
มคอ. 4 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

 

รายวิชา ...................... สาขาวิชา ...................................... คณะ/วทิยาลัย.................................. ......... มหาวิทยาลัยราชภัฎ

สวนสุนันทา 

 
 

รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
รหัสวิชาNSG 3305 รายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1 

สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลและสขุภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 
ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2562 

 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา   

รหัสวิชา   NSG 3305 
ช่ือรายวิชาภาษาไทย ฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1 
ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ Maternal and Newborn Nursing & Midwifery Practicum I 

 
2. จ านวนหน่วยกิต  4 (0-12-6)  
 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
3.1  หลักสูตร       พยาบาลศาสตรบัณฑิต  
3.2 ประเภทของรายวิชา    วิชาบังคับ หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ 
 
4.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
4.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราอาจารยร์วีวรรณ ศรีเพ็ญ  
4.2 อาจารย์ผู้สอน    

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมวดี  คฤหเดช 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี  กิตติโชคพานิชย ์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สดุประนอม  สมันตเวคิน 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรนุช   เชาว์ปรีชา 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวีวรรณ  ศรีเพ็ญ 
6. อาจารย์ ดร.อุดมพร   ยิ่งไพบูลยส์ุข  
7. อาจารย์เพ็ชรตัน์       เตชาทวีวรรณ 
8. อาจารย์ จันทนา    แจ้งเจนเวทย ์
9. อาจารย์แว่นใจ    นาคะสุวรรณ 
10. อาจารย์กฤษณา                            โชติชื่น 
11. อาจารย์ ดร.กนิษฐ์                          โง้วศิริ 
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5.  สถานที่ติดต่อ     อาคาร 37 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ / E – Mail: petcharat.te@ssru.ac.th  
 
6. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่ก าหนดให้มีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 

6.1 ภาคการศึกษาที่ 2 
6.2 ช้ันปีท่ี 3 

7. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน(Pre-requisite)  (ถ้ามี) ไม่ม ี
 
8. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน(Co-requisites)(ถ้ามี) ไม่ม ี
 
9. สถานที่เรียน    

1. โรงพยาบาลกลาง 
2. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 
3. โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชฺตินธฺโร อุทิศ 
4. โรงพยาบาลบางกรวย 
5. โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 
6. โรงพยาบาลนครนายก 
7. โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 

10.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด :  13 มกราคม 2565   

 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
            เพื่อให้นักศึกษาสามารถ น าความรู้ทางการพยาบาล กระบวนการพยาบาล ทักษะทางการพยาบาล และความคิด

เชิงวิเคราะห์ ไปใช้ในการให้การพยาบาลและการดูแลสุขภาพบนคลินิคอย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และมีความต่อเนื่อง โดยยึด
หลักครอบครัวเป็นศูนย์กลางแก่มารดาในระยะตั้งครรภ์ปกติ  ระยะคลอดปกติ การท าคลอดปกติ ระยะหลังคลอดปกติ การดูแล
ทารกแรกเกิดปกติ การวางแผนครอบครัว  การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในการฝึกปฏิบัติการ
พยาบาลบนคลินิคในสถานการณ์และแหล่งฝึกปฏิบัติที่หลากหลาย  ภายในขอบเขตของกฎหมายวิชาชีพและยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ  

           
          เมื่อสิ้นสุดการฝึกปฏบิัติรายวิชานี้แล้ว นักศึกษาจะมีความรูค้วามสามารถดังนี ้

1.น ากระบวนการพยาบาล ทักษะทางการพยาบาล และความคิดเชิงวิเคราะห์ ไปใช้ในการให้การพยาบาล การดูแล
สุขภาพบนคลินิคอย่างปลอดภัย มปีระสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง 

2.มีทักษะทางการปฏิบัติการพยาบาล และความคิดวิเคราะห์ ในการดูแลมารดาในระยะตั้งครรภ์ปกติ  ระยะคลอด
ปกติ การท าคลอดปกติ ระยะหลังคลอดปกติ การดูแลทารกแรกเกิดปกติ การวางแผนครอบครัว และการส่งเสริมการเลี้ยงลกู
ด้วยนมแม่                                                                                                                                                                                                                                      

mailto:petcharat.te@ssru.ac.th
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3.มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ใช้บริการ ครอบครัวผู้ใช้บริการและทีมสุขภาพ 
4.ให้การพยาบาลอย่างมีจริยธรรม ตามมาตรฐานและกฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์รวมทั้งกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง 
           5.พัฒนาบุคลิกภาพและจริยธรรมให้เหมาะสมกับวิชาชีพ 
 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพื่อให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติการพยาบาล ดูแลมารดาในระยะตั้งครรภ์ปกติ  ระยะคลอดปกติ การท าคลอดปกติ 

ระยะหลังคลอดปกติ การดูแลทารกแรกเกิดปกติ การวางแผนครอบครัว และการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ให้กับผู้ที่มา
รับบริการที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยใช้ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบ  โดยอยู่บนพื้น
ฐานความรู้เชิงประจักษ์  ภายในขอบเขตของกฎหมายวิชาชีพและยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
หมวดที ่3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศกึษา 

 
1.คุณธรรม  จริยธรรม 
 1.1 คุณธรรม  จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

 1.  มีความรู้ความเข้าใจในหลักศาสนา หลักจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสิทธิมนุษยชน 
สิทธิเด็ก สิทธิผู้บริโภค สิทธิผู้ป่วย ตลอดจนสิทธิของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลทีม่ีความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติการพยาบาล  

       2.  สามารถแยกแยะความถูกต้อง ความดีและความชั่วได้   
       3.  เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
       4.  มีความรับผิดชอบต่อการกระท าของตนเอง  
       5.  มีระเบียบวินัย และซือ่สัตย์  
 6. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและมีความสามารถจดัการกับปญัหาจริยธรรมในการด ารงชีพ และการ

ปฏิบัติงานในวิชาชีพพยาบาล 
1.2  กระบวนการหรือกิจกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 

๑. อธิบายคุณธรรมจริยธรรม ส าหรับพยาบาล ได้แก่  
-ความซื่อสัตย ์
-ความมีระเบียบวินัย 
-ตรงต่อเวลา 
-เมตตากรุณา 
-เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย ์
-มีความสามัคคีในวิชาชีพ 
-ความรับผดิชอบ 
-ความสุภาพ อ่อนโยน 
-ความตั้งใจมั่น และมีสมาธิในการปฏิบัติการพยาบาล 
-มีความเสียสละ 

และเป็นต้นแบบท่ีดีแก่นักศึกษาในขณะฝึกปฏิบัติการปฏิบตัิการพยาบาล 
๒. ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยมุ่งเนน้ให้นักศึกษาได้เรียนรู้อยา่งครอบคลุมทั้งคุณธรรมและจริยธรรมใน

การปฏิบัติงาน และการด ารงตน 
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๓. สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับคณุธรรมจริยธรรมในการสอนนักศึกษา 
๔. ขณะที่ฝึกปฏิบัติงานจะเน้นการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และวัฒนธรรมของวิทยาลัยฯ 

หน่วยงานและสังคม ท่ีนักศึกษาขึ้นฝึกปฏิบัติงาน  รวมทั้งการแต่งกาย การตรงต่อเวลา การปฏิบตัิตน
ที่เหมาะสมในสังคม 

1.3  การประเมินผลการเรียนรู้ 
๑. ประเมินคุณภาพการฝึกปฏิบตัิงานของนักศึกษา โดยใช้แบบประเมิน SSRU, College of Nursing and 

Health UNDERGRADUATE CLINICAL EVALUATION TOOL  
๒. ประเมินการสรุปองค์ความรู้ในการพยาบาลดูแลมารดาในระยะตั้งครรภ์ปกติ  ระยะคลอดปกติ การท า

คลอดปกติ ระยะหลังคลอดปกติ  การดูแลทารกแรกเกิดปกติ การวางแผนครอบครัว และการส่งเสริมการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จากแผนที่ความรู้ (mind map) และสมดุบันทึก 

๓. ประเมินคุณภาพของการแสดงความคิดเห็นการตอบค าถาม การใหก้ารพยาบาลดูแลมารดาในระยะ
ตั้งครรภ์ปกติ  ระยะคลอดปกติ การท าคลอดปกติ การดูแลทารกแรกเกิดปกติ การวางแผนครอบครัว 
และการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

๔. ประเมินการศึกษาค้นคว้า และการท ารายงานตามแบบประเมินของวิทยาลัย 

2. ความรู้   
 2.1 อธิบายถึงความรู้ที่จะได้รับ / ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 1. มีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิตและพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพท่ี
ครอบคลมุทั้งวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ กฏหมายและการปกครองระบอบประชาธิปไตย      

 2. มีความรู้ความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ทางวิชาชีพการพยาบาล ระบบสุขภาพและปจัจัยที่มผีล
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและต่อระบบสุขภาพ 
 3. มีความรู้ความเข้าใจในสาระส าคัญของกระบวนการพยาบาล และการน าไปใช้ 

  4. มีความรู้ความเข้าใจการจดัการความรู้กระบวนการวิจยั กระบวนการบริหารและการจดัการองค์กร  
  5. มีความรู้ความเข้าใจในสาระส าคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีสาระสนเทศทางการพยาบาลและระบบจ าแนก 
            ข้อมูลทางการพยาบาล  

      6. มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรม สถานการณ์ทีเ่ปลี่ยนแปลงของประเทศ และสังคมโลกท่ีมีผลกระทบต่อ
ภาวะสุขภาพและประชาชน  
2.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผลการเรียนรู้ 

1. เตรียมความพร้อมก่อนข้ึนฝึกปฏิบัติงาน โดยมอบหมายให้นักศึกษาสรุปความรู้เพื่อน ามาใช้ในการให้
พยาบาลมารดาในระยะตั้งครรภ์ปกติ ระยะคลอดปกติ  ระยะหลังคลอดปกติ การดูแลทารกแรกเกิดปกติ การ
วางแผนครอบครัว และการส่งเสรมิการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยการท าเป็นแผนที่ความรู้ (mind map) และสรุปโดย
ย่อ ในสมุดบันทึกส าหรับขึ้นปฏบิตัิงานก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงาน( package) 

2. ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการฝึกปฏิบตัิงาน (pre and post test) 
3. มอบหมายให้นักศึกษาอ่านต าราภาษาไทย 1 เล่ม  ภาษาอังกฤษ 1 เล่ม  
4. .โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รูร้ะหวา่งกลุ่มความมีการแลกเปลี่ยน ใหเ้หมาะสมโดยค านึงถึง วัฒนธรรม 

ของชุมชนเมือง ประเทศ และสังคมที่มีผลกระทบต่อภาวะสุขภาพของมารดา ในระยะคลอดฝึกหัตถการทางการ
พยาบาลพร้อมบันทึกในสมุดบันทึกประสบการณ์ของรายวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 

5. บรรยายสรุปองค์ความรู้การพยาบาลในระยะตั้งครรภ์  ระยะคลอด ระยะหลังคลอด และทารกแรกเกิด
ทันที ก่อนข้ึนฝึกปฏิบัติงานและหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกปฏิบตัิ  
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6. ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภโ์ดยใช้กระบวนการพยาบาลและการน าความรู้จาก
ศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ท่ีทันสมัยไปบูรณาการร่วมด้วย และมีกระบวนจัดการความรู้จากการฝึกปฏิบตัิร่วมกัน 

7.มีการใช้สื่อออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่กระจายเช้ือของไวรัสสายพันธ์ุโคโรนา่ 2019 โดยใช้สื่อการ
เรียนรูรู้ปแบบหลากหลาย เช่น Zoom Google meet Line ในการสื่อสารระหว่างนักศึกษา ทบทวนความรู้ก่อนเข่
สู่ภาคปฏิบัติการฝึกการพยาบาล On site  
 
2.3  การประเมินผลการเรียนรู้ 
           1.ประเมินคุณภาพการฝกึปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยใช้แบบประเมิน SSRU, College of Nursing and 
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            2. ประเมินการสรุปองคค์วามรู้ในการพยาบาลดูแลมารดาในระยะตั้งครรภ์ปกติ  ระยะคลอดปกติ การท า
คลอดปกติ ระยะหลังคลอดปกติ  การดูแลทารกแรกเกิดปกติ การวางแผนครอบครัว และการส่งเสริมการเลีย้งลูก
ด้วยนมแม่ จากแผนท่ีความรู้ (mind map) และสมุดบันทึก 

3. ประเมินการศึกษาค้นคว้า และการท ารายงานตามแบบประเมินของวิทยาลัย 
5. ผลการสอบก่อน-หลัง การขึ้นฝกึปฏิบัติงาน (Pre -post test) 
6.  ตรวจสอบสมุดบันทึกประสบการณ์ของรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ1์ 

เพื่อติดตามนักศึกษาให้ได้ประสบการณ์ครบ 
 
3. ทักษะทางปัญญา 
 3.1 ทักษะปัญญาท่ีจะได้รับการพัฒนา/ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   1. ตระหนักรู้ในศักยภาพท่ีเป็นจดุอ่อนของคน เพื่อให้มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน สามารถน าไปสู่การ
ปฏิบัติการพยาบาล การสอน การแสวงหาความรู้ทีม่ีประสิทธิภาพ และการเป็นผู้น าท่ีเข้มแข็ง 
   2. สามารถสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย  
   3. สามารถน าข้อมลูและหลักฐานไปใช้ในการอ้างอิง และแก้ไขปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ 
   

3.2 กระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ เพ่ือพัฒนาผลการเรียนรู้ 
1.ให้นักศึกษาวิเคราะห์ SWOT ของตนเองและวางเป้าหมายในการฝึกปฏิบัติงาน 
2.มอบหมายหัวข้อให้นักศึกษา คน้คว้า สืบค้น วิเคราะห์ข้อมลูประจ าวันจากแหล่งข้อมลูที่หลากหลาย  
3.อาจารย์นิเทศ สอนการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาสุขภาพและเหตุผลของการให้การพยาบาลเป็น

ตัวอย่างจากนั้นมอบหมายให้นักศกึษาลงมือฝึกปฏิบตัิการพยาบาลตามทีมอบหมาย 
4.นักศึกษาปฏิบัติการพยาบาลและเขียนรายงานการวางแผนการพยาบาลสตรีในระยะตั้งครรภ์ ระยะ

คลอดปกตหิลังคลอด และทารกแรกเกิดที่มภีาวะปกต ิ

5.อาจารย์นิเทศ ประเมินและปรับปรุงการพยาบาลสตรีในระยะคลอดและทารกแรกเกดิ โดยให้นักศึกษา
ประเมินตนเองทุกสัปดาห์ขณะฝึกปฏิบัติงาน เขียนผลการประเมินสง่อาจารย์ที่รับผิดชอบสอนภาคปฏบิัติ เพื่อให้ครู
คลินิก สะท้อนกลับ (reflective) ท าให้นักศึกษาได้น าไปปรับปรุงตนเอง และการปฏิบัติการพยาบาล 
3.3  การประเมินผลการเรียนรู้ 

1.ประเมินคณุภาพการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยใช้แบบประเมิน SSRU, College of Nursing and 
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2.ประเมินการปฏิบตัิการพยาบาลมารดา ในระยะตั้งครรภ์ปกติ  ระยะคลอดปกติ ระยะหลังคลอดปกติ 
และทารกแรกเกิดทีม่ีภาวะปกต ิ
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  3.ประเมินนักศึกษาในการน าผลสะท้อนกลับของอาจารย์นิเทศไปปรับปรุงตนเอง และพัฒนาการการฝึก
ปฏิบัติการพยาบาล 
  4. ประเมินรายงานต่างๆ และ แผนการพยาบาลของนักศึกษา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 
 4.1  ค าอธิบายเกี่ยวกับทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความสามารถในการรับภาระความรับผิดชอบท่ี
ควรมีการพัฒนา  
  1..มีความรับผิดชอบในงานท่ีไดร้ับมอบหมาย 
  2.ปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
  3. วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ 

 4. สามารถวางแผนและรับผดิชอบการเรยีนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
 
4.2  กระบวนการ หรือกิจกรรมต่างๆ เพ่ือพัฒนาผลการเรียนรู้ 

๑. ปฐมนิเทศแนวทางการฝึกภาคปฏบิัติก่อนขึ้นฝึกปฏิบตัิงาน 

2. แนะน าสถานท่ี บุคลากร และระบบการท างานของแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ 

3. สอนและเป็นต้นแบบในการติดต่อสื่อสาร และการมีปฏิสมัพันธ์ที่ดีกับมารดาในระยะคลอด ผูร้่วมงาน 
บุคลากรในทีมสุขภาพและผู้สอน 

4.มอบหมายงาน/หน้าท่ีรับผิดชอบในการให้การพยาบาลและการผดุงครรภ์โดยปฏิบัติงานเป็นผู้น า / 
สมาชิกทีมพยาบาล 

5. มอบหมายนักศึกษา ศึกษา ค้นคว้า และเป็นผู้น าในการประชุมปรึกษาปัญหาทางการพยาบาล (case 
conference)  

6.มอบหมายและตดิตามนักศึกษาดูแลให้การพยาบาลมารดาระยะตัง้ครรภ์ปกติ  ระยะคลอดปกติ  ระยะ
หลังคลอดปกติ และทารกแรกเกิดที่มีภาวะปกต ิ

7. ให้นักศึกษาประเมินตนเองทุกสปัดาห์ขณะฝึกปฏิบัติงาน และเขียนผลการประเมินส่งอาจารย์นเิทศ
เพื่อให้อาจารย์สะท้อนกลับ (reflective) และให้นักศึกษาได้น าไปปรบัปรุงตนเอง ในการปฏิบตัิการพยาบาล 

4.3  การประเมินทักษะผลการเรียนรู้ 
1. ประเมินคณุภาพการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยใช้แบบประเมิน SSRU, College of Nursing and 
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2. ประเมินพฤติกรรมขณะมีปฏสิมัพันธ์และการสื่อสารของนักศึกษากับสตรีในระยะคลอดเพื่อนร่วมงาน

บุคลากรในทีมสุขภาพและผู้สอน ตามแบบฟอร์มการประเมินการใหค้ะแนนภาคปฏิบัติของนักศึกษา โดยอาจารย์ 
3. ประเมินการท ารายงานกลุ่มกรณีศึกษาตามแบบประเมินกรณีศึกษา 

  
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1  ค าอธิบายเกี่ยวกับทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีควรมีการ
พัฒนา 
  1  สามารถประยุกต์ใช้หลักตรรกะ คณิตศาสตร์และสถิติ ในการพยาบาลอย่างเหมาะสม 
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  2 .สามารถแปลงข้อมูลให้เป็นข่าวสารที่มีคณุภาพ รวมทั้งสามารถอ่านวิเคราะห์และถ่ายทอดข้อมูล
ข่าวสารแกผู่้อื่นได้อยา่งเข้าใจ 

 3. สามารถสื่อสารภาษาไทยได้อยา่งมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟงั การอ่าน การเขียน และการน าเสนอ 
รวมทั้งสามารถอ่านวารสารและต าราภาษาอังกฤษอย่างเข้าใจ 

 4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานท่ีจ าเป็น 
5.2  กระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ เพ่ือพัฒนาผลการเรียนรู้ 

1. สอนและฝึกวิเคราะห์เหตุผล  การวิเคราะห์ข้อมลูทางการพยาบาล ข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ  ผลการ
ตรวจต่างๆ ของสตรีในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด และทารกแรกเกิด 

2. สอนวิธีค านวณอายุครรภ์ การคาดคะเนการคลอด การประเมินความก้าวหน้าของการคลอดจากการ
ตรวจภายในช่องคลอด การหดรัดตัวของมดลูก การค านวณยาและสารน้ าทางสตูิศาสตร์  

3. ฝึกการสื่อสารส่งต่อข้อมูลทางการพยาบาลของสตรีในระยะตั้งครรภ์  ระยะคลอด  ระยะหลังคลอด 
และทารกแรกเกิดในแต่ละเวร ใหผู้้ร่วมงาน บุคลากรในทีมสุขภาพเข้าใจ 

4. มอบหมายให้นักศึกษาดูแลสตรใีนระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด และทารกแรกเกดิเปน็
รายบุคคล 

5. มอบหมายงานให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและน าเสนอในการประชุมปรึกษาปัญหาทางการ
พยาบาลการตรวจเยี่ยมทางการพยาบาลและจดัท ารายงานท่ีมีการอา้งอิงข้อมูลจากแหล่งท่ีน่าเชื่อถือเช่นสถิติต่างๆ 
รายงานการวิจยั 
5.3  การประเมินผลการเรียนรู ้

1.ประเมินคณุภาพการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยใช้แบบประเมิน SSRU, College of Nursing and 
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  2. ตรวจสอบความถูกต้องในการค านวณอายุครรภ์ การแปลผลทางห้องปฏิบัติการ การตรวจพเิศษ ของ
สตรีในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด และทารกแรกเกิด 
  3.ประเมินพฤติกรรมในการ ประชุมก่อนและหลังการฝึกปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มการประเมินการให้
คะแนนภาคปฏิบัติของนกัศึกษา โดยอาจารย์นิเทศ 
  4.ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติพยาบาลของนักศึกษา โดยอาจารย์ 
  5.ประเมินพฤติกรรมในการเป็นผู้รว่มการประชุมปรึกษาปญัหาทางการพยาบาลของนักศึกษา โดยอาจารย์
นิเทศ 

 
6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
 6.1  ทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ/ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัตทิางวิชาชีพ 

1.สามารถปฏิบัติทักษะการพยาบาลอย่างเป็นองค์รวมโดยใช้กระบวนการพยาบาล หลักฐานเชิงประจักษ์ และ
การสื่อสารเชิงบ าบัดในการพยาบาล บุคคล ครอบครัว และชุมชน 
            2 สามารถปฏิบตัิการการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การบ าบดัและการบรรเทาอาการ 
และการฟื้นฟูสุขภาพ แก่มารดา และทารกแรกเกิดในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอดได้อย่างเหมาะสม
ผู้ใช้บริการทุกภาวะสุขภาพ และทกุช่วงวัยรวมทั้งการผดุงครรภ์ในทกุระดับของสถานบริการสุขภาพตามพระราชบัญญตัิ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์(พ.ศ.2528) และที่แก้ไขเพิม่เติมในพระราชบัญญตัิวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์(บับท่ี2)พ.ศ.2540 
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            3. มีทักษะในการตรวจครรภ์ การท าคลอด การตรวจรา่งกายทารกแรกเกดิและส่งเสริมการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ 

4. สามารถปฏิบัติการพยาบาลโดยค านึงถึงความเอื้ออาทร สิทธิของผู้ป่วย ความเป็นปัจเจกบุคคลและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 

6.2  กระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ เพ่ือพัฒนาผลการเรียนรู้ 
1. สาธิตและฝึกการตรวจครรภ์จากหุ่น และสตรีตั้งครรภ์ใน(เตรียมความพร้อมก่อนข้ึนฝกึปฏิบัติงาน) 

สถานการณ์จริงที่แหล่งฝึกปฏิบตัิงาน 
2. สาธิตและฝึกหมุนกลไกการคลอดกับเชิงกรานจ าลอง การท าคลอดกับหุ่นคลอด การตรวจภายในช่อง

คลอด การตรวจรก การประเมินการหดรัดตัวของมดลูก จากหุ่น และผู้(เตรียมความพร้อมก่อนขึ้นฝึกปฏิบัตงิาน) 
คลอดในสถานการณจ์ริงที่แหล่งฝกึปฏิบัติงาน 

3.การตรวจเยี่ยมทางการพยาบาล  (Nursing round) 
4.การสอนในคลินิก (Clinical teaching) 
5. การสอนข้างเตียง (Bedside teaching) 
6. การประชุมปรึกษา ก่อน -หลัง ให้การพยาบาล  (Pre – Post Conference) 
7. การอภิปรายปญัหาการพยาบาล  (Conference) 

6.3  การประเมินผลทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

1.ประเมินคณุภาพการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยใช้แบบประเมิน SSRU, College of Nursing and 
Health UNDERGRADUATE CLINICAL EVALUATION TOOL           

2.ประเมินผลการปฏบิัติงานของนักศึกษาโดยอาจารย์  
3.ประเมินตนเองของนักศึกษา 
4.ประเมินการท าคลอดปกตติามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
5.ประเมินการศึกษากรณีตัวอยา่ง ตามแบบประเมินกรณีศึกษา 
6.ประเมินบันทึกรายงานการคลอดตามแบบประเมินรายงานการคลอด 

หมายเหตุ 
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  
เว้นว่าง หมายถึง ไม่ได้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฏอยู่ในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 

 
หมวดที ่4 ลักษณะและการด าเนินการ 

 

1.ค าอธิบายโดยท่ัวไปของประสบการณ์ภาคสนามหรือค าอธิบายรายวิชา 
การน าความรู้ทางการพยาบาล กระบวนการพยาบาล ทักษะทางการพยาบาล ความสามารถและความคิดเชิงวิเคราะห์ ไป

ใช้ในการให้การพยาบาลและการดูแลสุขภาพบนคลินิคอย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และมีความต่อเนื่อง โดยยึดหลักครอบครัวเป็น
ศูนย์กลางแก่มารดาในระยะตั้งครรภ์ปกติ  ระยะคลอดปกติ การท าคลอดปกติ  ระยะหลังคลอดปกติ การดูแลทารกแรกเกิดปกติ การ
วางแผนครอบครัว  การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนคลินิคใน
สถานการณ์และแหล่งฝึกปฏิบัติที่หลากหลาย 
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Clinical application of nursing knowledge, nursing process, skill, competencies and critical thinking 
for safe effective nursing care and health care continuum based on family- centered care, for normal 
pregnancy women, normal labor, normal childbearing, normal delivery, and normal post- partum, normal 
neonatal care, family planning, promotion of breastfeeding, as well as rational drugs use in a variety of 
clinical practice settings. 

 
2. กิจกรรมของนักศึกษา 
    2.1 ระยะตั้งครรภ์ 

1) คัดกรองสตรตีั้งครรภ์โดยการซกัประวัติ การตรวจครรภ์ และการให้ค าแนะน าแก่สตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะ 

         ปกติ อย่างน้อย 5 ราย 

 2) สอนสุขศึกษาแก่สตรีตั้งครรภเ์ป็นรายกลุม่อย่างน้อย 1 ครั้ง 

       3) สังเกต/สอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อย่างน้อย 1 ราย 

        4). สังเกตการประเมินสุขภาพของทารกในครรภ์ด้วย  NST และ Ultrasound  อย่างน้อย 1 ครั้ง 

  2.2  ระยะคลอด 

       1) สังเกตการคัดกรองการรับใหมผู่้คลอด อย่างน้อย 2 ราย ( เนื่องจากในสถานการณ์การแพร่กระจายเช้ือ

ไวรัสโคโรน่า 2019 ท าใหม้ีข้อจ ากัดการคัดกรองการตดิเช้ือผู้คลอดท าให้หน่วยบริการไมส่ะดวกส าหรับการฝึก

ขั้นตอนนี ้

       2) เฝ้าคลอดและบันทึกความก้าวหน้าของการคลอด อย่างน้อย 1 ราย  

       3) ท าคลอดปกติ อย่างน้อย 1 ราย 

                   4) ฝึกให้การพยาบาลในระยะที่ 1, 2, 3 และ 4 ของการคลอดอย่างน้อย 1 ราย 
                   5) ประเมินทารกแรกเกิดทันทีและการพยาบาล อย่างน้อย 3 ราย 
            2.3 ระยะหลังคลอด 
                   1) ฝึกการพยาบาลมารดาทารกในระยะหลังคลอดที่มีภาวะปกติ อยา่งน้อย 2 ราย 
  2) ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อย่างน้อย 2 ราย 
                   3) สังเกต/ให้ค าแนะน าในการวางแผนครอบครัวและจ าหน่ายมารดาหลังคลอดปกติ/ทารกที่มีภาวะปกติ 
 

3. รายงานหรืองานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 
      3.1 รายงานสรุปองค์ความรูก้ารพยาบาลในระยะตั้งครรภ์ปกต ิ ระยะคลอดปกติ  ระยะหลังคลอดปกติและการ
ให้การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะปกติทันทีหลังคลอด โดยการท าเป็นแผนที่ความรู้ (mind map) และสรุปโดย
ย่อ ในสมุดบันทึกส าหรับขึ้นปฏบิตัิงานก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงาน( package) ก่อนข้ึนฝึกปฏิบัติงาน 

 3.2 รายงานการคลอดปกติ และการพยาบาล ตั้งแต่แรกรับจนถึงหลังคลอดจ านวน1 รายรวมการเยี่ยมในระยะ
หลังคลอดอย่างน้อย 1 ครั้ง 
 3.3 รายงานกรณีศึกษา(case study)ผู้คลอดปกติ 1 ฉบับ/นักศึกษา 1 คน เป็นผู้น าและผู้ร่วมปรึกษา 
กรณีศึกษาที่น่าสนใจ(case conference) 
  
4. การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา 
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4.1 ผู้สอนตรวจรายงานสรุปความรู้การพยาบาลในระยะตั้งครรภ์ปกติ ระยะคลอดปกติ ระยะหลังคลอดปกติ และทารก
แรกเกิดในภาวะปกติ  พร้อมท้ังสะท้อนให้นักศึกษารับทราบข้อบกพร่องและแก้ไข ก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงาน  

4.2 ผู้สอนตรวจรายงานการพยาบาลแผนการพยาบาลในแบบฟอร์มบันทึกทางการพยาบาล เป็นรายบคุคล ภายใน
วันท่ีได้รับมอบหมาย 

4.3 ผู้สอนตรวจรายงานในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด ระยะหลังคลอดและทารกแรกเกิดในภาวะปกติ พร้อมท้ังสะท้อน
ให้นักศึกษารับทราบข้อบกพร่องเพื่อให้น าไปแก้ไขและส่งหลังเสร็จสิ้นการฝึกปฏิบตัิงาน 1 สัปดาห ์

4.4 ผู้สอนตรวจรายงานกรณีศึกษาพร้อมทั้งสะท้อนให้นักศึกษารับทราบข้อบกพร่องและน าไปแก้ไขกอ่นน า 
เสนอ 2วัน 
 4.5 ผู้สอนตรวจผลการสอบข้อเขียนแบบอัตนัยของนักศึกษาก่อนขึ้นฝึกประสบการณ์ เพื่อประเมินความรู้นักศึกษา 
พร้อมท้ังสะท้อนให้นักศึกษารับทราบข้อบกพร่องเพื่อให้น าไปแก้ไข  
            4.6 ผู้สอนติดตามประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษารายบุคคล เป็นระยะ ๆ พร้อมทั้งสอนเน้นในส่วนท่ีนักศึกษาไม่
เข้าใจ หรือท าไม่ได้ 
 
5.หน้าที่และความรับผิดชอบของครูพ่ีเลี้ยง(Preceptor)ในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม  

5.1ปฐมนิเทศเกี่ยวกับสถานท่ีฝึกปฏิบัติงานกฎระเบียบแนวปฏิบัติต่างๆเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติงาน 
5.2ให้ค าแนะน าในขณะที่นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน 
5.3ร่วมกิจกรรมของนักศึกษาได้แก่การประชุมปรึกษาก่อนและหลังการปฏิบัติงานตรวจเยี่ยมทาง   การพยาบาล

และการประชุมปรึกษาปัญหาทางการพยาบาล 
            5.4ร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
 
6.หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษา/อาจารย์นิเทศ 

6.1 ปฐมนิเทศรายวิชากฎระเบียบแนวปฏิบัติต่างๆของสถาบันว่าด้วยการฝึกปฏิบัติงาน 
6.2 สอนแนะน าประเมินผลและให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนา 
6.3 ประสานงานกับแหล่งฝึกเกี่ยวกับความต้องการพัฒนานักศึกษาของรายวิชาปัญหาจากการฝึกปฏบิัติงานปัญหา

ของนักศึกษาฯลฯมอบหมายงานและสตรีในระยะคลอดให้นักศึกษาดูแล 
            6.4ประสานงานกับแหล่งฝึกเกี่ยวกับสถานท่ีพักของนักศึกษาท่ีปฏิบัติงานเวรวิกาล 
7.การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา 

7.1 ปฐมนิเทศรายวิชาก่อนฝึกปฏบิัติงานจัดเตรียมหอผู้ป่วยและประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
7.2 เตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

            7.3 ปฐมนิเทศแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
8.สิ่งอ านวยความสะดวกและการสนับสนุน ที่ต้องการจากสถานที่ท่ีจัดประสบการณ์ภาคสนาม/สถานประกอบการ 

8.1 มีห้องสมุดส าหรับศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
8.2 มีห้องประชุมปรึกษาปัญหาทางการพยาบาล 
8.3 มีหนังสือ/วารสารทางการพยาบาลแพทย์ในหอผู้ป่วย 
8.4  เครื่องมือและอุปกรณ์ส าหรับฝึกทักษะ 

            8.5 ประสาน/ส ารวจท่ีพักส าหรับนักศึกษาในกลุ่มที่ปฏิบัติงานเวรวิกาล 
8.6 ต าราและเอกสารหลัก 
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หมวดที ่5 การวางแผนและการเตรียมการ 

 

1. การก าหนดสถานที่ฝึก    
1.1 โรงพยาบาลกลาง 
1.2 โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชฺตินฺธโร อุทิศ 
1.3 โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 
1.4 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 
1.5 โรงพยาบาลบางกรวย 
1.6 โรงพยาบาลนครนายก 
1.7 โรงพยาบาลสมเดจ็พระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 

     
2. การเตรียมนักศึกษา 

2.1 ปฐมนิเทศรายวิชาเพื่อช้ีแจงรายละเอียดทั้งหมดรวมทั้งการเตรยีมความพร้อมก่อนฝึกทางออนไลน์ 
2.2 ประเมินความพร้อมด้านความรู้และทักษะของนักศึกษาก่อนฝกึงาน 

            2.3 จัดให้นักศึกษาชม วีดิทัศน์เกี่ยวกับปฏิบตัิการผดุงครรภ์ ไม่จ ากัดจ านวนครั้ง ก่อนเริ่มตน้ฝึกงาน 
 
3. การเตรียมอาจารย์ท่ีปรึกษา/อาจารย์นิเทศ 
                จัดประชุมช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการฝึกฯ  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  การ
มอบหมายงาน การประเมินผลการเรียนรู้ ตารางการนิเทศพร้อมคู่มอือาจารย์ของรายวิชาก่อนการฝึกฯอย่างน้อย 1 สัปดาห ์
 
4. การเตรียมครูพ่ีเลี้ยง(Preceptor) ในสถานที่ฝึก 

ช้ีแจงรายละเอียดของรายวิชาก่อนท่ีจะมีการฝึกปฏิบตัิงานพร้อมทั้งอธิบายให้ครูพี่เลีย้ง (Preceptor) ในสถานท่ีฝึกฯ
เข้าใจถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตนเองในการดูแล โดยการสง่คู่มือทางอิเล็กทรอนิกส์ สื่อสาร พูดคุย แสลกเปลีย่น
ระหว่างครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศเป็นระยะอย่างสม่ าเสมอ 

 
5. การจัดการความเสี่ยง 

5.5.1ประสานงานกับครูพีเ่ลี้ยง(Preceptor) ในสถานท่ีฝึกอย่างต่อเนื่อง 
5.5.2จัดให้มีตัวแทนนักศึกษาที่ท าหน้าท่ีติดต่อประสานงานกับอาจารย์นิเทศตลอดการฝึกงาน 
5.5.3 ติดตามความกา้วหน้าระหวา่งการฝึกงานเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคในการฝึกงาน และหาแนวทางแก้ไข

ร่วมกันระหว่างอาจารย์นเิทศ ครพูี่เลี้ยงและนักศึกษา 
 5.5.4 จัดรถรับ-ส่งนักศึกษาทีฝึกปฏิบัติงานนอกพ้ืนท่ี 
 5.5.5ประสานงานกับสถานท่ีฝึกปฏิบัติงานเรื่องการจัดเตรียมหอพักส าหรับนักศึกษาทีฝ่ึกปฏิบตัิงานเวรวิกาล 
                                       

หมวดที ่6 การประเมินนักศึกษา 
 

1. หลักเกณฑ์การประเมิน 
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   คะแนน ภาคปฏิบตัิ  100 %   โดยใช้แบบประเมนิSSRU, College of Nursing and Health UNDERGRADUATE CLINICAL 
EVALUATION TOOL  
             
2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนกัศึกษา 
            2.1 ประเมินผลความสามารถในการฝึกปฏิบตัิความมีคุณธรรมและจริยธรรมในการฝึกปฏิบตัิ มีการประเมินเป็น 2
ระยะ โดยจะประเมินระยะที่1 เมื่อนักศึกษาฝึกปฏิบตัิได้ครึ่งหนึ่งของระยะเวลาทั้งหมดที่ข้ึนฝึกท่ีหอผู้ป่วยนั้นเพื่อให้นักศึกษา
ทราบข้อบกพร่องและน าไปปรับปรุงแก้ไขก่อนท่ีจะได้รับการประเมนิในระยะที2่ เป็นการประเมินสดุท้ายก่อนลงจากหอผู้ป่วย
ที่ฝึกปฏิบัต ิ
            2.2ประเมินผลความสามารถในการสื่อสารในการสอนสุขศึกษาของนักศึกษาตามแผนการสอนที่เตรียมไว้ภายในเวลา
ที่ก าหนดภายใต้การนิเทศของอาจารย์/ครูพี่เลี้ยง 
            2.3 ประเมินการอภิปรายกรณศีึกษาและน าเสนอรายกลุม่ พร้อมท้ังสะท้อนกลบั เพื่อให้นกัศึกษาทราบข้อบกพร่อง
และน าไปแก้ไข 
 
3. การประเมินนักศึกษาโดยครูพ่ีเลี้ยง (Preceptor)  
 อาจารย์จะน าแบบประเมิน SSRU, College of Nursing and Health UNDERGRADUATE CLINICAL 
EVALUATION TOOLให้ครูพี่เลีย้งพร้อมอธิบายแบบประเมินให้เข้าใจตรงกัน 
  
 4. การประเมินนักศึกษาโดยอาจารย์นิเทศ 

อาจารย์จะน าแบบประเมิน SSRU, College of Nursing and Health UNDERGRADUATE CLINICAL 
EVALUATION TOOLมาใช้ในการประเมิน และน าผลการประเมินอาจารย์นิเทศกับอาจารย์พีเ่ลี้ยงประชุมหารือกันโดยการให้
ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาเพื่อหาข้อสรุป 

 
5. การสรุปผลการประเมิน 
 รวบรวมผลการประเมิน และพิจารณาผลการประเมินร่วมกับอาจารย์นิเทศและอาจารย์พี่เลี้ยง  เพื่อตั ดเกรดและ
น าเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาการตัดเกรดตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
 

1.  กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามจากผู้เกีย่วข้องต่อไปนี้ 
1.1 นักศึกษา 

1.1.1 นักศึกษาท าแบบประเมินตนเองและให้คะแนนความสามารถของตนเอง 
1.1.2 นักศึกษาประเมินตนเองร่วมกับอาจารย์ผู้สอน 
1.1.3 ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนของอาจารย์ภาคปฏิบัติและแหล่งฝึก 
1.1.4 ให้ข้อเสนอแนะในการจัดประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 

1.2  อาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติ         
                     ไม่มี 

1.3 อาจารย์ท่ีดูแลกิจกรรมภาคสนาม  



มคอ. 4 

หลักสตูรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า |15 
รายวิชา NSG 3305 สาขาวิชา ฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์1 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎ

สวนสุนันทา 

  1.3.1 ประเมินสมรรถนะและทักษะการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติของนักศึกษาตามวัตถุประสงค์ของ
รายวิชา 
  1.3.2 ประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์  

1.4 อื่นๆ 
          1.4.1 พยาบาลวิชาชีพและเจ้าหน้าที่แหล่งฝึกปฏิบัติร่วมแสดงความคิดเห็นในการประเมินผลการฝึกปฏิบัติ
ของนักศึกษา  
          1.4.2 ประเมินจากความคิดเห็นของเพื่อนๆในกลุ่ม  
2.   กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง    

2.1  จัดให้มีการประชุมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน แหล่งฝึก และแจ้งตาราง
การฝึก ก่อนแจ้งนศ.  เตรียมคู่มือและเอกสารให้นศ. 
 2.2  เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา น าผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนเข้าประชุม
กลุ่มวิชาเพื่อประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนน าสู่การพัฒนาและปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 
  


