฝากครรภ์ ห้องคลอด 
และหลังคลอด 
2. ฝึกปฏิบัติทักษะการพยาบาลในสถานการณ์จำลอง  
3. วางแผนการพยาบาล (Nursing Care Plan)มารดาและทารกท่ีมี
ภาวะเสี่ยงและปัญหาสุขภาพ 
4. จัดการประชุมปรึกษาทางการพยาบาลและทำรายงานการประชุม
ปรึกษาทางการพยาบาล 

1. แบบประเมินทักษะการปฏิบัติการพยาบาล 
2. แบบประเมินรายงานการวางแผนการพยาบาล  
3. แบบประเมินรายงานการประชุมปรึกษาทางการ
พยาบาล 
 

4. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
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4.1 [○] มีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับ
ผู้รับบริการ ผู้ร่วมงาน และผู้ที่เก่ียวข้อง 

1. จัดให้นักศึกษาฝึกทักษะปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารกท่ีมีภาวะ
เสี่ยงและปัญหาสุขภาพในสถานการณ์จริง ที่แผนกฝากครรภ์ ห้องคลอด 
และหลังคลอด 
2. มอบหมายให้ศึกษากรณีศึกษารายกลุ่มและมีการประชุมปรึกษา
ทางการพยาบาล (Nursing Conference) 

1. แบบประเมินทักษะการปฏิบัติการพยาบาล 
2. แบบประเมินรายงานการประชุมปรึกษาทางการ
พยาบาล 
 

4.2 [○] สามารถทำงานเป็นทีมในบทบาทผู้นำ
และสมาชิกทีมในบริบทหรือสถานการณที่
หลากหลาย 

1. มอบหมายให้ศึกษากรณีศึกษาผู้ป่วยน่าสนใจรายกลุ่มและจัดการ
ประชุมปรึกษาทางการพยาบาล (Nursing Conference) ร่วมกับ
พยาบาลและอาจารย์นิเทศ 

1. แบบประเมินตนเองและเพ่ือน  
2. แบบประเมินกรณีศึกษากรณีศึกษา 
และแบบประเมินการประชุมปรึกษาทางการพยาบาล 
(Nursing Conference) 

4.3. []  สามารถแสดงความคิดเห็นของ
ตนเองอย่างเป็นเหตุเป็นผล และเคารพในความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

1. จัดให้นักศึกษาฝึกทักษะปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารกท่ีมีภาวะ
เสี่ยงและปัญหาสุขภาพในสถานการณ์จริง ที่แผนกฝากครรภ์ ห้องคลอด 
และหลังคลอด 
2. มอบหมายให้ศึกษากรณีศึกษารายกลุ่มและมีการประชุมปรึกษา
ทางการพยาบาล (Nursing Conference) 
3. ประชุมก่อน-หลังการพยาบาล (Pre-Post Conference) 
4. บันทึกการเรียนรู้ประจำวัน 

1. แบบประเมินทักษะการปฏิบัติการพยาบาล 
2. แบบประเมินรายงานการประชุมปรึกษาทางการ
พยาบาล 
3. แบบประเมินบันทึกการสะท้อนคิด 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 



11  มคอ.4 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ของ TQF 

วิธีการสอน/การจัดกิจกรรมที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล  

5.1 [○] สามารถประยุกต์ใช้หลักทาง
คณิตศาสตร์ และสถิติในการปฏิบัติงาน 

จัดให้นักศึกษาฝึกทักษะปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารกท่ีมีภาวะ
เสี่ยงและปัญหาสุขภาพในสถานการณ์จริง ที่แผนกฝากครรภ์ ห้องคลอด 
และหลังคลอด 

 แบบประเมินทักษะการปฏิบัติการพยาบาล 

5.2 [○] สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยและ/ 
หรือภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.จัดให้นักศึกษาฝึกทักษะปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารกที่มีภาวะ
เสี่ยงและปัญหาสุขภาพในสถานการณ์จริง ที่แผนกฝากครรภ์ ห้องคลอด 
และหลังคลอด 
2. ให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยแก่หญิงตั้งครรภ์/มารดาหลังคลอดที่มี
ภาวะเสี่ยงหรือมีปัญหาสุขภาพ (หมายเหตุ เฉพาะแผนกฝากครรภ์ และ
หลังคลอด) 
3. ประชุมปรึกษาทางการพยาบาล (Case conference) 
4. จัดทำแผนการให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยแก่หญิงตั้งครรภ์/มารดา
หลังคลอดที่มีภาวะเสี่ยงหรือมีปัญหาสุขภาพ (หมายเหตุ เฉพาะแผนก
ฝากครรภ์ และหลังคลอด) 

ประเมินการสื่อสารภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพใน
การพูด ฟัง อ่าน เขียนและการนำเสนอ โดยใช้  
1. แบบประเมินทักษะปฏิบัติการพยาบาล 
2. แบบประเมินการให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย 
3. แบบประเมินประชุมปรึกษาทางการพยาบาล  
 

5.3 [○] สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีจริยธรรม 

1. มอบหมายให้ทำรายงานเป็นกลุ่มและการนำเสนอโดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
2. มอบหมายให้นักศึกษาสอนสุขศึกษารายบุคคล 
 

แบบประเมินการให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย 

6. ทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ 



12  มคอ.4 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ของ TQF 

วิธีการสอน/การจัดกิจกรรมที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล  

6.1 [] สามารถปฏิบัติการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์อย่างเป็นองค์รวม เพ่ือความปลอดภัย
ของผู้รับบริการภายใต้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
กฎหมาย และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

1. จัดให้นักศึกษาฝึกทักษะปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารกท่ีมีภาวะ
เสี่ยงและปัญหาสุขภาพในสถานการณ์จริง ที่แผนกฝากครรภ์ ห้องคลอด 
และหลังคลอด 
2. ฝึกปฏิบัติทักษะการพยาบาลในสถานการณ์จำลอง แผนกห้องคลอด 
3. วางแผนการพยาบาล (Nursing Care Plan) มารดาและทารกท่ีมี
ภาวะเสี่ยงและปัญหาสุขภาพ 
4. จัดทำรายงานการประชุมปรึกษาทางการพยาบาล 

1. แบบประเมินทักษะการปฏิบัติการพยาบาล 
2. แบบประเมินรายงานการวางแผนการพยาบาล  
3. แบบประเมินรายงานการประชุมปรึกษาทางการ
พยาบาล 
 

6.2 [] สามารถใช้กระบวนการพยาบาลในการ
ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

1. จัดให้นักศึกษาฝึกทักษะปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารกท่ีมีภาวะ
เสี่ยงและปัญหาสุขภาพในสถานการณ์จริง ที่แผนกฝากครรภ์ ห้องคลอด 
และหลังคลอด 
2. ฝึกปฏิบัติทักษะการพยาบาลในสถานการณ์จำลอง แผนกห้องคลอด 
3. วางแผนการพยาบาล (Nursing Care Plan) มารดาและทารกท่ีมี
ภาวะเสี่ยงและปัญหาสุขภาพ 
4. จัดทำรายงานการประชุมปรึกษาทางการพยาบาล 

1. แบบประเมินทักษะการปฏิบัติการพยาบาล 
2.  แบบประเมินรายงานการวางแผนการพยาบาล  
3. แบบประเมินรายงานการประชุมปรึกษาทางการ
พยาบาล 
 

6.3 [] ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ด้วยความเมตตา กรุณา และเอ้ืออาทร โดย 
คำนึง ถึงสิทธิผู้ป่วยและความหลากหลายทาง 
วัฒนธรรม 

 1.จัดให้นักศึกษาฝึกทักษะปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารกท่ีมีภาวะ
เสี่ยงและปัญหาสุขภาพในสถานการณ์จริง ที่แผนกฝากครรภ์ ห้องคลอด 
และหลังคลอด 
2. ฝึกปฏิบัติทักษะการพยาบาลในสถานการณ์จำลอง  

1. แบบประเมินทักษะการปฏิบัติการพยาบาล 
2. แบบประเมินแผนการให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย 
แก่หญิงตั้งครรภ์/มารดาหลังคลอดที่มีภาวะเสี่ยงหรือมี 
ปัญหาสุขภาพ 
3.  แบบประเมินรายงานการวางแผนการพยาบาล  



13  มคอ.4 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ของ TQF 

วิธีการสอน/การจัดกิจกรรมที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล  

3. จัดทำแผนการให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยแก่หญิงตั้งครรภ์/มารดา
หลังคลอดที่มีภาวะเสี่ยงหรือมีปัญหาสุขภาพ 
4. วางแผนการพยาบาล (Nursing Care Plan) มารดาและทารกท่ีมี
ภาวะเสี่ยงและปัญหาสุขภาพ 
5. จัดทำรายงานการประชุมปรึกษาทางการพยาบาล 

4. แบบประเมินรายงานการประชุมปรึกษาทางการ
พยาบาล 
 

6.4 [] สามารถปฏิบัติทักษะการพยาบาลใน
สถานการณ์จำลองและในสถานการณ์จริงได้ 

1. จัดให้นักศึกษาฝึกทักษะปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารกท่ีมีภาวะ
เสี่ยงและปัญหาสุขภาพในสถานการณ์จริง ที่แผนกฝากครรภ์ ห้องคลอด 
และหลังคลอด 
2. ฝึกปฏิบัติทักษะการพยาบาลในสถานการณ์จำลอง (Stimulation 
Based Learning) แผนกห้องคลอด 
3. วางแผนการพยาบาล (Nursing Care Plan) มารดาและทารกท่ีมี
ภาวะเสี่ยงและปัญหาสุขภาพ 
4. จัดทำรายงานการประชุมปรึกษาทางการพยาบาล 

1. แบบประเมินทักษะการปฏิบัติการพยาบาล 
2. แบบประเมินรายงานการวางแผนการพยาบาล  
3. แบบประเมินรายงานการประชุมปรึกษาทางการ
พยาบาล 
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7. ภารกิจอื่น ๆ ท่ีนำมาบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน 

7.1 ผลงานวิจัย  การเรียนรู้ผ่านการสะท้อนคิดของนักศึกษาพยาบาล 
7.2 งานบริการวิชาการ  

..............................................................ไม่มี.......................................................... .................. 
7.3 งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  

..............................................................ไม่มี................................................................... 
7.4 ทรัพยากรหรือวิธีการใช้ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

..............................................................ไม่มี...................................................................  
 

 
หมวดที ่4  ลกัษณะและการดำเนินการ 

 
4.1 คำอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณ์ภาคสนามหรือคำอธิบายรายวิชา 
 บทบาทของผดุงครรภ์ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการคลอด การพยาบาลผู้คลอดในระยะที่ 1 ของการ
คลอด การทำคลอดและการพยาบาลในระยะที่ 2- 4 ของการคลอด การพยาบาลทารกแรกเกิดทันที การ
ประเมินสภาวะทารกในครรภ์ การใช้ยาทางสูติกรรมอย่างสมเหตุผล การพยาบาลสตรีที่มีภาวะเสี่ยงในระยะ
ตั้งครรภ์ การพยาบาลสตรีที่มีภาวะแทรกซ้อนเนื่องจากการตั้งครรภ์ การพยาบาลสตรีที่มีโรคร่วมกับการ
ตั้งครรภ์ การพยาบาลสตรีที่มีเลือดออกในระยะตั้งครรภ์ การพยาบาลสตรีที่มีโรคติดเชื้อร่วมกับการตั้งครรภ์ 
การพยาบาลผู้คลอดที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับปัจจัยการคลอด การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะ
คลอด การพยาบาลผู้คลอดที่ทำสูติศาสตร์หัตถการ การพยาบาลมารดาที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะหลังคลอด 
และการพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะแทรกซ้อน โดยใช้กระบวนการพยาบาล ผลงานวิจัย นวัตกรรม และ
หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพยาบาล โดยคำนึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม การมีส่วนร่วมของ
ครอบครัวและชุมชน 
 Roles of midwives, basic knowledge of childbirth, nursing care for pregnant in first 
stage of labor, deliver and nursing care for mother in second to fourth stage of labor, nursing 
care for neonate, fetal health assessment, rational drugs use in obstetrics, nursing care for 
health risks and complications of pregnant,  nursing care for disease with pregnancy;  antenatal 
bleeding; sexual transmission infection in pregnancy; pregnant with abnormal factors for 
delivery; complication in labor period; obstetric operation; complication in postpartum period 
and neonate with complication by using nursing process, nursing theories, related theories, 
research results, innovations and empirical evidences considering cultural diversity and 
participation of family and community 
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4.2 จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย ทดลอง/ปฏิบัติ/ฝึกงาน สอนเสริม ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

- ไม่ต่ำกว่า 180 ชั่วโมง 
ตามความต้องการของ

นักศึกษา 
90 ชั่วโมง 

    
 
1. ระยะเวลาการฝึกปฏิบัติ และสถานที่ฝึกปฏิบัติ 
 1 - 25 มิถุนายน 2564 ณ ห้องปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 
 26 กรกฎาคม - 17 กันยายน 2564: แผนกสูติกรรม  โรงพยาบาลบุรีรัมย์  
2.  กิจกรรมของนักศึกษา 

2.1 ก่อนฝึกปฏิบัติ (กิจกรรมก่อนฝึกปฏิบัติ เช่น การเตรียมความพร้อม ฯลฯ) 
 2.1.1 เข้าร่วมฟังการปฐมนิเทศรายวิชาและชี้แจงการฝึกภาคปฏิบัติ และเตรียมความพร้อมก่อนฝึก
ภาคปฏิบัติ ที่คณะพยาบาลศาสตร์ 
      2.1.2 เตรียมความพร้อมก่อนฝึกภาคปฏิบัติ (Pre – Clinique) ที่คณะพยาบาลศาสตร์ โดย 
  -  มอบหมายให้ทำสรุปเนื้อหาการพยาบาลในแต่ละระบบ แล้วเข้าฝึกปฏิบัติตามฐานต่าง ๆ 
  - สอบ Pre-test 
    2.1.3 เข้าร่วมฟังการปฐมนิเทศจากแหล่งฝึก 
    2.2 ขณะฝึกปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักที่เก่ียวข้องกับนักศึกษาระหว่างฝึกประสบการณ์ภาคสนาม) 

    2.21 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลของผู้รับบริการที่มอบหมาย แล้วนำมาวางแผนการพยาบาลให้
เหมาะสมและถูกต้องตามหลักการทางวิชาการ 
    2.2.2 ปฏิบัติการพยาบาลตามที่วางแผนไว้ 
    2.2.3 ประเมินผลลัพธ์ของการพยาบาล ประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองทุกวันผ่านกิจกรรม 
Post conference 
    2.2.4 ฝึกปฏิบัติทักษะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ตามท่ีอาจารย์ผู้นิเทศมอบหมาย 
    2.2.5 ร่วมแสดงความคิดเห็นทางวิชาการร่วมกับผู้นิเทศและเพ่ือนร่วมกลุ่ม 
  2.3 หลังฝึกปฏิบัติ  
   2.3.1 สอบภายหลังนำเสนอกรณีศึกษาและภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย  

2.3.2 สอบลงกอง post test 
2.3.3 ร่วมประเมินผลการฝึกภาคปฏิบัติกับอาจารย์นิเทศและพ่ีเลี่ยงในแหล่งฝึก 

4.3 กิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา 
แผนกฝากครรภ ์
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แหล่งฝึก ระยะเวลา ประสบการณ์ที่ต้องการ ผลการเรียนรู้ท่ี
คาดหวัง (TQF) 

แผนกฝากครรภ์
รพ. บุรีรัมย์ 

 
ห้องปฏิบัติการ 
คณะพยาบาลฯ 

 
 
 

    1 สัปดาห์ 
 
 

    1 สัปดาห ์

ปฏิบัติการพยาบาลในสถานการณ์จำลอง ปฏิบัติการพยาบาล
และการผดุงครรภ์โดยใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลแบบองค์
รวมในการสร้างเสริม ป้องกัน ดูแลและฟื้นฟูสภาพ โดยใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์ และยึดหลักความปลอดภัยของผู้รับบริการ การดูแล
ด้วยความเอื ้ออาทรด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ และคุณธรรม
จริยธรรม ดังนี้ 

TQ F1.1, 1.2, 1.3, 
1.4 ,1,5, 1,6 
TQF 2.2 ,2.4 ,2.6 
TQF 3.2, 3.3 
TQF 4.3  
TQF 5.1 ,5.2  
TQF 6.1, 6.2, 6.3, 
6.4 
 
 

1. ทักษะปฏิบัติการพยาบาลในสถานการณ์จริง ในการพยาบาล
มารดาและทารกที่มีภาวะเสี่ยงหรือมีปัญหาสุขภาพ ได้แก ่ 
  1.1 ซักประวัติหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะมีปัญหาสุขภาพ (3 ราย) 
    1.2 ทักษะการตรวจร่างกายและการตรวจครรภ์หญิง
ตั้งครรภ์ที่มีภาวะมีปัญหาสุขภาพ (3ราย) 
 1.4 ประชุมก่อนและหลังการปฏิบัติการพยาบาล (Pre-post 
conference) 

  2. ทักษะการให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยแก่หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะ
เสี่ยงหรือมี ปัญหาสุขภาพ 

TQF 2.2  
TQF 5.3 

  3. แผนการให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยแก่หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะ
ปกติ  

TQF 1.5 
TQF 2.2 
TQF 3.1,  3.4 

  4. รายงานการวางแผนการพยาบาล 
 

TQF 1.5 
TQF 2.2 
TQF 3.3, 3.4 
TQF 4.3 

  5. บันทึกการเรียนรู้ประจำวัน/การสะท้อนคิด  TQF 3.1, 3.4 

 
ห้องคลอด 

 แหล่ง
ฝึก 

ระยะเวลา ประสบการณ์ที่ต้องการ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
(TQF) 

ห้องปฏิบัติการ 
คณะพยาบาลฯ 
 
รพ. บุรีรัมย์ 
 
 

 

1 สัปดาห์ 
 
 

2 สัปดาห์ 

 
 
 

ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์โดยใช้กระบวนการพยาบาล
ในการดูแลแบบองค์รวมในการสร้างเสริม ป้องกัน ดูแลและฟื้นฟูสภาพ 
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และยึดหลักความปลอดภัยของผู้รับบริการ 
การดูแลด้วยความเอื้ออาทรด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ และคุณธรรม
จริยธรรม ดังนี้ 
1. ทักษะปฏิบัติการพยาบาลในสถานการณ์จริง ในการพยาบาลมารดา
และทารก ที่มีภาวะปกติภาวะเสี่ยงหรือมีปัญหาสุขภาพ ได้แก่  

TQ F1.1, 1.2 ม 1.3, 
1.4 ,1,5, 1,6 
TQF 2.2 ,2.4 ,2.6 
TQF 3.2, 3.3 
TQF 4.3  
TQF 5.1 ,5.2  
TQF 6.1, 6.2, 6.3,6.4 
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 แหล่ง
ฝึก 

ระยะเวลา ประสบการณ์ที่ต้องการ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
(TQF) 

 
 

 
 

 

 

  1.1 การรับใหม่ผู ้คลอดทั ้งรายปกติและที่มีภาวะเสี่ยงหรือมีปัญหา
สุขภาพ (2 ราย) 
  1.2 การเฝ้าคลอดผู้คลอดที่มีภาวะปกติและมีภาวะเสี่ยงหรือมีปัญหา
สุขภาพ และการใช้ยาทางสูติกรรม (2 ราย) 
   1.3 การทำคลอดปกติ (2 ราย) 
   1.4 การเย็บซ่อมแซมแผลฝีเย็บ (2 ราย) 
   1.5 การให้การพยาบาลทารกแรกเกิดปกติ และภาวะเสี ่ยงหรือมี
ปัญหาสุขภาพ (2 ราย) 
   1.6 การช่วยคลอดผู้คลอดที่มีภาวะปกติ (2 ราย) 
   1.7การให้การพยาบาลมารดาทารกในระยะ 2 ชั่วโมงหลังคลอดที่มี
ภาวะปกติภาวะเสี่ยงหรือมีปัญหาสุขภาพ (2 ราย) 
   1.8 การเตรียมและช่วยเหลือแพทย์ในการทำคลอดผิดปกติ ได้แก่ การ
เตรียมมารดาเพื่อผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง (C/S)/ F/E/ V/E (1 ราย) 
   1.9 ประชุมปรึกษาก่อนและหลังการให้การพยาบาล  
(Pre-post conference) 

 
 
 

2. ประชุมปรึกษาทางการพยาบาลโดยแสดงบทบาทผูน้ำและผู้รว่มการ
ประชุมปรึกษาทางการพยาบาล 1 คร้ัง 

TQF 1.5  
TQF 2.2 
TQF 3.1, 3.3, 3.4 
TQF 4.3 
TQF 5.3 

  3. รายงานการวางแผนการพยาบาล 
 

TQF 1.5  
TQF 2.2 
TQF 3.3, 3.4 
TQF 4.3 

  4. รายงานการประชุมปรึกษาทางการพยาบาล 
 

TQF 1.5 
TQF 2.2 
TQF 4.3 

  5. บันทึกการเรียนรู้ประจำวัน/การสะท้อนคิด TQF 3.1, 3.4 
TQF 4.3, 
TQF  6.3 

 
แผนกหลังคลอด 
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แหล่งฝึก ระยะเวลา ประสบการณ์ที่ต้องการ ผลการเรียนรู้ท่ี
คาดหวัง (TQF) 

รพ.บุรีรมัย ์
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1 สัปดาห ์

 

 
 
 

 

 

ปฏิบัติการพยาบาลในสถานการณ์จำลอง ปฏิบัติการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์โดยใช้กระบวนการพยาบาลในการ
ดูแลแบบองค์รวมในการสร้างเสริม ป้องกัน ดูแลและฟื้นฟูสภาพ 
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และยึดหลักความปลอดภัยของ
ผู้รับบริการ การดูแลด้วยความเอื้ออาทรด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์ และคุณธรรมจริยธรรม ดังนี้ 
1. ทักษะปฏิบัติการพยาบาลในสถานการณ์จริง ในการพยาบาล
มารดาหลังคลอดและทารกมีภาวะเสี่ยงหรือมีปัญหาสุขภาพ 
    1.1 รับย้ายมารดาที่มีภาวะเสี่ยงหรือมีปัญหาสุขภาพหรือ
คลอดด้วยสูติศาสตร์หัตถการ (2 ราย) 
    1.2 รับย้ายทารกที่มีภาวะเสีย่งหรือมีปัญหาสุขภาพหรือ
คลอดด้วยสูติศาสตร์หัตถการ (2 ราย) 
    1.3 การพยาบาลมารดาและทารกที่มีภาวะเสี่ยงหรือมีปัญหา
สุขภาพหรือคลอดด้วยสูติศาสตร์หัตถการ (2 ราย) 
  1.4 ประชุมปรึกษาก่อนและหลังการให้การพยาบาล (Pre-
post conference) 

TQ F1.1, 1.2, 1.3, 
1.4 ,1,5, 1,6 
TQF 2.2 ,2.4 ,2.6 
TQF 3.2, 3.3 
TQF 4.3  
TQF 5.1 ,5.2  
TQF 6.1, 6.2, 6.3, 
6.4 
 

 

2. ให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยแก่หญิงหลังคลอดที่มีภาวะเสี่ยง
หรือมีปัญหาสุขภาพ 

TQF 2.2  
TQF 5.3 

 3. แผนการให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยแก่หญิงหลังคลอดที่มี
ภาวะเสี่ยงหรือมีปัญหาสุขภาพ 
  

TQF 1.5 
TQF 2.2 
TQF 3.1,  3.4 

  4. รายงานการวางแผนการพยาบาล 
 

TQF 1.5 
TQF 2.2 
TQF 3.3, 3.4 
TQF 4.3 

  5. บันทึกการเรียนรู้ประจำวัน/การสะท้อนคิด TQF 3.1, 3.4 
TQF 4.3, 
TQF  6.3 

 
4.4 รายงานหรืองานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 
 แผนกฝากครรภ์  

ลำดับ รายงานหรืองานที่มอบหมาย กำหนดส่ง กำหนดเวลาการสะท้อน
คิด/สะท้อนผลงาน 



19 
 

 

1 ซักประวัติหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะมีปัญหาสุขภาพ (3 
ราย) 

- ทุกวัน - ทุกวัน 

2 ทักษะการตรวจร่างกายและการตรวจครรภ์หญิง
ตั้งครรภ์ที่มีภาวะมีปัญหาสุขภาพและให้การพยาบาล (2 
ราย) 

หลังจากวันที่

ได้รับเคส1วัน 

- ทุกวัน 

3 การให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยแก่หญิงตั้งครรภ์ที่มี
ภาวะเสี่ยงหรือมีปัญหาสุขภาพ (รายบุคคล) (1 ฉบับ)  

- ก่อนสอน 
 

-ก่อนสอนและ ภายหลังการ
สอนแล้วเสร็จในแต่ละวัน 

4 รายงานการประชุมปรึกษาทางการพยาบาล (รายกลุ่ม)  
(1 เล่ม) 

- ก่อนวันประชุม
ปรึกษาทางการ
พยาบาล 1 วัน 

- ภายหลังการส่งรายงาน
กรณีศึกษาฉบับสมบูรณ์ไม่
เกิน 3 วัน 

5 บันทึกการเรียนรู้ประจำวัน/การสะท้อนคิด (รายบุคคล)  
(1 เล่ม) 

- เวลา 8.00 น. ของ
ทุกวัน 

Post conf.ของทุกวัน 

 
ห้องคลอด 

ลำดับ รายงานหรืองานที่มอบหมาย กำหนดส่ง กำหนดเวลาการสะท้อน
คิด/สะท้อนผลงาน 

1 1.1 แบบบันทึกการรับใหม่ผู้คลอดทั้งรายปกติและที่มี
ภาวะเสี่ยงหรือมปีัญหาสุขภาพ (2ราย) 

- 1 วันหลังจากได้รับเคส 1 วันหลังส่ง 

2 แบบบันทึกการเฝ้าคลอดผู้คลอดที่มีภาวะปกติและมี
ภาวะเสี่ยงหรือมปีัญหาสุขภาพ และการใช้ยาทางสูติ
กรรม(2 ราย) 

1 วันหลังจากได้รับเคส 1 วันหลังส่ง 

3 การทำคลอดปกติ (2 ราย) 1 วันหลังจากได้รับเคส 2 วันหลังส่ง 
4 การให้การพยาบาลทารกแรกเกิดปกติ และภาวะเสี่ยง

หรือมีปัญหาสุขภาพ (2 ราย) 
1 วันหลังจากได้รับเคส 2 วันหลังส่ง 

5 รายงานการวางแผนการพยาบาล(NCP) 1 ราย 1 วันหลังจากได้รับเคส 2 วันหลังส่ง 
6 รายงานการประชุมปรึกษาทางการพยาบาล (รายกลุ่ม)  

(1 เล่ม) 
- ก่อนวันประชุมปรึกษา
ทางการพยาบาล 1 วัน 
 

- ภายหลังการส่งรายงาน
กรณีศึกษาฉบับสมบูรณ์
ไม่เกิน3 วัน 

7 บันทึกการสะท้อนคิด (รายบุคคล)  (1 เล่ม) - เวลา 8.00 น. ของทุก
วัน 

Post conf.ของทุกวัน 

แผนกหลังคลอด  
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ลำดับ รายงานหรืองานที่มอบหมาย กำหนดส่ง 
กำหนดเวลาการสะท้อน

คิด/สะท้อนผลงาน 

1 1. ทักษะปฏิบัติการพยาบาลในสถานการณ์จริง ในการ
พยาบาลมารดาหลังคลอดและทารกมีภาวะเสี่ยงหรือมีปัญหา
สุขภาพ 
    1.1 รับย้ายมารดาที่มีภาวะเสี่ยงหรือมีปัญหาสุขภาพหรือ
คลอดด้วยสูติศาสตร์หัตถการ (2 ราย) 
    1.2 รับย้ายทารกที่มีภาวะเสีย่งหรือมีปัญหาสุขภาพหรือ
คลอดด้วยสูติศาสตร์หัตถการ (2 ราย) 
    1.3 การพยาบาลมารดาและทารกที่มีภาวะเสี่ยงหรือมี
ปัญหาสุขภาพหรือคลอดด้วยสตูิศาสตร์หัตถการ (2 ราย) 

- ทุกวัน - ทุกวัน 

2 แผนการให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยแก่มารดาหลังคลอดที่มี
ภาวะเสี่ยงหรือมีปัญหาสุขภาพ (รายบุคคล) (1 ฉบับ) 

- ก่อนสอน - ภายหลังการส่งแผนฯ 1 
วัน 

3 รายงานการวางแผนการพยาบาล ประจำวัน(2 ฉบับ) - ทุกวัน - ทุกวัน 
 รายงานกรณีศึกษา วันจันทรส์ัปดาห์ถัดไป หลังได้รับงานไม่เกิน 2วัน 
4 บันทึกการเรียนรู้ประจำวนั/การสะท้อนคิด  

(รายบุคคล)  (1 ฉบับ) 
- เวลา 8.00 น. ทุกวัน -15.00 น ทุกวัน 

 
4.5 การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกปฏิบัติ/ฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา 
 4.5.1 การตรวจสอบความตรงต่อเวลาในการส่งงานและการขึ้นฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษา 
 4.5.2 การตรวจรายงานที่ได้รับมอบหมายต่างๆ เช่น แผนการให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย รายงาน
การวางแผนการพยาบาล   การบันทึกประสบการณ์   การช่วยคลอดปกติ ฯลฯ ที่มอบหมาย พร้อมทั้งสะท้อน
ให้นักศึกษารับทราบข้อบกพร่อง และนำไปแก้ไข ภายในวันรุ่งขึ้นหลังจากนักศึกษาส่งงาน 
 4.5.3 ติดตามตรวจสอบความสามารถในการปฏิบัติงานของนักศึกษา การเก็บประสบการณ์ต่างๆ 
รวมทั้งปัญหาในการฝึกภาคปฏิบัติ 
 4.5.4 ตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละแผนกของการฝึกภาคปฏิบัติจากแบบประเมิน
การปฏิบัติงานรายวิชา ตรวจสอบจำนวนประสบการณ์ต่างๆ จำนวนเอกสารรายงานตามที่กำหนดในรายวิชา 
 4.5.5 ตรวจสอบบันทึกการสะท้อนคิดของนักศึกษา พร้อมทั้งสะท้อนให้นักศึกษารับทราบข้อบกพร่อง 
และนำไปวางแผนแก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง  
4.6  หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอน 
      4.6.1 ประสานงานกับแหล่งฝึก ชี้แจงแนวทางการฝึกปฏิบัติภาคปฏิบัติรายวิชา การจัดเตรียมที่พัก
ของนักศึกษาขณะฝึกภาคปฏิบัติ 
 4.6.2 ปฐมนิเทศรายวิชา แนวทางการฝึกภาคปฏิบัติรายวิชา กฎระเบียบที่ควรปฏิบัติของแหล่งฝึก 
 4.6.3 ติดตามนิเทศและให้คำแนะนำแก่นักศึกษาขณะฝึกภาคปฏิบัติตามแผนกต่างๆ ของแหล่งฝึก 
ช่วยเหลือ แก้ปัญหาให้คำแนะนำ การข้ึนฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาตามแผนการนิเทศที่ กำหนดไว้ 
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 4.6.4 เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำและร่วมกิจกรรมการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษา ได้แก่ การประชุม
ก่อนและหลังการปฏิบัติงาน  
      4.6.5 ตรวจสอบจำนวนและประสบการณ์ท่ีนักศึกษาได้รับ 
      4.6.6 ให้ความช่วยเหลือในกรณีที่นักศึกษามีปัญหา/ อุปสรรคระหว่างการฝึกภาคปฏิบัติ 
      4.6.7 ประเมินผลการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษา 
  4.6.8 วางแผนการสอน เขียนแผนการสอนในคลินิกและดำเนินการสอนในหัวข้อต่อไปนี้ 
  4.6.8.1 แผนกฝากครรภ์  
   1) เรื่องการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อนหรือมีโรคร่วมกับการตั้งครรภ์ 
  4.6.8.2 แผนกห้องคลอด 
   1) เรื่องการรับใหม่ผู้คลอดท่ีมีภาวะปกติ 
   2) เรื่องการให้การพยาบาลในระยะที่ 1 และ 2 ของการคลอด 
   3) การเตรียมผู้คลอดเพ่ือการผ่าตัดคลอดและการรับเด็กทารกแรกเกิด 
   4) การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะความดันโลหิตสูง 
   5) เรื่องการให้การพยาบาลทารกแรกเกิด 
   6) เรื่องการประเมินทารกในครรภ์ด้วยEFMและการแปลผล 
  4.6.8.3 แผนกหลังคลอด  
   1) เรื่องการให้การพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิดท่ีมีปัญหาหรือมีภาวะแทรกซ้อน 
4.7  หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของอาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติประจำแหล่งฝึก 
      4.7.1 ปฐมนิเทศเกี ่ยวกับสถานที ่ฝ ึกปฏิบัติงาน กฎระเบียบ แนวปฏิบัติต่างๆ เกี ่ยวกับการฝึก
ภาคปฏิบัติ และมอบหมายการฝึกภาคปฏิบัติงานให้นักศึกษาตามคู่มือการฝึกภาคปฏิบัติ รวมทั้งกิจกรรมอ่ืนๆที่
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เพิ่ม 
     4.7.2 นิเทศและให้คำแนะนำแก่นักศึกษาขณะฝึกภาคปฏิบัติตามแผนกต่างๆ ของแหล่งฝึก 
     4.7.3 เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำและร่วมกิจกรรมการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษา ได้แก่ การประชุม
ปรึกษาก่อนและหลังการปฏิบัติงาน  
      4.7.4 ตรวจสอบจำนวนและประสบการณ์ท่ีนักศึกษาได้รับ 
      4.7.5 ให้ความช่วยเหลือในกรณีที่นักศึกษามีปัญหา/ อุปสรรคระหว่างการฝึกภาคปฏิบัติ 
      4.7.6 ร่วมประเมินผลการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษา 
4.8 การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา 
 4.8.1 ปฐมนิเทศรายวิชาก่อนฝึกภาคปฏิบัติตามแหล่งฝึกต่างๆ 
 4.8.2 เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนฝึกภาคปฏิบัติรายวิชาโดยทบทวนความพร้อมโดยการสาธิต
ย้อนกลับ เรื่อง การตรวจครรภ์ การทำคลอด การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  

4.8.3 ประสานงาน/เตรียมความพร้อมแหล่งฝึกเกี่ยวกับประสบการณ์  จัดทำกิจกรรมการเรียนการ
สอนในรายวิชา 
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 4.8.4 แนะนำช่องทางการติดต่อประสานงานกับอาจารย์ผู้ประสานรายวิชา หากนักศึกษามีปัญหาหรือข้อ
สงส ัยเก ี ่ยวก ับรายว ิชา สามารถต ิดต ่ออาจารย์  นธภร ว ิ โสร ัมย์  เบอร ์โทร 092-9153965 ทาง Email 
namtawee@gmail.com หรือ ทาง ID line 092-9153965 
4.9 สิ่งอำนวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ต้องการจากสถานที่ท่ีจัดประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 
 4.9.1. ห้องสมุด ตำราทางสูติศาสตร์ ของแต่ละแหล่งฝึก สำหรับการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 4.9.2 ห้องประชุมปรึกษาทางการพยาบาลของแต่ละแหล่งฝึก ห้องประชุมกลุ่มย่อย/ประชุมปรึกษา
ก่อนและหลังการปฏิบัติงาน 
 4.9.3 อุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นในการสาธิตการพยาบาล เช่น หุ่นทารกแรกเกิด, หุ่นคลอด  
 4.9.4 ที่พักสำหรับนักศึกษาของแต่ละแหล่งฝึก 
 
4.10 ตำราและเอกสารหลัก 
กาญจนา ศรีสวัสดิ์.(2563). การพยาบาลสำหรับสตรีตั้งครรภ์ . กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์  
         มหาวิทยาลัย. 
กนกวรรณ  ฉันธนะมงคล. (2560). การพยาบาลสตรีที่มีโรคร่วมกับการตั้งครรภ์. (พิมพ์ครั้งที่ 2).ปทุมธานี:  
         สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต. 
จันทรรัตน์ เจริญสันติ (บรรณาธิการ). (2560). การพยาบาลและการผดุงครรภ์ : สตรีในระยะตั้งครรภ์. 
          เชียงใหม่ :  โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
ชญาภรณ์  เอกธรรมสุทธิ์ และเกษรา  สุวิทยะศิริ. (2562). การพยาบาลในระยะคลอด. นนทบุรี : โครงการ 
           สวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุข. 
นันทพร แสนศิริพันธ์ และฉวี เบาทรวง. (บรรณาธิการ). (2560). การพยาบาลและการผดุงครรภ์. สตรีที่มี 
           ภาวะแทรกซ้อน. เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
นันทพร  แสนศิริพันธ์ และ สุกัญญา  ปริสัญญกุล. (2558). การพยาบาลในระยะคลอด: แนวคิดทฤษฎี สู่การ 
           ปฏิบัติ. เชียงใหม่: โครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
ปิยะนุช  ชูโต. (2562). การพยาบาลและการผดุงครรภ์: สตรีในระยะคลอดและระยะหลังคลอด. เชียงใหม่ :  
            คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
ปิยะนุช ชูโต (บรรณาธิการ). (2562). การพยาบาลและการผดุงครรภ์: สตรีในระยะคลอดและหลังคลอด.  
            เชียงใหม่: โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
มาลีวัลย์ เลิศสาครศิริ. (2558). การพยาบาลสตรีในระยะตั้งครรภ์และระยะคลอด. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ 
            อัสสัมชัญ.มาลีวัลย์ เลิศสาครศิริ. (2562). การพยาบาลสตรีในระยะตั้งครรภ์และระยะคลอด.  
             กรุงเทพฯ : จามจุรีโปรดักจำกัด. 
วรรณรัตน์  จงเจริญยานนท์ (บรรณาธิการ). (2557). การพยาบาลสูติศาสตร์. นนทบุรี :โครงการสวัสดิการ 
             สถาบันพระบรมราชชนนก กระทรวงสาธารณสุข 
ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์. (บรรณาธิการ). (2557). การพยาบาลสูติศาสตร์. เล่ม 3. (พิมพ์ครั้งที่ 13). นนทบุรี :  
            โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุข. 
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4.11 ข้อมูลสำคัญและข้อมูลแนะนำ 
 4.11.1 เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
ธีระพงศ ์เจริญวิทย์และคณะ (บรรณาธิการ). (2555). สูติศาสตร์ . (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: โอ. เอส. พรินติ้ง
เฮ้าส์ . 
ดาริณ  โต๊ะกานิ และ ศิริพันธ์  ศิริพันธ์. (2556). ทักษะทางการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์. กรุงเทพฯ:  
 วิทยพัฒน์. 
ปิยะนันท์ ลิมเรืองรอง. (บรรณาธิการ). (2560). การพยาบาลสตรีระยะตั้งครรภ์ . กรุงเทพฯ : โครงการตำรา 
          คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. 
มานี  ปิยะอนันต์, ชาญชัย วันทนาศิริ และประเสริฐ ศันสนีย์วิทยกุล (บรรณธิการ). (2553). สูติศาสตร์ .  
          (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพมหานคร. พี .เอ. ลีฟวิ่ง. 
วิโรจน์ ไววานิชกิจ. (บรรณาธิการ). (2555). หลักการตรวจทางห้องปฏิบัติการด้านสูติศาสตร์สำหรับพยาบาล  
           แพทย์และบุคลากรทางแพทย์. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ศศิกานต์ กาละ. (2561). การสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : บทบาทพยาบาล. สงขลา: ชานเมืองการพิมพ์. 
สินีนาฎ  หงส์ละมัย. (2555). การพยาบาลในระยะคลอด: หลักฐานเชิงประจักษ์จากงานวิจัย. กรุงเทพฯ:  
           แดเน็กซ์อินเตอร์ คิร์ปอเรชั่น. 
อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล. (บรรณาธิการ). (2557). สาระหลักทางการพยาบาลมารดา ทารกแรกเกิด และการ 
           ผดุงครรภ์เล่มที่ 1 (ระยะตั้งครรภ์). เชียงใหม่ : โครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ 
          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
Cuningham, F. G. et al. (2014). Wiliums Obstetric.(24sted.). New York : McGraw-Hill. 
Lowdermilk, D. L., Perry, S. E., Cashion, K., Alden, K. R., Olshansky, E. F. (Eds.). (2016). Maternity  
          and women’s health care (11th ed.). St. Louis, MO : Elsevier . 
Mattson, S., & Smith, J. E. (Eds.). (2016). Core curriculum for maternal-newborn nursing (5th ed.).  
          Saint Louis, MO : Saunders/Elsevier. 
Lowdermilk, D. L., Perrt, S. E., Cashion, K., Alden, K. R., & Olshansky, E. F. (Eds.). (2020). Maternity 
           & women s health care (12th ed.). St. Louis, Missouri : Elsevier Mosby.. 
 4.11.2 เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
  1 .  เ ว ป ไ ซ ด ์ ท า ง ก า ร พ ย า บ า ล ม า ร ด า ท า ร ก  เ ช ่ น  www.mcn.journal.com,  
www.saiyairak.com www.thaibreastfeeding.com ,  www.thaihealth.or.th, https://www.who.int/ 
  2. ฐานข้อมูล CINAHL complete 

 
หมวดที่  5  การวางแผนและการเตรียมการ 

 
5.1 การกำหนดสถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ 

http://www.mcn.journal.com/
http://www.saiyairak.com/
http://www.thaibreastfeeding.com/
http://www.thaihealth.or.th/
https://www.who.int/
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5.1.1  อาจารย์ในกลุ่มวิชาบริหารการพยาบาลประชุมร่วมกับอาจารย์พิเศษจากแหล่งฝึก เพ่ือคัดเลือก
โรงพยาบาลที่มีผู้รับบริการจำนวนมากพอในการเก็บประสบการณ์ของนักศึกษา  และเป็นโรงพยาบาลที่มีสูติ
แพทย,์พยาบาลที่มีความรู้ที่ประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในสาขาสูติศาสตร์มีความพร้อมในการให้บริการ
หญิงตั้งครรภ์ที่มภีาวะเสี่ยงและมีปัญหาสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ   
1. ห้องปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 
2. แผนกฝากครรภ์ แผนกห้องคลอด และแผนกหลังคลอด โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 

 
5.2 การเตรียมนักศึกษา 

5.2.1 ปฐมนิเทศรายวิชา ชี้แจงรายละเอียด และเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติ 
 5.2.2 ประเมินความพร้อมด้านความรู้และทักษะของนักศึกษาก่อนการฝึกปฏิบัติ  โดยการสอบวัด
ความรู้ก่อนการฝึกภาคปฏิบัติรายวิชา 
 5.2.3 แจกเอกสารคู่มือการฝึกภาคปฏิบัติล่วงหน้า และกำหนดให้นักศึกษา ศึกษาคู่มือก่อนเข้ารับการ
ปฐมนิเทศ 
 5.2.4 ชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อนักศึกษาเกิดความเสี่ยงจากการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาล เช่น 
เข็มทิ่มตำ หรือความเสี่ยงจากการเดินทาง เช่น อุบัติเหตุ 
 5.2.5 มอบหมายให้นักศึกษาคัดเลือกตัวแทนเพ่ือติดต่ออาจารย์ 
 
 
 
5.3 การเตรียมอาจารย์สอนภาคปฏิบัติ/ อาจารย์สอนภาคปฏิบัติ 

5.3.1 จัดประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของการฝึกภาคปฏิบัติ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน การมอบหมายงาน การประเมินผลการเรียนรู้ ตารางการนิเทศ พร้อมคู่มือการนิเทศของ
รายวิชา ก่อนการฝึกฯ อย่างน้อย 2 สัปดาห์  

5.3.2 ชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อนักศึกษาเกิดความเสี่ยงจากการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาล  เช่น 
เข็มทิ่มตำ หรือความเสี่ยงจากการเดินทาง เช่น อุบัติเหตุ 
 
5.4 การเตรียมอาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติในสถานที่ฝึก 

5.4.1 จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดของรายวิชาที่จะฝึกภาคปฏิบัติ ได้แก่ ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการฝึก
ภาคปฏิบัติ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การจัดกิจกรรม การเรียนการสอน การมอบหมายงาน การประเมินผลการ
เรียนรู้ ตารางการนิเทศ พร้อมคู่มือการนิเทศของรายวิชา ก่อนการฝึกฯ 

5.4.2 ชี้แจงหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองในการสอนและควบคุมการฝึกปฏิบัติงาน 
 5.4.3 ชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อนักศึกษาเกิดความเสี่ยงจากการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาล  เช่น 
เข็มทิ่มตำ หรือความเสี่ยงจากการเดินทาง เช่น อุบัติเหตุ 
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5.5 การจัดการความเสี่ยง 
 5.5.1 ความเสี่ยงที่จะเกิดจากการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษา 
  5.5.1.1 การเก็บประสบการณ์ภาคปฏิบัติไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนดในรายวิชาที่มีการดำเนินการดังนี้ 
   1) จัดอาจารย์สอนภาคปฏิบัติ ในอัตราส่วนอาจารย์: นักศึกษา เท่ากับ 1: 8   
   2) กำหนดหน้าที่ในการปฏิบัติงานในแต่ละวันและตลอดการฝึกภาคปฏิบัติ 

  3) กำหนดแหล่งฝึกภาคปฏิบัติที่สามารถเก็บประสบการณ์เพ่ิมเติมในกรณีท่ีนักศึกษาเก็บ
ประสบการณ์ไม่ครบ 

   4) จัดระบบกำกับติดตามการเก็บประสบการณ์ของนักศึกษาอย่างชัดเจนโดยประสานงานกับ
อาจารย์ ผู้สอนภาคปฏิบัติ/อาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้มีการกำกับติดตามการเก็บ
ประสบการณ์ของนักศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นรายสัปดาห์ 
   5) การค้นหานักศึกษาที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้แก่ด้านความรู้ทางวิชาการและพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์โดยอาจารย์ผู้ประสานรายวิชาเป็นผู้พิจารณาให้นักศึกษาฝึกงานในแหล่งฝึกที่อาจารย์สามารถดูแลได้
อย่างใกล้ชิด 
   6) จัดให้มีตัวแทนนักศึกษาทำหน้าที่ติดต่อประสานงานกับอาจารย์สอนภาคปฏิบัติตลอดการ
ฝึกปฏิบัติงาน 
   7) ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนการฝึกภาคปฏิบัติและทบทวนระเบียบการฝึกภาคปฏิบัติ เน้นย้ำ
ให้นักศึกษาถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
  5.5.1.2 ความไม่ปลอดภัยจากการปฏิบัติงาน เช่น การถูกเข็มทิ่มตำสารคัดหลั่งการติดเชื้อโรคต่างๆ มี
การดำเนินการ ดังนี้ 
   1) จัดปฐมนิเทศทบทวนความรู้และทักษะการปฏิบัติตามหลัก Standard Precautionให้กับ
นักศึกษาโดยICN ของโรงพยาบาลก่อนขึ้นฝึกภาคปฏิบัติ 
   2) ทดสอบความรู้การปฏิบัติการป้องกันจากการถูกเข็มทิ่มตำและสารคัดหลั่งก่อนขึ้นฝึก
ปฏิบัติงาน 1 วัน 
   3) จัดทำคู่มือปฏิบัติการป้องกันการถูกเข็มทิ่มตำสารคัดหลั่งและการปฏิบัติตัวเมื่อได้รับ
อุบัติเหตุ 
   4) กระตุ้นและส่งเสริมให้นักศึกษาปฏิบัติตามหลักstandard Precaution อย่างเคร่งครัด
ขณะฝึกปฏิบัติงาน 
   5) ดำเนินการทบทวนอุบัติการณ์การเกิดความไม่ปลอดภัยในนักศึกษาจากการปฏิบัติงาน 
เช่น การถูกเข็มทิ่มตำสารคัดหลั่งและติดเชื้อโรคต่างๆ 
  6) เฝ้าระวังติดตามอุบัติการณ์ความไม่ปลอดภัยของนักศึกษาจากการปฏิบัติงานเช่นการถูก
เข็มทิม่ตำสารคัดหลั่งติดเชื้อโรคต่างๆ ร่วมกันร่วมกับอาจารย์ผู้นิเทศและอาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติ 
   7) ในกรณีที่นักศึกษาเกิดอุบัติเหตุถูกเข็มของมีคมทิ่มตำ/บาดหรือสัมผัสเลือดของเหลวของ
ผู้ป่วยขณะปฏิบัติงาน ให้ดำเนินการดังนี้ 
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  7.1) การทำความสะอาด 
  7.1.1) ถ้าถูกเข็มหรือของมีคมที่เปื้อนเลือดหรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วยหรือตำหรือ
บาดให้ล้างบาดแผลด้วยน้ำสบู่หรือ 2 % Chlorhexidine และทาแผลด้วย 70 %Alcohol ห้ามบีบ
เค้นเพ่ือให้เลือดออกมาเพราะจะทำให้เกิดบาดแผลมากข้ึน 

   7.1.2) ถ้าเลือดหรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วยกระเด็นถูกผิวหนังไม่ว่าจะมีบาดแผล
หรือไม่ก็ตามให้ล้างบริเวณนั้นด้วยน้ำและสบู่ให้สะอาดหากพบว่ามีบาดแผลให้ใช้  2% Chlorhexidine ฟอก
แผลให้สะอาดและทาแผลด้วย 70% Alcohol 
    7.1.3) ถ้าเล ือดหรือสารคัดหลั ่งกระเด็นเข้าตาล ้างตาด้วยน้ำสะอาดหรือ 
0.9%NSS มากๆหรือถ้าเลือดหรือสารคัดหลั่งสัมผัสเยื่อบุต่างๆให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดหลายๆครั้งถ้าเลือด
หรือสารคัดหลั่งกระเด็นเข้าปากให้บ้วนน้ำลายออกกลั้วคอด้วยน้ำสะอาดหลายๆครั้ง 
  7.2) รายงานหัวหน้าเวรหรืออาจารย์สอนภาคปฏิบัติรับทราบเพื่อประสานงานกับ
หน่วยงานIC และเขียนใบอุบัติการณ์ 
  7.3) ให้นักศึกษาพบหน่วยงาน IC เพื่อดำเนินการเจาะเลือดดูความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
และพบแพทย์ที่คลินิกนิรนามเพ่ือให้การตรวจวินิจฉัยและขอรับคำปรึกษาแนวทางการปฏิบัติในการดูแลตนเอง
และการรักษาโดยแพทย์จะประเมินความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อ เอชไอวี และพิจารณาให้ยาต้านไวรัสเอชไอ วี 
และนัดติดตามต่อไป 
  7.4) อาจารย์สอนภาคปฏิบัติรายงานอุบัติการณ์ต่ออาจารย์ผู้ประสานรายวิชาและงาน
ความเสี่ยงของคณะพยาบาลฯต่อไป 
   5.5.1.3 การจัดการความเสี่ยงในการให้การพยาบาลผิดพลาดมีการดำเนินการดังนี้ 
   1) จัดอาจารย์สอนภาคปฏิบัติในอัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเท่ากับ 1:8 เพื่อให้อาจารย์
สามารถดูแลนักศึกษาได้อย่างใกล้ชิด 
   2) จัดให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานเฉพาะเวรเช้าไม่มีการฝึกปฏิบัติในเวรบ่ายดึก 
   3) ทบทวนความรู้และแนวปฏิบัติตามขั้นตอนปฏิบัติ (Work Instruction) ของโรงพยาบาลที่
เป็นแหล่งฝึก 
   4) ประเมินความรู้ประสบการณ์เดิมของนักศึกษาก่อนลงมือปฏิบัติการพยาบาล 
   5) นิเทศอย่างใกล้ชิดกรณีผู้ป่วยที่ได้รับมอบหมายอยู่ในภาวะวิกฤตและมีความเสี่ยงสูง 
 

 
 

หมวดที ่6   การประเมินนักศึกษา 
6.1 หลักเกณฑ์การประเมินผล 
แผนกฝากครรภ ์ 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
(TQF) 

งาน/ กิจกรรมที่ใชป้ระเมินผล 
การเรียนรู ้(รายงาน/ งานที่มอบหมาย) 

กระบวนการประเมินผล 
การปฏิบัติงานของนักศึกษา 

(6.2) 

คะแนน
การ

ประเมิน 
TQF1.1,1.2,1.3 ,1.4, 1.5, 
1.6 
TQF 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6 
TQF. 3.1, 3.2, 3.3 
TQF. 4.1, 4.2, 4.3 
TQF. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4  
TQF. 6.1, 6.2, 6.3, 6.4  

1. ทักษะปฏิบัติการพยาบาลในสถานการณ์
จริง ในการพยาบาลมารดาและทารก ที่มี
ภาวะเสี่ยงและปัญหาสุขภาพ 
    1.1 ทักษะการซักประวัติหญิงตั้งครรภ์ที่
มีภาวะเสี่ยงหรือมีปัญหาสุขภาพ (2 ราย) 
    1.2 ทักษะการตรวจร่างกายและการ
ตรวจครรภ์หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงหรือ
มีปัญหาสุขภาพ (2 ราย) 

ใช้แบบประเมินทักษะการ
ปฏิบัติการพยาบาล 

70 

TQF 2.2  
TQF 3.1 
TQF 5.2, 5.3, 5.4 

2. ทักษะการให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย
แก่หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงหรือมีปัญหา
สุขภาพ (รายบุคคล)  

ใช้แบบประเมินทักษะการให้
ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยแก่
หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงหรือ
ปัญหาสุขภาพ 

5 

TQF 1.4, 1.5 
TQF 2.1, 2.2, 2.3 
TQF 5.3  
TQF 6.2 

3. แผนการให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยแก่
หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงหรือมีปัญหา
สุขภาพ 

ใช้แบบประเมินแผนการให้ความรู้
ด้านสุขภาพอนามัยแก่หญิง
ตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงหรือมี
ปัญหาสุขภาพ 

5 

TQF1.1,1.3  
TQF 2.2, 2.3, 2.4, 2.6 
TQF. 3.1, 3.2 
TQF 5.1, 5.2, 5.3, 5.5  
TQF 6.2, 6.3, 6.4, 

4. รายงานการวางแผนการพยาบาล (NCP)  ใช้แบบประเมินรายงานการวาง
แผนการพยาบาล 

15 

TQF1.1, 1.2, 1.3 ,1.4, 1.5, 
1.6 
TQF 3.1 
TQF 5.2 

5. บันทึกการเรียนรู้ประจำวัน/การสะท้อน
คิด 

ใช้แบบประเมินบนัทึกการสะทอ้น
คิด 
 

5 

 6.บันทึกประสบการณ ์
  6.1 ทักษะปฏิบัติการพยาบาลใน
สถานการณ์จริง 

ตรวจสอบบนัทึกประสบการณ์ให้
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดร้อยละ 
100 

ผ่าน 

 7. เข้ารับการปฐมนิเทศ   ตรวจสอบการเข้ารับการ
ปฐมนิเทศทุกแหล่งฝึก ร้อยละ 
100 

ผ่าน 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
(TQF) 

งาน/ กิจกรรมที่ใชป้ระเมินผล 
การเรียนรู ้(รายงาน/ งานที่มอบหมาย) 

กระบวนการประเมินผล 
การปฏิบัติงานของนักศึกษา 

(6.2) 

คะแนน
การ

ประเมิน 
 8. ระยะเวลาการฝึกภาคปฏิบัต ิ ตรวจสอบระยะเวลาในการฝึก

ภาคปฏิบัติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
100 

ผ่าน 

 9. ผลการประเมินการฝึกภาคปฏิบัติทุกราย
ประสบการณ ์

ตรวจสอบการรับการประเมนิการ
ฝึกภาคปฏิบัตทิุกราย
ประสบการณ์ไมน่้อยกว่าร้อยละ 
100 

ผ่าน 

 10. รายงานการประเมนิผลการฝึก
ภาคปฏิบัต ิ

ตรวจสอบความถูกต้องของ
รายงานการประเมินผลการฝึก
ภาคปฏิบัติของทุกแผนก 

ผ่าน 

คะแนนรวม 100 
แผนกห้องคลอด  

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
(TQF) 

งาน/กิจกรรมที่ใชป้ระเมินผล 
การเรียนรู้ 

กระบวนการประเมินผล 
การปฏิบัติงานของนักศึกษา 

(6.2) 

คะแนน
การ

ประเมิน 
TQF1.1,1.2,1.3 ,1.4, 1.5, 
1.6 
TQF 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 
2.6 
TQF 3.1, 3.2, 3.3 
TQF 4.1, 4.2, 4.3 
TQF 5.1, 5.2, 5.3, 5.4  
TQF 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 

1. ทักษะปฏิบัติการพยาบาลในสถานการณ์
จริง ในการพยาบาลผู้คลอดปกติและ ที่มี
ภาวะเสี่ยงหรือปัญหาสุขภาพ 
    
 

ใช้แบบประเมินทักษะการ
ปฏิบัติการพยาบาล 

70 

TQF1.1,1.3 ,1.4, 1.5, 1.6 
TQF 2.4, 2.6 
TQF 3.1, 3.2, 3.3 
TQF 4.2, 4.3, 4.4  
TQF 5.1, 5.2, 5.3, 5.5  
TQF 6.2, 6.3, 6.4, 

2. ประชุมปรึกษาทางการพยาบาล (Case 
conference) 

ใช้แบบประเมินการประชุม
ปรึกษาทางการพยาบาล 

10 

 3. รายงานการวางแผนการพยาบาล (NCP)  ใช้แบบประเมินรายงานการวาง
แผนการพยาบาล 

5 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
(TQF) 

งาน/กิจกรรมที่ใชป้ระเมินผล 
การเรียนรู้ 

กระบวนการประเมินผล 
การปฏิบัติงานของนักศึกษา 

(6.2) 

คะแนน
การ

ประเมิน 
TQF 1.4, 1.5 
TQF 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 
TQF 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 
TQF 5.1  
TQF 6.1, 6.2, 6.3, 6.4   

4. รายงานการประชุมปรึกษาทางการ
พยาบาล 

ใช้แบบประเมินรายงานการ
ประชุมปรึกษาทางการพยาบาล 

10 

TQF1.1,1.2,1.3 ,1.4, 1.5, 
1.6 
TQF 3.1 
TQF 5.2 

5. บันทึกการเรียนรู้ประจำวัน/การสะท้อน
คิด 

ใช้แบบประเมินบนัทึกการสะทอ้น
คิด 

5 

 6.บันทึกประสบการณ์ทักษะปฏบิัติการ
พยาบาลในสถานการณ์จริง 

ตรวจสอบบนัทึกประสบการณ์ให้
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  

ผ่าน 

 7. เข้ารับการปฐมนิเทศ    ตรวจสอบการเข้ารับการ
ปฐมนิเทศทุกแหล่งฝึก  

ผ่าน 

 8. ระยะเวลาการฝึกภาคปฏิบัต ิ ตรวจสอบระยะเวลาในการฝึก
ภาคปฏิบัติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
100 

ผ่าน 

 9. ผลการประเมินการฝึกภาคปฏิบัติทุกราย
ประสบการณ ์

ตรวจสอบการรับการประเมนิการ
ฝึกภาคปฏิบัตทิุกราย
ประสบการณ์ไมน่้อยกว่าร้อยละ 
70 

ผ่าน 

 10. รายงานการประเมนิผลการฝึก
ภาคปฏิบัต ิ

ตรวจสอบความถูกต้องของ
รายงานการประเมินผลการฝึก
ภาคปฏิบัติของทุกแผนก 

ผ่าน 

 รวม  100 
 
แผนกหลังคลอด  
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
(TQF) 

งาน/ กิจกรรมที่ใชป้ระเมินผล 
การเรียนรู ้(รายงาน/ งานที่

มอบหมาย) 

กระบวนการประเมินผล 
การปฏิบัติงานของนักศึกษา (6.2) 

คะแนน
การ

ประเมิน 
TQF1.1,1.2,1.3 ,1.4, 1.5, 
1.6 
TQF 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 
2.6 
TQF 3.1, 3.2, 3.3 
TQF 4.1, 4.2, 4.3 
TQF 5.1, 5.2, 5.3, 5.4  
TQF 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 

1. ทักษะปฏิบัติการพยาบาลใน
สถานการณ์จริง ในการพยาบาลมารดา
และทารก ที่มีภาวะเสี่ยงและปญัหา
สุขภาพ 
   - รับย้ายมารดาที่มีภาวะเสี่ยงหรือมี
ปัญหา 

ใช้แบบประเมินทักษะการปฏิบตัิการ
พยาบาล 

70 

TQF 2.2  
TQF 3.1 
TQF 5.2, 5.3, 5.4 

2. ทักษะการให้ความรู้ด้านสุขภาพ
อนามัยแก่มารดาหลังคลอดที่มภีาวะ
เสี่ยงหรือมีปัญหาสุขภาพ (รายบุคคล)  

ใช้แบบประเมินทักษะการให้ความรู้
ด้านสุขภาพอนามัยแก่หญิงตั้งครรภ์ที่
มีภาวะเสี่ยงหรือปัญหาสุขภาพ 

5 

 3. แผนการให้ความรู้ด้านสุขภาพ
อนามัยแก่มารดาหลังคลอดที่มภีาวะ
เสี่ยงหรือมีปัญหาสุขภาพ 

ใช้แบบประเมินแผนการให้ความรู้
ด้านสุขภาพอนามัยแก่หญิงตั้งครรภ์ที่
มีภาวะเสี่ยงหรือมีปัญหาสุขภาพ 

5 

 4. รายงานการวางแผนการพยาบาล 
(daily plan)  

ใช้แบบประเมินรายงานการวาง
แผนการพยาบาล 

5 

TQF 1.4, 1.5 
TQF 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 
TQF 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 
TQF 5.1  
TQF 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 

5. รายงานการศึกษารายกรณี แบบประเมนิรายงานกรณีศึกษา 10 

TQF1.1,1.2,1.3,1.4, 1.5, 1.6 
TQF 3.1 
TQF 5.2 

6. บันทึกการเรียนรู้ประจำวัน/การ
สะท้อนคิด 

ใช้แบบประเมินบนัทึกการสะทอ้นคิด 5 

 7. บันทึกประสบการณ์ทักษะปฏิบัติการ
พยาบาลในสถานการณ์จริง 

ตรวจสอบบันทึกประสบการณ์ให้
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดร้อยละ 100 

ผ่าน 

 8. ผลการประเมินการฝึกภาคปฏบิัติทุก
รายประสบการณ ์

ตรวจสอบการรับการประเมินการฝึก
ภาคปฏิบตัิทุกรายประสบการณ์ไมน่้อย
กว่าร้อยละ 70 

ผ่าน 

 9. ระยะเวลาการฝึกภาคปฏิบตั ิ ตรวจสอบระยะเวลาในการฝึก
ภาคปฏิบตัิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ผ่าน 

 10. รายงานการประเมินผลการฝกึ
ภาคปฏิบตั ิ

ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการ
ประเมินผลการฝึกภาคปฏิบัติของทุก
แผนก 

ผ่าน 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
(TQF) 

งาน/ กิจกรรมที่ใชป้ระเมินผล 
การเรียนรู ้(รายงาน/ งานที่

มอบหมาย) 

กระบวนการประเมินผล 
การปฏิบัติงานของนักศึกษา (6.2) 

คะแนน
การ

ประเมิน 
รวม 100 

 หมายเหต ุสัดส่วนคะแนนแผนกฝากครรภ์: แผนกห้องคลอด: แผนกหลังคลอด คิดเป็นสัดส่วน 1: 2: 1 
 

 การประเมินผลการเรียนใช้แบบอิงเกณฑ์/หรืออิงกลุ่ม โดยใช้เกณฑ์และเมินผลเป็นค่าระดับขั้น (Grade 
point) 8 ระดับ และมีความหมาย ดังนี้ 

ระดับคะแนน ระดับขั้น ความหมาย 

80 - 100 A ดีเยี่ยม (Excellent) 
75 - 79  B+ ดีมาก (Very good) 
70 - 74 B ดี (Good) 
65 - 69 C+ ค่อนข้างด ี(Fairly good) 
60 - 64 C พอใช้ (Fair) 
55 - 59 D+ อ่อน (Poor) 
50 - 54 D อ่อนมาก (Very poor) 

ต่ำกว่า 50 F ตก (Fail) 
หมายเหตุ 

  1. นักศึกษาต้องทำรายงานทุกฉบับ นำเสนอ และสอบก่อนและหลังการฝึกปฏิบัติ (ถ้าขาดอย่างใด
อย่างหนึ่งถือว่าไม่ผ่าน) 
  2. นักศึกษาต้องมีเวลาฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของชั่วโมงการฝึกปฏิบัติยกเว้นมีความ
จำเป็น โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์นิเทศประจำหอผู้ป่วยอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรได้
เฉพาะกรณีลาป่วยเท่านั ้น   โดยต้องมีใบรับรองแพทย์ตามระเบียบการลาของคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องลากิจ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์นิเทศ
ประจำหอผู้ป่วย รองคณบดี และคณบดี ลงลายมือชื่อรับรองตามลำดับ ทั้งนี้ต้องมีเวลาเวลาฝึกไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของชั่วโมงการฝึกปฏิบัติ 
  3. กรณีขาดฝึกโดยไม่แจ้งล่วงหน้าถือว่าผิดวินัยนักศึกษา และผิดระเบียบการฝึกปฏิบัติงานนักศึกษา
ต้องขึ้นฝึกปฏิบัติเพิ่มเป็นสองเท่าตามจำนวนวันที่ขาด 
  4. ตามเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของหลักสูตรในกลุ่มวิชาชีพต้องมีระดับคะแนนไม่น้อยกว่า C 
(มากกว่าร้อยละ 60) กรณีท่ีได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ 

2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
 2.1  ประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน ตามแบบประเมินการฝึกปฏิบัติงานซึ่งเป็นแบบ Rating Scale โดย
นักศึกษาจะได้รับการประเมินในระหว่างการฝึกปฏิบัติงานเพ่ือให้มีการพัฒนาตนเอง ก่อนที่จะประเมินเพ่ือการ
ให้คะแนน 
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 2.2  ประเมินรายงานกรณีศึกษา ตามแบบประเมินกรณีศึกษาซึ่งเป็นแบบ Rating Scale โดยนักศึกษาจะ
ได้รับการตรวจรายงานและนำกลับไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์นิเทศก่อนการประเมินเพ่ือให้คะแนน 
 2.3  ประเมินผลการนำเสนอกรณีศึกษาเป็นรายกลุ่ม ตามแบบประเมินการนำเสนอกรณีศึกษาเป็นราย
กลุ่ม ซึ่งเป็นแบบ Rating Scale โดยนักศึกษาจะได้รับการชี้แนะ ให้คำแนะนำก่อนการนำเสนอ 
 2.4  ประเมินแผนการสอนและการสอนสุขศึกษา ตามแบบประเมินการวางแผนและการสอนสุขศึกษา 
หากนักศึกษาไม่ผ่านตามเกณฑ์ท่ีกำหนด จะได้รับโอกาสให้สอนใหม่อีกครั้ง จึงจะพิจารณาให้คะแนน 
 2.5  สอบภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกปฏิบัติงาน 
3. ความรับผิดชอบของอาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติต่อการประเมินผู้เรียน (อาจารย์คลินิก) 
 ร่วมกับอาจารย์นิเทศในการประเมินคุณลักษณะของนักศึกษาทั้งระหว่างการและภายหลังการฝึก
ปฏิบัติงาน 
4. ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประสบการณ์ภาคสนามต่อการประเมินนักศึกษา 
     4.1 ผู้รับผิดชอบวิชา  

 4.1.1 ร่วมออกแบบการจัดการเรียนการสอนกับอาจารย์ในสาขา คณะอาจารย์ที ่ร ่วมสอน และ
คณะกรรมการบริหารวิชาการในการศึกษาลักษณะวิชา วัตถุประสงค์วิชา ในหลักสูตรและหัวข้อเนื้อหาใน
ประมวลรายวิชาและข้อมูลจากการประเมินการจัดการเรียนการสอน 
  4.1.2 รวบรวมผลการประเมินการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาเพื่อพิจารณาผลการศึกษาของนักศึกษา
ทั้งหมด 
  4.1.3 นำเสนอผลการศึกษาของนักศึกษาแก่คณะกรรมการวิชาการ คณะ และคณะกรรมการพัฒนา
และกำกับมาตรฐานการศึกษาตามลำดับ  
  4.1.4 ส่งข้อสอบและร่วมวิเคราะห์ข้อสอบพิจารณาร่วมกันในคณะอาจารย์ผู้สอนและ/หรือ
ปรึกษาหารืออาจารย์ที่มีประสบการณ์ในสาขานั้น 
 4.2 อาจารย์นิเทศ 

 4.2.1 แจ้งการขาดเรียนของนักศึกษา รวมทั้งรายการแก้ไข ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา เพ่ือจัดการฝึก
ชดเชย พร้อมเสนอคณบดี ผ่านฝ่ายวิชาการก่อนสิ้นสุดการเรียนการสอน 

 4.2.2 ประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานตามใบงานที่มอบหมายนักศึกษา และส่งคะแนนให้กับผู้รับผิดชอบ
วิชาตามกำหนด  
5. การสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง 
  5.1 ปรึกษาหารือระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบประสบการณ์ภาคสนามและ/หรือ หัวหน้าสาขาวิชา 
เพ่ือการตัดสินเกรดเบื้องต้น 
 5.2 นำเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการ เพื่อการทบทวนการประเมินผล และเกรด ประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนำเสนอคณบดีเพ่ือขอความเห็นชอบตามลำดับ 

 
หมวดที่ 7   การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
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7.1. กลยุทธ์/ วิธีการ/กระบวนการประเมินการฝึกภาคปฏิบัติ (ประสบการณ์ภาคสนาม) โดย  
7.1.1  นักศึกษา  ประกอบด้วย 

7.1.1.1 การประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชา โดยนักศึกษา ซึ่งครอบคลุม 
ประเด็นต่าง ๆ ตามที่วิทยาลัยกำหนด ได้แก่ ด้านเวลา (3 รายการ) ด้านเนื้อหาวิชา (7 รายการ) ด้านผู้เรียน (4 
รายการ) ดานการวัดและประเมินผล (8 รายการ) ด้านสื่อ/ อุปกรณ์/ เอกสารประกอบการสอน (4 รายการ) 
ด้านอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ (ประเมินในภาพรวมรายวิชา 18 รายการ) และการประเมินนี้นักศึกษาแต่ละคน
และแต่ละชั้นปี จะเป็นผู้ประเมินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  เมื่อสิ้นสุดกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชานี้ 
โดยผู้ประสานรายวิชาเป็นผู้กระตุ้นให้นักศึกษาดำเนินการประเมิน 

7.1.1.2  ประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์เป็นรายบุคคล โดยนักศึกษา 
เป็นการประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์เป็นรายบุคคล จำนวน 15 รายการตาม
แบบประเมินของวิทยาลัย เช่น การมีโอกาสกำหนดเป้าหมายในการเรียน มีการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น หลากหลาย มี
โอกาสได้ฝึกวินัยและความรับผิดชอบ มีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม มีบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอ้ืออาทร 
เป็นต้น ซึ่งการประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์เป็นรายบุคคลนี้ นักศึกษาแต่ละคน
และแต่ละชั้นปี จะเป็นผู้ประเมินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อสิ้นสุดการสอนของอาจารย์แต่ละคนโดยทั้งผู้สอน
และผู้ประสานรายวิชาเป็นผู้กระตุ้นให้นักศึกษาดำเนินการประเมิน 
 7.1.1.3 ประเมินแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ โดยจัดการประเมินแหล่งฝึกในวันสุดท้ายของการฝึก ณ แหล่ง
ฝึกโดยอาจารย์ผู้สอน  อาจารย์ผู้สอนประจำแหล่งฝึก นักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง ประเมินในด้านการสนับสนุน
การเรียนรู้ ความพร้อมของแหล่งฝึก ความร่วมมือของทีมสุขภาพ จำนวนและความเหมาะสมของประสบการณ์ที่
ได้รับ 

  7.1.1.4 สนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนกับนักศึกษา แบบไม่เป็นทางการ 
 7.1.1. 5 การสะท้อนคิดในบันทึกการสะท้อนคิดของนักศึกษา  

7.1.2  อาจารย์ผู้สอน ประกอบด้วย 
      7.1.2.1 ประเมินแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ โดยจัดการประเมินแหล่งฝึกในวันสุดท้ายของการฝึก ณ 

แหล่งฝึกโดยอาจารย์ผู้สอน  อาจารย์ผู้สอนประจำแหล่งฝึก นักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง ประเมินในด้านการ
สนับสนุนการเรียนรู้ ความพร้อมของแหล่งฝึก ความร่วมมือของทีมสุขภาพ จำนวนและความเหมาะสมของ
ประสบการณ์ที่ได้รับ 

 7.1.2.2 ประเมินกระบวนการเรียนการสอนโดยทีมผู้สอนเป็นผู้ดำเนินการ โดยจัดประเมินร่วมกับ
นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนในวันสุดท้ายของการฝึกภาคปฏิบัติ 

 7.1.2.3 ประเมินการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยจัดประเมินร่วมกับนักศึกษาและอาจารย์
ผู้สอนในวันสุดท้ายของการฝึกภาคปฏิบัติ 
 7.1.2.4 ประเมินเกณฑ์การประเมิน แบบประเมิน หรือวิธีการประเมิน โดยอาจารย์ผู้สอนและ
คณะกรรมการวิพากษ์แบบประเมิน 
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7.2 กลไก/วิธีการ/กระบวนการ/ขั้นตอน/การปรับปรุงการสอน  
 กลไก/วิธีการ/กระบวนการ/ขั้นตอน/การปรับปรุงการสอน ประกอบด้วย 
   7.2.1 รวบรวมและสังเคราะห์จากการประเมินโดยนักศึกษานักศึกษา อาจารย์ผู้สอน และแนวทางการ

ปรับปรุงแก้ไขรายวิชา สรุปเป็นรายงานและนำเสนอต่อคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา 
 7.2.2 รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา ไปปรับปรุงการจัด

ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และความต้องการฝึกเพ่ิมเติม 
7.3 กระบวนการทบทวนผลการประเมิน และวางแผนการปรับปรุงรายวิชา  
 วิธีที่ใช้ทวนสอบว่านักศึกษาทุกคนที่ผ่านการศึกษาในรายวิชานี้แล้ว มีมาตรฐานผลสัมฤทธิ์เป็นไปตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ในรายวาที่กำหนดไว้ ประกอบด้วย 

7.3.1 ดำเนินการวิพากษ์การประเมินผลการเรียนในรายวิชา โดยคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชา 
          7.3.2 ดำเนินการทวนสอบและวางแผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา ดำเนินการตรวจสอบผล
การเรียนรู้ของนักศึกษาว่าบรรลุกรอบมาตรฐานการเรียนรู้สาขาพยาบาลศาสตร์ (TQF) สรุปและรายงานผล
ของรายวิชา  
 7.3.3 ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดรายวิชาทุกปีตามผลการประเมินต่างๆข้างต้น 
7.4 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของการฝึกปฏิบัติการพยาบาล/ มาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  

วิธีที่ใช้ทวนสอบว่านักศึกษาทุกคนที่ผ่านการศึกษาในรายวิชานี้แล้ว มีมาตรฐานผลสัมฤทธิ์เป็นไปตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ในรายวิชาที่กำหนดไว้ ประกอบด้วย 

7.4.1 อาจารย์ผู้ประสานรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน ร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมของเครื่องมือ/ 
แบบประเมิน ในการประเมินผลการเรียนรู้สาขาพยาบาลศาสตร์ (TQF) 

7.4.2 ดำเนินการวิพากษ์การประเมินผลการเรียนในรายวิชา โดยคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนรายวิชา 

7.4.3 ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกปีตามผลการประเมินข้างต้น 
 

                                         ลงชื่อ :  ______________________อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
                          (อาจารย์นธภร  วโิสรัมย์) 

 
                           ลงชื่อ :    __________________   หัวหน้ากลุ่มวิชา 

   (อาจารย์กนิษฐา  จอดนอก) 
                                                             

                                       ลงชื่อ..................................................รองคณบดีฝ่ายวิชาการ.                                                                      
  (อาจารย์รัชนี  ผิวผ่อง) 

                                                            
     ลงชื่อ : ___________________________ คณบดี 
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       (อาจารย์สุภาพร  มะรังษี) 
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การวิเคราะห์การวัดประเมินตามสภาพจริง  (แผนกฝากครรภ์) 
ชื่อวิชา ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 2 รหัสวิชา 9553504     หน่วยกิต 4 (0-12 -0) ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

  

ลำ 
ดับ 

รายการประเมิน 

พฤติกรรมการเรียนรู้ที่คาดหวัง   การวัด ประเมิน (100) 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลฯ 
ทักษะการวิเคราะหฺ

เชิงเชิงตัวเลขฯ 
ทักษะปฏิบัติการพยาบาล รวม 

 การ
แสดงออก 

กระบวนการ ผลงาน 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 17 1.8 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.5 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5     

 ทักษะ                                      

1 ทักษะการปฏิบัติการพยาบาลในสถานการณ์จริง   3  3 3    8     2  2 2     5      15 15 12   70 70 - - 
2 ทักษะการให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย          3                 2       5 10 - - 
 ชิ้นงาน                                      
3  แผนการให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย     1     1        2         1       5 - - 5 
4 รายงานการวางแผนการพยาบาล 

 (Nursing Care Plan) 

    1     10       1 1     2           

15 - - 15 
5 บันทึกการสะท้อนคิด               2   3                5 - - 5 

 รวม   3  5 3    21     4  3 7     7    3  15 15 12   100 80 - 20 

 รวม  TQF รายดา้น 
11 21 14 7 3 42 100    
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การวิเคราะห์การวัดประเมินตามสภาพจริง  (แผนกห้องคลอด) 
ชื่อวิชา ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 2 รหัสวิชา 9553504     หน่วยกิต  4(0-12 -0) ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

 
 

ลำ 
ดับ 

รายการประเมิน 

พฤติกรรมการเรียนรู้ที่คาดหวัง   การวัด ประเมิน (100) 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลฯ 
ทักษะการวิเคราะห์

เชิงเชิงตัวเลขฯ 
ทักษะปฏิบัติการพยาบาล 

รวม 
 การ

แสดงออก 
กระบวนการ ผลงาน 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 17 1.8 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.5 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

 ทักษะ                                      
1 ทักษะการปฏิบัตกิารพยาบาลใน

สถานการณ์จริง 

  3  3 3    8     2  2 2     5      15 15 12   70 70 - - 

2 การประชุมปรึกษาทางการพยาบาล 
(Case conference) 

    1     4     1  1 1     1    1       10 5 5 - 

 ชิ้นงาน                                       
3 รายงานการวางแผนการพยาบาล  

(Nursing Care Plan)  

    1     6       1 1     1           10 - - 10 

4 รายงานการประชุมปรึกษาทางการพยาบาล     1     3             1           5 - 2.50 2.50 

5 บันทึกการสะทอ้นคิด               2   3                5 - - 5 

รวม   3  6 3    21     5  4 7     8    1  15 15 12   100 75 7.50 17.50 

รวม  TQF รายดา้น 
12 21 16 8 1 42 100    
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การวิเคราะห์การวัดประเมินตามสภาพจริง  (แผนกหลังคลอด) 
ชื่อวิชา ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 2 รหัสวิชา 9553504     หน่วยกิต 4(0-12 -0) ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

 

ลำ 
ดับ 

รายการประเมิน 

พฤติกรรมการเรียนรู้ที่คาดหวัง   การวัด ประเมิน (100) 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลฯ 
ทักษะการวิเคราะหฺ

เชิงเชิงตัวเลขฯ 
ทักษะปฏิบัติการพยาบาล รวม 

 การ
แสดงออก 

กระบวนการ ผลงาน 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 17 1.8 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.5 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5     

 ทักษะ                                      

1 ทักษะการปฏิบัติการพยาบาลในสถานการณ์จริง   3  3 3    8     2  2 2     5      15 15 12   70 70 - - 
2 ทักษะการให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย          3                 2       5 5 - - 
 ชิ้นงาน                                      
3  แผนการให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย     1     1        2         1       5 - - 5 
4 รายงานการวางแผนการพยาบาล 

 (Nursing Care Plan) 

    1     3       5 4     2           

15 - - 5 
5 บันทึกการสะท้อนคิด               2   3                5 - - 5 
6 รายงานการศึกษากรณีศึกษา 

1 

        6  4             5 4           10 

 รวม   3  5 3    21  4   4  7 11     7  5 4 3  15 15 12   100 75 - 25 

 รวม  TQF รายดา้น 
11 21 23 7 3 42 100    
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