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รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
รหัสวิชา NUR 3325  รายวิชา การฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2 
สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศึกษา 1  ปีการศึกษา 2563 

 
หมวดที่1 ข้อมูลทั่วไป 

1.รหัสและชื่อรายวิชา 
  NUR 3325 การฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2 

Maternal and Newborn Nursing &Midwifery Practicum II 
2.จ านวนหน่วยกิตหรือจ านวนชัว่โมง 
  3 หน่วยกิต 3 (0-12-6) 
3.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
ประเภทของรายวิชา  หมวดวชิาเฉพาะกลุ่มวชิาชีพ 

4.อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารยท์ี่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ  
   อาจารย์เพ็ชรัตน ์เตชาทวีวรรณ 
4.2 อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

1. ผศ.ดร.เปรมวดี คฤหเดช 
2. อาจารย์ ดร.อุดมพร  ยิ่งไพบลูยส์ุข 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี กิตติโชติพาณิชย์ 
4. ผศ.ดร.สุดประนอม  สมนัตเวคิน 
5. ผศ.อรนุช  เชาวป์รีชา 
6. ผศ.รวีวรรณ ศรีเพ็ญ 
7. อาจารย์เพ็ชรัตน์ เตชาทวีวรรณ 
8. อาจารย์จันทนา แจง้เจนเวทย์ 
9. อาจารย์ภคพร เที่ยวรอบ 
10. อาจารย์แว่นใจ นาคะสุวรรณ 

4.3 อาจารย์พี่เลี้ยง ประจ าห้องคลอด 
อ.วราภรณ์ ขาวค า รพ.กระทุ่มแบน 
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5.ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่ก าหนดให้มีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 
  ภาคเรียนที่ 1/2563 นักศึกษาชัน้ปีที่ 4 
 
6.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณ์ภาคสนามคร้ังล่าสุด 
  วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 
7. สถานที่เรียน    

1. โรงพยาบาลราชวิถี  
2. โรงพยาบาลตากสิน 
3. โรงพยาบาลกลาง 
4.โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 
5 .โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 
6. โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 
7.โรงพยาบาลบา้นโปง่ จ.ราชบรุี 
8. โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จ.ชลบุร ี

 
หมวดที่2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

จุดมุ่งหมายของประสบการณ์ภาคสนาม 
  เพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการให้การพยาบาลอย่างองค์รวมแก่มารดาและทารกที่มีภาวะเสี่ยงและมีปัญหาสุขภาพ

ในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลงัคลอด รวมทั้งการคลอดผิดปกติ โดยใช้กระบวนการพยาบาลในการให้การพยาบาลฟื้นฟู
สุขภาพ การป้องกันโรค การสร้างเสริมสุขภาพและการวางแผนครอบครัวได้ 

 
วัตถุประสงค์ของประสบการณภ์าคสนาม 
 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนนักศึกษาสามารถ 
  1.ประเมินภาวะสุขภาพของมารดาที่มีภาวะเสี่ยง และภาวะแทรกซ้อนและมีปัญหาสุขภาพในระยะตั้งครรภ์ ระยะ

คลอดระยะหลังคลอด และทารกแรกเกิดที่ครอบคลุมทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจติวิญญาณได้อย่างถูกต้องโดยใชท้กัษะ
การวิเคราะห์ การสื่อสาร และทกัษะการพยาบาล 

  2.วางแผนการพยาบาลแก่มารดาที่มีภาวะเสี่ยง และภาวะแทรกซ้อน และมีปัญหาสุขภาพในระยะตั้งครรภ์ ระยะ
คลอด ระยะหลังคลอด และทารกแรกเกิดที่มีภาวะแทรกซ้อนทุกระดับปัญหาสุขภาพ โดยประยุกต์ความรู้ด้านการผดุงครรภ์ และ
ผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

  3.ปฏิบัติการพยาบาลด้วยความเอ้ืออาทรต่อมารดาที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนในระยะตัง้ครรภ์ ระยะคลอด 
ระยะหลังคลอด และทารกแรกเกิดที่มีภาวะแทรกซ้อนได้อยา่งครอบคลุมทุกระดับปัญหาสุขภาพ โดยยึดผู้ใช้บริการเป็นศนูย์กลาง 
ค านึงถึงความหลากหลายทางวฒันธรรม ปฏิบตัิตามกรอบของกฏหมายและจรรยาบรรณวิชาชพี ทั้งในฐานะผู้น า และผู้ตามในทีม
พยาบาล และการท างานเป็นทมีกับสหวิชาชีพ 
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  4.ประเมินผลการพยาบาลแก่มารดาที่มีภาวะเสีย่ง และภาวะแทรกซ้อนในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด ระยะหลัง
คลอด และทารกแรกเกิดที่มีภาวะแทรกซ้อนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยใช้ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การวิเคราะห์ และ
การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและมีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงแผนการพยาบาลและการปฏิบัติการพยาบาลอย่างต่อเนือ่ง 

หมวดที่ 3การพัฒนาผลการเรียนรู้ 
1.คุณธรรมจริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
1.มีความรู้ความเข้าใจในหลัก
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชพี สิทธิ
มนุษยชน สิทธิผู้ป่วย สิทธิ ของสตรี
ตั้งครรภ์ ตลอดจนสิทธิผู้ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลที่มีความส าคัญ
ต่อการปฏิบัติการพยาบาล  
2.สามารถจ าแนกความดี ความชั่วและ
เลือกปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องได้ 
3.เคารพในคุณค่า และศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์  
4.มีความรับผิดชอบต่อการกระท า
ของตนเอง  
5.มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
6.มีความสามารถจัดการกับปัญหา
จริยธรรมในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
การพยาบาล  
7.เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นในการ
ด ารงตนและการปฏิบัติงาน  
8.ส่งเสริมให้มารดาในระยะคลอด
เข้าใจและรักษาสิทธิของตนเอง 

1.ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม และเป็นต้นแบบที่ดีแก่
นักศึกษาในขณะฝึกปฏิบัติงานใน
ระหว่างการปฏิบัติการพยาบาลแก่
มารดาในระยะคลอด 
2.การท ากิจกรรมการเรียนรู้ที่
มอบหมายตามเงื่อนไขรายวิชาการ
ประชุมปรึกษาก่อนและหลังการ
ปฏิบัติงาน (pre and post 
conference) 
3.การอภิปรายกลุ่มกรณีศึกษา
ปัญหาการพยาบาลและปัญหา
จริยธรรมร่วมกับทีมการพยาบาล 
4.ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดย
มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้อย่าง
ครอบคลุมทั้งคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน และ
การด ารงตน 

1.สังเกตและประเมิน
พฤติกรรมนักศึกษาตาม
แบบฟอร์มการประเมิน
การให้คะแนน
ภาคปฏิบัติของนักศึกษา 
โดยอาจารย์  
2.ประเมินพฤติกรรม
นักศึกษาตามแบบฟอร์ม
การประเมินผลการฝึก
ปฏิบัติงานร่วมกับ
พยาบาลในแหล่งฝึก 
(แบบประเมินของ
วิทยาลัย ชื่อ 
Undergraduate 
Clinical Evaluation 
Tool ข้อที่ 1 
Demonstrates 
professional 
behaviors 
ประกอบด้วย 16 Items 
ใช้วัด Performance 
Criteria : Professional 
behaviors ) 

 
2.ความรู้ 
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ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
1.มีความรู้ความเข้าใจใน
สาระส าคัญของศาสตร์ที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติการ
พยาบาลมารดาระยะคลอด 
2.มีความรู้ ความเข้าใจในการ
น ากระบวนการพยาบาลไปใช้
ในการพยาบาลมารดาใน
ระยะคลอดและทารกแรกเกิด 
3. มีความรู้ และความเข้าใจ
ในการแสวงหาความรู้ การ
จัดการความรู้ด้านการวิจัย ที่
เกี่ยวข้องกับการพยาบาล
มารดาในระยะคลอดและ
ทารกแรกเกิด 
4. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการพยาบาล การจ าแนก
ข้อมูลทางการพยาบาล 
5. มีความรู้ ความเข้าใจใน
วัฒนธรรม   และสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงของชุมชนเมือง 
ประเทศ และสังคม ที่มี
ผลกระทบต่อสุขภาพของ
มารดาในระยะคลอด 

1. ประชุมอาจารย์ผู้นิเทศเพ่ือเตรียมจัดท า
แผนเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติ 
2. เตรียมความพร้อมโดยสาธิตและฝึก
ย้อนกลับ กับหุ่น ตามทักษะที่ต้องเก็บ
ประสบการณ์บนคลินิก โดยจัดท าฐานความรู้ 
ทั้งฝากครรภ์ ห้องคลอด และหลังคลอด  
3.เตรียมความพร้อมก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงาน 
โดยมอบหมายให้นักศึกษาสรุปองค์ความรู้
การพยาบาลในระยะคลอด การพยาบาล
ทารกแรกเกิด โดยการท าแผนที่ความรู้ 
(mind map) หรือสรุปโดยย่อ ก่อนขึ้นฝึก
ปฏิบัติงาน 
4. ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการฝึก
ปฏิบัติงาน (pre and 
post test) 
5. มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าความรู้โดย
ใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ การจัดการ
ความรู้ การใช้กระบวนการวิจัย การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล เพื่อใช้
ในการประเมินปัญหาสุขภาพของมารดาใน
ระยะคลอดปกติ และผิดปกติ ที่ได้รับการท า
สูติศาสตร์หัตถการ   

1. ประเมินรายงานการสรุป
องค์ความรู้การพยาบาลใน
ระยะคลอด และทารกแรก
เกิด  
2. ประเมินคุณภาพของการ
แสดง 
ความคิดเห็นการตอบ
ค าถาม การให้การพยาบาล
มารดาในระยะคลอดและ
ทารกแรกเกิด ตาม
แบบฟอร์มการประเมินการ
ให้คะแนนภาคปฏิบัติของ
นักศึกษาโดยอาจารย์  
3. ประเมินรายงานการสรุป
องค์ความรู้การพยาบาลใน
ระยะคลอด และทารกแรก
เกิด  
4. ประเมินคุณภาพของการ
แสดงความคิดเห็นการตอบ
ค าถาม การให้การพยาบาล
มารดาในระยะคลอดและ
ทารกแรกเกิด ตาม
แบบฟอร์มการประเมินการ
ให้คะแนนภาคปฏิบัติของ
นักศึกษา โดยอาจารย์  
5. ประเมินรายงานการ
คลอดตามแบบประเมิน
รายงานการคลอด   
6. ประเมินรายงาน
กรณีศึกษาและการน าเสนอ
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ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
ตามแบบประเมินการศึกษา
กรณีศึกษา 
7. การสอบก่อนขึ้นฝึก
ปฏิบัติงาน  
(Pre - test) โดยการสอบ
ข้อเขียนแบบอัตนัย 

 
2. ความรู้ (ต่อ) 

ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
 มีภาวะแทรกซ้อน ภาวะเสี่ยง ภาวะฉุกเฉินใน

ระยะคลอด การประเมินสภาพและให้การ
พยาบาลทารกแรกเกิดทันที 
6.การเตรียมช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด การ
ส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างมารดาและทารก
ในห้องคลอดโดยค านึงถึงวัฒนธรรม
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของชุมชนเมือง 
ประเทศ และสังคมโลกท่ีมีผลกระทบต่อภาวะ
สุขภาพของมารดาในระยะคลอด 
7. บรรยายสรุปองค์ความรู้การพยาบาลใน
ระยะคลอดการพยาบาลทารกแรกเกิดทันที  
ก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงาน 
8. มอบหมายให้นักศึกษาเขียนรายงานการ
คลอดในรายปกติ พร้อมทั้งวางแผนการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์โดยประยุกต์
ความรู้ด้านการผดุงครรภ์และศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องที่ทันสมัย 
9.ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์โดยใช้
กระบวนการพยาบาลและการพยาบาลแบบ
องค์รวม น าความรู้ด้านการผดุงครรภ์และ

8. การสอบหลังสิ้นสุดการ
ฝึกปฏิบัติงาน (Post- test)
โดยการสอบปากเปล่าและ
ข้อเขียนแบบอัตนัย 
9.ประเมินจากสมุดเก็บ
ประสบการณ์ที่นักศึกษา
ต้องผ่านการประเมินจาก
อาจารย์ผู้นิเทศ หรือ
พยาบาลพ่ีเลี้ยง 
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ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องที่ทันสมัยไปใช้ 

 
3.ทักษะทางปญัญา 

ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
1.พัฒนาตนเองให้มี
ความสามารถเพ่ิมมากขึ้น และ
น าไปสู่การปฏิบัติการพยาบาล
ในระยะคลอด และการเป็นผู้น า
ที่เข้มแข็ง  
2.สามารถสืบค้น วิเคราะห์
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย 
3.สามารถน าข้อมูล และ
หลักฐานไปใช้ในการอ้างอิง
แก้ปัญหาของสตรีในระยะ
คลอด และทารกแรกเกิดอย่างมี
วิจารณญาณ 
4.สามารถคิดวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้
การพยาบาลในระยะคลอด การ
พยาบาลทารกแรกเกิด และ
ศาสตร์สาขาท่ีเกี่ยวข้องที่
ทันสมัย รวมทั้งใช้ประสบการณ ์
เป็นฐานในการปฏิบัติการ
พยาบาลที่มีคุณภาพ เพื่อให้
สตรีในระยะคลอดและทารก
แรกเกิดปลอดภัย 
5. สามารถใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ การวิจัย 
นวัตกรรมทางการพยาบาลที่

1.มอบหมายให้นักศึกษา ศึกษา 
ค้นคว้า สืบค้น วิเคราะห์ข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย  
2.ให้การพยาบาลและเขียนรายงาน
การคลอด รายงานกรณีศึกษา  วาง
แผนการพยาบาลสตรีในระยะคลอด
ปกติและผิดปกตมิารดาที่ได้รับการท า
สูติศาสตร์หัตถการ  มีภาวะแทรกซ้อน 
ภาวะเสี่ยง ภาวะฉุกเฉินในระยะคลอด 
การประเมินสภาพและให้การพยาบาล
ทารก 
แรกเกิดทันที การเตรียมช่วยฟื้นคืนชีพ
ทารกแรกเกิด การส่งเสริมสัมพันธภาพ
ระหว่างมารดาและทารกในห้องคลอด
รวมทั้งวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
สุขภาพและเหตุผลของการให้การ
พยาบาลวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคใน
การลงมือปฏิบัติการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์  
3. การน ากระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ การวิจัย นวัตกรรม
ทางการพยาบาลที่เหมาะสมมาใช้ในกา
แก้ปัญหาวิเคราะห์ผลลัพธ์ของการ
พยาบาล 
4.การปรับปรุงการพยาบาล 
สตรีในระยะคลอดและทารกแรกเกิด 

1.ประเมินการปฏิบัติการพยาบาล
สตรีระยะคลอด และทารกแรก
เกิดตามแบบฟอร์มการประเมิน
การให้คะแนนภาคปฏิบัติของ
นักศึกษา โดยอาจารย์  
2. ประเมินการน าผลสะท้อนกลับ
ของอาจารย์ที่รับผิดชอบไป
ปรับปรุงตนเอง และการ
ปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษา 
3. ประเมินรายงานการคลอด ตาม
แบบประเมินรายงานการคลอด    
4. ประเมินรายงานกรณีศึกษา
แผนการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์การประเมินปัญหาการ
ตัดสินทางคลินิกการวินิจฉัยปัญหา
การระบุเหตุผลของการให้การ
พยาบาลและการผดุงครรภ์
ตลอดจนการแกไ้ขปัญหาในการ
ปฏิบัติตามแบบประเมิน
กรณีศึกษา 
 



มคอ. 4 

หลักสูตรระดับปรญิญา   ตร ี  โท  เอก 

7 

 

ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
เหมาะสมในการแก้ปัญหาและ
ให้การพยาบาลสตรีใน 
ระยะคลอดและทารกแรกเกิด 
6.สามารถพัฒนาวิธีการ
แก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับสถานการณ์และ
บริบททางสุขภาพที่เปลี่ยนไป 
 

โดยให้นักศึกษาประเมินตนเองทุก
สัปดาห์ขณะฝึกปฏิบัติงาน เขียนผล
การประเมินส่งอาจารย์ที่รับผิดชอบ
สอนภาคปฏิบัติ เพื่อให้อาจารย์
สะท้อนกลับ (reflective) ท าให้
นักศึกษาได้น าไปปรับปรุงตนเอง 

 
4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
1.มีความสามารถในการปรับตัว 
มีปฏิสัมพันธ์กับสตรีในระยะ
คลอด ผู้ร่วมงาน บุคลากรใน
ทีมสุขภาพและผู้สอน 
2.สามารถท างานเป็นทีมใน
บทบาทผู้น าและสมาชิกทีม ใน
ทีมการพยาบาล ทีมสุขภาพ ใน
บริบทหรือสถานการณ์ที่
แตกต่างกัน 
3.สามารถแสดงออกซ่ึงภาวะ
ผู้น า ในสถานการณ์เฉพาะหน้า 
4.มีความรับผิดชอบในการ
พัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
 

1.ปฐมนิเทศแนวทางการฝึกภาคปฏิบัติ
ก่อนขึ้นฝึก 
2.แนะน าสถานที่ บุคลากร และระบบ
การท างานของแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ 
3. สอนและเป็นต้นแบบในการ
ติดต่อสื่อสาร และการมี 
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับสตรีในระยะคลอด 
ผู้ร่วมงาน บุคลากรในทีมสุขภาพและ
ผู้สอน 
4. มอบหมายงาน/หน้าที่รับผิดชอบใน
การให้การพยาบาลและการผดุงครรภ์
โดยปฏิบัติงานเป็นผู้น า / สมาชิกทีม
พยาบาล 
5. มอบหมายนักศึกษา ศึกษา ค้นคว้า 
และเป็นผู้น าในการประชุมปรึกษา
ปัญหาทางการพยาบาล (case 
conference)  
6. มอบหมายและติดตามนักศึกษาดูแล
ให้การพยาบาลสตรีระยะคลอดเป็น

1.ประเมินพฤติกรรมขณะมี
ปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารของ
นักศึกษากับสตรีในระยะคลอด
เพ่ือนร่วมงานบุคลากรในทีม
สุขภาพและผู้สอน ตาม
แบบฟอร์มการประเมินการให้
คะแนนภาคปฏิบัติของนักศึกษา 
โดยอาจารย์  
2.ประเมินการท ารายงานกลุ่ม
กรณีศึกษาตามแบบประเมิน
กรณีศึกษา 
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ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
รายบุคคล 
7. มอบหมายให้ท ารายงานกลุ่ม
กรณีศึกษา 
8.ให้นักศึกษาประเมินตนเองทุกสัปดาห์
ขณะฝึกปฏิบัติงาน และเขียนผลการ
ประเมินส่งอาจารย์ที่รับผิดชอบสอน
ภาคปฏิบัติ เพ่ือให้อาจารย์สะท้อนกลับ 
(reflective) และให้นักศึกษาได้น าไป
ปรับปรุงตนเอง และการปฏิบัติการพยาบาล 

 
5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
1.สามารถใช้หลักการทาง
คณิตศาสตร์และสถิติในการ
วิเคราะห์ แปลความหมาย
ข้อมูลทางการพยาบาลได้อย่าง
เหมาะสม2.อ่านวิเคราะห์และ
ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารให้ผู้อ่ืน
เข้าใจ 
3.สามารถสื่อสารโดยการพูด 
ฟัง อ่าน เขียน และน าเสนอ
ด้วยภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้ 
๔.สามารถ เลือกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

1. สอนและฝึกวิเคราะห์ข้อมูลทางการ
พยาบาล การตรวจพิเศษ ของสตรีใน
ระยะคลอด และทารกแรกเกิด 
2. สอนวิธีค านวณอายุครรภ์ การ
คาดคะเนการคลอด การประเมิน
ความก้าวหน้าของการคลอดจากการ
ตรวจภายในช่องคลอด การหดรัดตัวของ
มดลูก การให้ยาและสารน้ าทางสูติ
ศาสตร์  
3. ฝึกการสื่อสารส่งต่อข้อมูลทางการ
พยาบาลของสตรีในระยะคลอด และ
ทารกแรกเกิดในแต่ละเวร ให้ผู้ร่วมงาน 
บุคลากรในทีมสุขภาพเข้าใจ 
4. มอบหมายให้นักศึกษาดูแลสตรีใน
ระยะคลอดเป็นรายบุคคล 
5. มอบหมายงานให้นักศึกษาศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองและน าเสนอในการ
ประชุมปรึกษาปัญหาทางการพยาบาล

1.ตรวจสอบความถูกต้องในการ
ค านวณอายุครรภ์ การ
คาดคะเนการคลอด การ
ประเมินความก้าวหน้าของการ
คลอดจากการตรวจภายในช่อง
คลอด การหดรัดตัวของมดลูก 
การให้ยาและสารน้ าทางสูติ
ศาสตร์  
2. ประเมินพฤติกรรมในการ 
ประชุมก่อนและหลังการฝึก
ปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มการ
ประเมินการให้คะแนน
ภาคปฏิบัติของนักศึกษา โดย
อาจารย์  
3. ประเมินพฤติกรรมในการ
เป็นผู้น าและผู้ร่วมการตรวจ
เยี่ยมทางการพยาบาลตาม
แบบฟอร์มการประเมินการให้
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ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
การตรวจเยี่ยมทางการพยาบาลและ
จัดท ารายงานที่มีการอ้างอิงข้อมูลจาก
แหล่งที่น่าเชื่อถือเช่นสถิติต่างๆรายงาน
การวิจัย 

คะแนนภาคปฏิบัติของนักศึกษา 
โดยอาจารย์  
4. ประเมินพฤติกรรมในการ
เป็นผู้ร่วมการประชุมปรึกษา
ปัญหาทางการพยาบาลตาม
แบบฟอร์มการประเมินการให้
คะแนนภาคปฏิบัติของนักศึกษา 
โดยอาจารย์ 
5. ประเมินพฤติกรรมในการ
เป็นผู้น าและผู้ร่วมการอภิปราย
กรณีศึกษาตามแบบประเมิน
กรณีศึกษา 
6. ประเมินผลการน าเสนอ
กรณีศึกษาตามแบบประเมิน
กรณีศึกษา 

 
6.ทักษะการปฏิบัตทิางวิชาชีพ 

ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
1. สามารถปฏิบัติทักษะการ
พยาบาลผดุงครรภ์อย่างเป็น
องค์รวมโดยประยุกต์ใช้ศาสตร์
และศิลป์ทางการพยาบาล และ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งใช้
กระบวนการพยาบาล หลักฐาน
เชิงประจักษ์ ในการพยาบาล
มารดา ทารกและ ครอบครัว 
2. มีทักษะการให้การปรึกษา
ทางสุขภาพ และการสื่อสารเชิง
บ าบัดแก่มารดาทารก และ
ครอบครัว  

1. สาธิตและฝึกหมุนกลไกการคลอดกับ
เชิงกรานจ าลอง การท าคลอดกับหุ่น
คลอด การตรวจภายในช่องคลอด การ
ตรวจรกการประเมินการหดรัดตัวของ
มดลูก 
2.การตรวจเยี่ยมทางการพยาบาล  
(Nursing round) 
3.การสอนในคลินิก (Clinical 
teaching) 
4. การสอนข้างเตียง (Bedside 
teaching) 
5. การประชุมปรึกษา ก่อน-หลัง ให้การ

1. ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
นักศึกษาโดยอาจารย์   ตาม
แบบฟอร์มการประเมินการให้
คะแนนภาคปฏิบัติของนักศึกษา 
โดยอาจารย์  
2. ประเมินตนเองของนักศึกษา
ตามแบบฟอร์มการประเมินการให้
คะแนนภาคปฏิบัติของนักศึกษา 
โดยนักศึกษา  
3ใประเมินการท าคลอดปกติตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนด 
4. ประเมินการศึกษากรณีตัวอย่าง 
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ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
3. สามารถปฏิบัติการการสร้าง
เสริมสุขภาพ การป้องกันโรค 
การรักษาพยาบาล และการ
ฟ้ืนฟูสุขภาพแก่มารดา ทารก
ตลอดทัง้การผดุงครรภ์  
4. สามารถปฏิบัติการพยาบาล
ผดุงครรภ์ด้วยความเอื้ออาทร 
โดยยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ กฎหมาย สิทธิผู้ป่วย 
ความเป็นปัจเจกบุคคล และ
ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 
5. แสดงภาวะผู้น าในการ
ปฏิบัติงาน ด้านการดูแลมารดา 
ทารกและครอบครัว 

พยาบาล (Pre – Post Conference) 
6. การอภิปรายปัญหาการพยาบาล  
(Conference) 

ตามแบบประเมินกรณีศึกษา 
5. ประเมินบันทึกรายงานการ
คลอดตามแบบประเมินรายงาน
การคลอด 
 

 
หมวดที่ 4  ลักษณะและการด าเนินการ 

 
1. ค าอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณ์ภาคสนามหรือค าอธิบายรายวชิา 
  ฝึกปฏิบัติการให้การพยาบาลอย่างองค์รวมแก่มารดาและทารกที่มีภาวะเสี่ยงและมปีัญหาสุขภาพในระยะตั้งครรภ์ 
ระยะคลอด และระยะหลังคลอด รวมทั้งการคลอดผิดปกติ โดยใช้กระบวนการพยาบาลในการให้การพยาบาลฟูสุขภาพ การ
ป้องกันโรค การสร้างเสริมสุขภาพและการวางแผนครอบครัวได้ 
2. กิจกรรมของนักศึกษา 

2.1 การพยาบาลสตรีในระยะตัง้ครรภ์ 
1. ฝึกการซักประวัติสตรีตั้งครรภ์ในภาวะเสี่ยง ภาวะแทรกซ้อน และภาวะผิดปกติที่มาฝากครรภ์ 
อย่างน้อย  3 ราย 
2. ฝึกการประเมินและการตรวจสขุภาพของมารดาและทารกในครรภ์การบันทึกการตรวจครรภ์ 
และการนัดการตรวจครรภ์คร้ังต่อไปแก่สตรีตั้งครรภ์ในภาวะเสีย่ง ภาวะแทรกซ้อน และภาวะผดิปกติอย่างน้อย

3ราย 
3. ฝึกการให้ค าแนะน าการปฏิบตัิตนในระหว่างตัง้ครรภ์และภาวะไม่สุขสบายที่มีผลมาจากการ 
ตั้งครรภ์แก่ สตรีตั้งครรภ์ในภาวะเสี่ยง ภาวะแทรกซ้อน และภาวะผิดปกติอยา่งน้อย 3 ราย 
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4. สังเกตการประเมินสุขภาพของทารกในครรภ์ด้วย NST และUltrasound อย่างละ1ครั้ง 
5. ฝึกการเป็นผูน้ าและผู้ร่วมอภิปรายปัญหาของสตรีตัง้ครรภ์ในภาวะเสี่ยง ภาวะแทรกซ้อน และภาวะผิดปกติ

อย่างน้อย 1 คร้ัง 
6. ฝึกการสอนกลุ่มสตรีตั้งครรภ์อย่างน้อย  1  คร้ัง 

2.2 การพยาบาลสตรีในระยะคลอด 
1. ซักประวัติและรับใหม่ผู้คลอดทีม่ีภาวะเสี่ยง ภาวะแทรกซ้อน และภาวะผิดปกติ อย่างน้อย 1 ราย 
2. ฝึกการประเมินความกา้วหน้าของการคลอด ผู้คลอดที่มี ภาวะเสี่ยง ภาวะแทรกซ้อน และภาวะ 
ผิดปกติ อย่างน้อย 1 ราย 
3. ฝึกการดูแลผู้คลอดที่มี ภาวะเสีย่ง ภาวะแทรกซ้อน และภาวะผดิปกติ อย่างน้อย  1  ราย 
4. ฝึกการเป็นผูช้่วยแพทย์ในการท าสูติศาสตร์หัตถการ อย่างน้อย 1 ราย 
5. ฝึกการเป็นผูช้่วยในการช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด อย่างน้อย 1 ราย 
6. ร่วมอภิปรายปัญหาของผู้คลอดที่มีภาวะเสี่ยง/ภาวะแทรกซ้อนและภาวะผิดปกติ อยา่งน้อย 1 คร้ัง 

2.3 การพยาบาลสตรีในระยะหลังคลอด 
1. ฝึกการรับใหม่ มารดาหลังคลอดที่มีภาวะเสี่ยง ภาวะแทรกซ้อน และภาวะผิดปกติอย่างน้อย 1 ราย 
2. ฝึกการพยาบาลประจ าวันมารดาหลังคลอดที่มีภาวะเสี่ยง ภาวะแทรกซ้อน และภาวะผิดปกติอย่างน้อย 2 

ราย 
3.  ฝึกการสอนกลุ่มมารดาหลังคลอดก่อนกลับบ้าน อย่างน้อย  1 คร้ัง 
4.  ฝึกการส่งเสริมการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา อยา่งน้อย 1 ราย 
5. ฝึกการแนะน า เร่ือง การวางแผนครอบครัว มารดาหลังคลอดทีม่ีภาวะเสี่ยง ภาวะแทรกซ้อน และภาวะ

ผิดปกติ อย่างน้อย  1 ราย 
6. ฝึกประสบการณ์ในการวางแผนและปฏิบตัิการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแล 
มารดาหลังคลอดที่มีภาวะเสี่ยง ภาวะแทรกซ้อน และภาวะผดิปกติแต่ละราย ติดต่อกัน 1 – 2 วนั 
7. ร่วมอภิปรายปัญหาของมารดาหลังคลอดที่มีภาวะเสี่ยง ภาวะแทรกซ้อน และภาวะผิดปกติอย่างน้อย 1 คร้ัง

  
3.รายงานหรืองานที่นักศึกษาไดร้ับมอบหมาย 

รายงานหรืองานที่มอบหมาย ก าหนดส่ง 
3.1 การพยาบาลสตรีในระยะตั้งครรภ์ 
1.รายงานการตรวจครรภ์และการให้ค าแนะน า 
สตรีตั้งครรภ์ในภาวะเสี่ยง ภาวะแทรกซ้อน และ 
ภาวะผิดปกติ2 ราย 
2.รายงานกรณีศึกษาสตรีตั้งครรภ์ในภาวะเสี่ยง 
ภาวะแทรกซ้อน และภาวะผิดปกติ  1  ราย  

 
1. ส่งรายงาน ความรู้เกี่ยวกับการตรวจครรภ์และ
โรคแทรกซ้อนในระยะตั้งครรภ์ ก่อนขึ้นฝึก
ปฏิบัติงาน 
อย่างน้อย 3 วัน 
2.ส่งรายงาน กรณีศึกษา ก่อนน าเสนอ 2 วัน 
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รายงานหรืองานที่มอบหมาย ก าหนดส่ง 
3.แผนการสอนสตรีในระยะตั้งครรภ์ 1 เรื่อง 3.ส่งแผนการสอน ก่อนสอนล่วงหน้าไม่เกิน 3 วัน 

4. ส่งรายงานอ่ืนๆ หลังฝึกปฏิบัติงาน ไม่เกิน 1
สัปดาห์ 
5. สมุดเก็บประสบการณ์ การพยาบาลสตรีในระยะ
ตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อน 

3.2การพยาบาลสตรีในระยะคลอด 
1.รายงานการคลอดผู้คลอดที่มีภาวะเสี่ยง 
ภาวะแทรกซ้อนและภาวะผิดปกติ 1 ราย  
(เยี่ยมผู้คลอดในระยะหลังคลอดอย่างน้อย1 ครั้ง) 
2.รายงานการศึกษาผู้คลอดที่มีภาวะเสี่ยง 
ภาวะแทรกซ้อน และภาวะผิดปกติ 1 ราย   

 
1. ส่งรายงาน ความรู้เกี่ยวกับการพยาบาลผู้คลอดที่
มีภาวะเสี่ยง ภาวะแทรกซ้อนและภาวะผิดปกติ ก่อน
ขึ้นฝึกปฏิบัติงานอย่างน้อย 3 วัน 
2.ส่งรายงาน กรณีศึกษา ก่อนน าเสนอ 2 วัน 
3.ส่งรายงานอื่นๆ หลังฝึกปฏิบัติงาน ไม่เกิน 1
สัปดาห์ 
4.สมุดเก็บประสบการณ์ การพยาบาลสตรีในระยะ
คลอดที่มีภาวะแทรกซ้อน 

3.3การพยาบาลสตรีในระยะหลังคลอด 
1.แผนการพยาบาลนักศึกษาจะต้องฝึก
ประสบการณ์ในการวางแผนและปฏิบัติการ
พยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลในการแก้ไข
ปัญหามารดาหลังคลอดที่มีภาวะเสี่ยง 
ภาวะแทรกซ้อนและภาวะผิดปกติติดต่อกัน  
2-3 วัน 1 ราย โดยมีวิธีการดังนี้ 
1) ศึกษามารดาหลังคลอดที่ได้รับมอบหมายและ
เขียนแผนการพยาบาลล่วงหน้า ตามแบบฟอร์ม
การวางแผนการพยาบาล 
2) ปรับปรุงแผนการพยาบาลและส่งอาจารย์
ผู้สอน3.สรุปผลการศึกษามารดาหลังคลอดที่มี
ภาวะเสี่ยง ภาวะแทรกซ้อน และภาวะผิดปกติ
และส่งรายงานแผนการพยาบาลฉบับสมบูรณ์ 

 
1. ส่งรายงาน ความรู้เกี่ยวกับการพยาบาลสตรีใน
ระยะหลังคลอดที่มีภาวะเสี่ยง ภาวะแทรกซ้อนและ
ภาวะผิดปกติ ก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงานอย่างน้อย 3วัน 
2.เขียนแผนการพยาบาลสตรีในระยะหลังคลอดที่มี
ภาวะเสี่ยง ภาวะแทรกซ้อน และส่งแผนการ
พยาบาลให้อาจารย์ผู้สอนประจ าหอผู้ป่วยในตอนเช้า
ของวันฝึกปฏิบัติทุกวัน 
3. ส่งรายงานอื่นๆ หลังฝึกปฏิบัติงาน ไม่เกิน 1
สัปดาห์ 
4.สมุดเก็บประสบการณ์ การพยาบาลสตรีในระยะ
หลังคลอดที่มีภาวะแทรกซ้อน 
 
5. หลังฝึกปฏิบัติงาน ไม่เกิน 3 วัน 

 
4.การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา 
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4.1 ผู้สอนตรวจรายงานการสรปุองค์ความรู้การพยาบาลในระยะคลอดทั้งปกติและ 
ผิดปกติ การพยาบาลทารกแรกเกิดทันทีหลังคลอด พร้อมทั้งสะท้อนให้นักศึกษารับทราบข้อบกพร่องและแก้ไข ก่อน

ขึ้นฝึกปฏิบัตงิาน2วัน 
4.2ผู้สอนตรวจรายงานการพยาบาลแผนการพยาบาลในแบบฟอร์มบันทึกทางการพยาบาล เปน็รายบุคคล ภายในวนัที่

ได้รับมอบหมาย 
4.3 ผู้สอนตรวจรายงานการคลอดพร้อมทั้งสะท้อนให้นักศึกษารับทราบข้อบกพร่องเพื่อให้น าไปแก้ไขและสง่หลังเสร็จ

สิ้นการฝึกปฏบิัติงาน 1สปัดาห์ 
4.4 ผู้สอนตรวจรายงานกรณีศึกษาพร้อมทั้งสะท้อนให้นักศึกษารับทราบข้อบกพร่องและ 
น าไปแก้ไขก่อนน าเสนอ2วัน 
4.5 ผู้สอนตรวจผลการสอบข้อเขียนแบบอัตนยัของนักศึกษาก่อนขึ้นฝึกประสบการณ์ เพื่อประเมินความรู้นักศึกษา 

พร้อมทั้งสะท้อนให้นักศึกษารับทราบข้อบกพร่องเพื่อให้น าไปแก้ไข  
4.6 ผู้สอนติดตามประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษารายบุคคล เป็นระยะ ๆ พร้อมทั้งสอนเน้นในส่วนที่นักศึกษาไม่

เข้าใจ หรือท าไม่ได ้
 

5.หน้าที่และความรบัผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม 
5.1ปฐมนิเทศเกี่ยวกับสถานทีฝ่กึปฏิบัติงานกฎระเบียบแนวปฏบิัติต่างๆเก่ียวกับการฝึกปฏิบตัิงาน 
5.2ให้ค าแนะน าในขณะทีน่ักศึกษาฝึกปฏบิัติงาน 
5.3ร่วมกิจกรรมของนักศึกษาได้แก่การประชุมปรึกษาก่อนและหลังการปฏิบัติงานตรวจเยี่ยมทางการพยาบาลและการ

ประชุมปรึกษาปัญหาทางการพยาบาล 
5.4ร่วมประเมินผลการปฏิบตัิงานของนักศึกษา 

 
6.หน้าที่และความรบัผิดชอบของอาจารย์ทีป่รึกษา/อาจารย์นิเทศ 

6.1 ปฐมนิเทศรายวิชากฎระเบียบแนวปฏิบัติตา่งๆของสถาบันว่าด้วยการฝึกปฏิบัติงาน 
6.2 สอนแนะน าประเมินผลและให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อให้นักศึกษาได้พฒันา 
6.3 ประสานงานกบัแหล่งฝึกเก่ียวกับความต้องการพฒันานักศึกษาของรายวิชาปัญหาจากการฝึกปฏิบัติงานปัญหาของ

นักศึกษาฯลฯมอบหมายงานและสตรีในระยะคลอดให้นักศึกษาดูแล 
6.4 ประสานงานกบัแหล่งฝึกเก่ียวกับสถานที่พักของนักศึกษาทีป่ฏิบัติงานเวรวิกาล 
 

7.การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา 
7.1ปฐมนิเทศรายวิชาก่อนฝึกปฏิบัติงานจัดเตรียมหอผู้ป่วยและประสานงานกับแหลง่ฝึก 
ประสบการณ์วิชาชีพ 
7.2เตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วชิาชพี 
7.3ปฐมนิเทศแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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8.สิ่งอ านวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ต้องการจากสถานที่ที่จัดประสบการณ์ภาคสนาม/ สถานประกอบการ 

8.1มีห้องสมุดส าหรับศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง 
8.2มีห้องประชุมปรึกษาปัญหาทางการพยาบาล 
8.3มีหนังสือ/วารสารทางการพยาบาลแพทย์ในหอผู้ป่วย 
8.4  เครื่องมือและอุปกรณ์ส าหรับฝึกทักษะ 
8.5ประสาน/ส ารวจที่พักส าหรบันักศึกษาในกลุ่มที่ปฏบิัติงานเวรวิกาล 

 
หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ 

 
1.การก าหนดสถานทีฝ่ึก 

เลือกโรงพยาบาลที่จะเป็นสถานที่ฝึกภาคปฏิบตัิ เป็นโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณรสุข และ
ในสังกัดส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ที่มีความพร้อมในด้านของผู้รับบริการที่ครอบคลุมวตัถุประสงค์ของรายวชิา ประกอบด้วย 
โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าฯ โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลราชพิพฒัน์  โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลหลวงพ่อ
ทวีศักดิ์ฯ  และโรงพยาบาลกระทุ่มแบน  

2.การเตรียมนักศึกษา 
2.1ปฐมนิเทศรายวิชาเพื่อชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดรวมทั้งการเตรียมความพร้อมก่อนฝึก 
2.2ประเมินความพร้อมด้านความรู้และทักษะของนักศึกษาก่อนฝึกงาน 
2.3 จัดห้องปฏิบัติการผดุงครรภ์ให้นักศึกษาได้ฝึกก่อนเร่ิมต้นฝกึงาน 

3.การเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศ 
จัดประชุมชี้แจงวัตถปุระสงค์ของการฝึกฯผลการเรียนรู้ที่คาดหวังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการมอบหมายงานการ

ประเมินผลการเรียนรู้ตารางการนิเทศพร้อมคู่มืออาจารย์ของรายวิชาก่อนการฝึกฯอย่างน้อย 2สัปดาห์ 
4.การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงในสถานทีฝ่ึก 
ชี้แจงรายละเอียดของรายวิชากอ่นที่จะมีการฝึกปฏบิัติงานพร้อมทั้งอธิบายให้พนักงานพี่เลีย้งในสถานที่ฝึกฯเข้าใจถึงหน้าที่

และความรับผิดชอบของตนเองในการดูแลกิจ 
5.การจัดการความเสี่ยง 

5.1ประสานงานกบัอาจารย์พี่เลีย้งในสถานที่ฝึกอย่างต่อเนื่อง 
5.2จัดให้มีตัวแทนนักศึกษาที่ท าหน้าที่ติดต่อประสานงานกับอาจารย์นิเทศตลอดการฝึกงาน 
5.3ติดตามความก้าวหนา้ระหว่างการฝึกงานเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคในการฝึกงานและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน

ระหว่างอาจารยน์ิเทศครูพี่เลี้ยงและนักศึกษา 
5.4จัดรถรบั-ส่งนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่ 
5.5ประสานงานกบัสถานที่ฝึกปฏิบัติงานเรื่องการจัดเตรียมหอพักส าหรับนักศึกษาทีฝ่ึกปฏิบตังิานเวรวิกาล 
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หมวดที่6  การประเมินนักศึกษา 
1.หลักเกณฑ์การประเมินผล 

- ฝึกปฏิบัติการพยาบาลร้อยละ      100  
   

2.กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
2.1ประเมินผลการปฏบิัติของนกัศึกษาตามแบบประเมินที่ก าหนดโดยนักศึกษาจะได้รับการประเมินในระหว่างฝึก

เพื่อให้มีการปรับปรุงตนเองก่อนที่จะประเมินเพื่อตัดสินคะแนน 
2.2ประเมินรายงานกรณีศึกษาตามแบบประเมินที่ก าหนดโดยรายงานของนักศึกษาจะได้รับการตรวจและให้น ากลับไป

แก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์นิเทศก่อนที่จะมีการประเมินให้คะแนนจริง 
2.3 ประเมินการท าคลอดปกติตามแบบฟอร์มที่ก าหนด โดยนักศึกษาจะได้รบัการประเมินในระหว่างฝึกเพื่อให้มีการ

ปรับปรุงตนเองก่อนที่จะประเมินเพื่อตัดสินคะแนน 
2.4ประเมินรายงานการคลอดตามแบบฟอร์มที่ก าหนดโดยรายงานของนักศึกษาจะได้รบัการตรวจและให้น ากลบัไป

แก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์นิเทศก่อนที่จะมีการประเมินให้คะแนนจริง 
2.5ประเมินผลการให้การพยาบาลทารกแรกเกิดในรายคลอดปกติ / มีภาวะเสี่ยง และภาวะฉุกเฉินในระยะคลอดโดย

นักศึกษาจะได้รับการประเมินในระหว่างฝึกเพื่อให้มีการปรับปรุงตนเองก่อนที่จะประเมินเพื่อตัดสินคะแนน 
2.6ประเมินผลการส่งเสริมสัมพนัธภาพมารดาและทารกในระยะคลอดโดยนักศึกษาจะได้รับการประเมินในระหว่างฝึก

เพื่อให้มีการปรับปรุงตนเองก่อนที่จะประเมินเพื่อตัดสินคะแนน 
2.7ประเมินการแก้ไขปัญหาขณะปฏิบัตงิานโดยนักศึกษาจะได้รบัการประเมินในระหว่างฝึกเพื่อให้มีการปรับปรุงตนเอง

ก่อนที่จะประเมินเพื่อตัดสนิคะแนน 
2.8ประเมินความรวดเร็วคล่องแคล่ว ครบถ้วนและเหมาะสมในการปฏิบัตงิานโดยนักศึกษาจะได้รับการประเมินใน

ระหว่างฝึกเพื่อให้มีการปรับปรุงตนเองก่อนที่จะประเมินเพื่อตัดสินคะแนน 
2.9ประเมินการให้การพยาบาลแก่สตรีในระยะคลอดที่แสดงออกถึงการเคารพศักดิ์ศรี คุณค่าของตนเพื่อให้มีการ

ปรับปรุงตนเองก่อนที่จะประเมินเพื่อตัดสินคะแนน 
2.10ประเมินผลการเรียนรู้ภายหลังการฝึกปฏิบัตงิาน โดยการสอบปากเปล่าและการสอบอัตนยัให้คะแนนตามเกณฑ์ 

3.ความผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงต่อการประเมินนักศึกษา 
3.1ประเมินพฤติกรรมของนักศึกษาและผลการฝึกปฏบิัติงานร่วมกับอาจารย์นิเทศทัง้ระหว่างการฝึกและเมื่อสิ้นสดุการ

ฝึก 
3.2ประเมินผลการประชุมปรึกษาปัญหาทางการพยาบาลร่วมกับอาจารย์นิเทศ 
3.3ประเมินผลการตรวจเยี่ยมทางการพยาบาลร่วมกับอาจารยน์ิเทศ 

4. ความรับผิดชอบของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบประสบการณ์ภาคสนามต่อการประเมินนักศึกษาร่วมประเมินผลกบัอาจารยน์ิเทศ
และอาจารย์พี่เลี้ยงสอนปฏิบัติ รวบรวมผลการประเมินเพื่อการตัดเกรดและน าเสนอต่อคณะกรรมการก ากับมาตรฐานของวิทยาลัย 
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5.การสรุปผลการประเมนิที่แตกต่างหากมีความแตกตา่งกันของผลการประเมินอาจารยน์ิเทศกับอาจารย์พี่เลี้ยงสอนปฏิบัติ 
ประชุมหารือกันโดยเชิญพยาบาลวิชาชีพประจ าตึกเข้าร่วมในการให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการฝึกงานของนักศึกษาเพื่อ
หาข้อสรุป 

 
หมวด7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

1.กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามจากผู้เก่ียวข้องต่อไปนี ้
1.1นักศึกษา 

  1.ประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ในการฝึกภาคสนามในแง่ของความเพียงพอของแหล่งสนับสนนุการเรียนรู้ความ
พร้อมของสถานที่ฝึกความร่วมมือของทีมสุขภาพจ านวนและความเหมาะสมของมารดาในระยะคลอดคุณภาพการดูแลของอาจารย์
นิเทศและอาจารย์พิเศษสอนปฏบิัต ิ

  2.ประเมินเกณฑ์การประเมินผลแบบประเมนิและวิธีการประเมนิ 
  3.ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดประสบการณ์ภาคสนามและความต้องการฝึกเพิ่มเติม 

1.2อาจารย์พิเศษสอนภาคสนาม 
  1.ประเมินสมรรถนะของนักศึกษาในภาพรวมวา่บรรลุตามวัตถปุระสงค์ของการฝึกประสบการณ์ภาคสนามของ

รายวิชานี้หรือไม่ 
  2.ประเมินผลการจัดประสบการณ์ภาคสนามเกี่ยวกับความเพียงพอของแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ความพร้อมของ

สถานทีฝ่ึกความร่วมมือของทีมสุขภาพจ านวนและความเหมาะสมของมารดาในระยะคลอด 
  3.ประเมินการท าหนา้ที่ของตนเอง 
  4.ประเมินเกณฑ์การประเมินผลแบบประเมนิและวิธีการประเมนิ 

1.3อาจารย์ที่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม 
  1.ประเมินสมรรถนะของนักศึกษาในภาพรวมวา่บรรลุตามวัตถปุระสงค์ของการฝึกประสบการณ์ภาคสนามของ
รายวิชานี้หรือไม่ 
  2.ประเมินผลการจัดประสบการณ์ภาคสนามเกี่ยวกับความเพียงพอของแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ความพร้อมของ
สถานทีฝ่ึกความร่วมมือของทีมสุขภาพจ านวนและความเหมาะสมของผู้รับบริการคุณภาพการดูแลที่นักศึกษาได้รับจากตนเองและ
อาจารย์พิเศษสอนปฏบิัติ 
  3.ประเมินการท าหนา้ที่ของตนเองและอาจารย์สอนปฏิบตัิ 
  4.ประเมินเกณฑ์การประเมินผลแบบประเมนิและวิธีการประเมนิ 

1.4อ่ืนๆ 
  1.ประเมินผลการสอบขึน้ทะเบยีนใบประกอบวชิาชีพในรายวิชาการผดุงครรภ์ 
  2.ติดตามประเมินผลสมรรถนะบัณฑิตจบใหม่ที่ท างานในแผนกที่เก่ียวข้องกับการผดุงครรภ์ทั้งจากตัวบัณฑิตเอง
ผู้รับบริการและผู้ใชบ้ัณฑิต 

2.กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง 
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2.1 เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา อาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวชิาน าผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนเข้าสู่การประชุม
กลุ่มวิชาเพื่อประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมของกลุ่มวิชา อาจารย์ในกลุม่วิชาตรวจสอบผลการประเมินการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา (คะแนน/เกรด) กับจ านวนและลักษณะของมารดาในระยะคลอด และทารกแรกเกิดรายงาน
กรณีศึกษารายงานการคลอดผลการสอบหลังฝึกปฏบิัติงานและการให้คะแนนพฤติกรรมของนักศึกษา 

2.2 เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาหัวหน้ากลุ่มวชิารวบรวมผลการประเมินน าเสนอต่อคณะกรรมการก ากับมาตรฐาน เพื่อหา
แนวทางพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้มีประสิทธิภาพ 

2.3 มีคณะกรรมการก ากับมาตรฐานของวิทยาลัยตรวจสอบผลการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามของ
นักศึกษา (คะแนน/เกรด) 

3. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของการฝึกปฏิบัติการพยาบาล/ภาคสนาม 
 ก่อนเปิดสอนในปีการศึกษาต่อไป กลุ่มวิชาจัดให้มีการประชุมวพิากษ์รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. ๔) เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมของการจัดการเรียนการสอน ความสอดคล้องระหว่างมาตรฐานผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการ
ประเมินผล 
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ภาคผนวก 
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รายวิชา ...................... สาขาวิชา ...................................... คณะ/วทิยาลัย.................................. ......... มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 SSRU, College of Nursing and Health 
UNDERGRADUATE CLINICAL EVALUATION TOOL                                                                                    update   12  

Jan 2016 

Student : Faculty:  SSRU, College of Nursing and Health 

Course:  Semester:     Year:     Clinical Site: 

 
Introduction:This clinical evaluation tool consists of 10 essential competencies with specific performance criteria. The 10 

competencies were drawn from: terminal outcome objectives for the BNS program at SSRU, College of Nursing and Health. The 

performance criteria for each competency include cognitive, affective, and psychomotor domains of learning and provide a complete 

evaluation of an individual student’s clinical performance. The use of this clinical evaluation tool makes it possible to see the student’s 

development over time as he/she progresses through the specific course, as well as through the nursing curriculum.It also provides 

standard measures for student, course, and program evaluation. 

This clinical evaluation tool is to be used in each clinical course. A formal evaluation is completed and shared with the student 

at the conclusion of the rotation. In some courses, faculty will also use this tool for mid -rotation evaluation. The tool can also be 

used at other times during the rotation and can serve as the basis for a learning contract.  

Instructions :Faculty will rate students on each of 10 competencies using the designated rating scale, considering the quality of the 

performance (Almost Never Exhibits to Almost Always Exhibits) and the amount of guidance required (Almost Always Requires to 

Almost Never Requires). Referring to the scale below, as students improve in accuracy, safety, and efficiency, it is expected that they 

will require less guidance. To determine the rating for each competency, faculty will consider student performance on the specific 

performance criteria and will arrive at a rating for each competency using the 0-4 scale. Faculty should also include comments 

related to each competency. At the end of this clinical evaluation tool, faculty should write summary comments and document 

recommendations for further development/improvement. The faculty who wrote the evaluation will review it with the student and 

document the date of the meeting. Students may be asked to complete a self-evaluation at midterm and final. Clinical faculty should 

discuss the tool with students at the beginning of each clinical rotation and describe how and when it will be used. 
NOTE:In these competencies, client is defined as the recipient of professional nursing services and may be an individual, family, or 

group. 

 

References Used for Tool Development 

American Association of Colleges of Nursing. (2008). The essentials of baccalaureate education for professional nursing practice. Washington, DC: Author. 

Cronenwett, L., Sherwood, G., Barnsteiner, J., Disch, J., Johnson,J.,Mitchell, P., Sullivan, D., & Warren, J. (2007). Quality and safety education for nurses, Nursing Outlook, 55, 122-

131. 

Note:  Note:  ALL text boxes in this document will 

expand as needed when comments are added.   
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Holaday, S., & Buckley, K. (2008). A standardized clinical evaluation tool-kit: Improving nursing education and practice. In M. H. Oermann & K. T. Heinrich (Eds.), Annual Review of 

Nursing  Education, Vol. 6. New York: Springer Publishing. 

 

 

 

The Rating Scale 
 

 

 

 

Self-Directed/Far exceeds (4) 

Almost Never Requires(<10% of the time) Almost Always Exhibits(>90% of the time) 

 direction 

 guidance 

 monitoring 

 support 

 a focus on the client or system 

 accuracy, safety, and skillfulness 

 assertiveness and initiative 

 efficiency and organization 

 an eagerness to learn 

Supervised/Highly skilled (3) 

Occasionally Requires(25% of the time) Very Often Exhibits (75% of the time) 

 direction 

 guidance 

 monitoring 

 support 

 a focus on the client or system 
 accuracy, safety, and skillfulness 

 assertiveness and initiative 

 efficiency and organization 

 an eagerness to learn 

Assisted/Safe (2) 

Often Requires(50% of the time) Often Exhibits(50% of the time) 

 direction 

 guidance 

 monitoring 

 support 

 a focus on the client or system 

 accuracy, safety, and skillfulness 

 assertiveness and initiative 

 efficiency and organization 

 an eagerness to learn 

Novice/Unsafe (1) 

Very Often Requires(75% of the time) Occasionally Exhibits(25% of the time) 

 direction 

 guidance 

 monitoring 

 support 

 a focus on the client or system 

 accuracy, safety, and skillfulness 

 assertiveness and initiative 

 efficiency and 

organization 

 an eagerness to learn 

Dependent/Serious threat (0) 

Almost Always Requires(>90% of the time) Almost Never Exhibits(<10% of the time) 

 direction 

 guidance 

 monitoring 
 support 

 a focus on the client or system 
 accuracy, safety, and skillfulness 
 assertiveness and initiative 

 efficiency and organization 
 an eagerness to learn 



มคอ. 4 

หลักสูตรระดับปรญิญา   ตร ี  โท  เอก 

21 

 

 

Expected Levels of Performance: For the Final Evaluation students must achieve the minimal expected level of 

performance for each competency in order to be determine to receive the grade of any course 

 

Level 

 

Minimum Expected Performance Minimum Score 

0 Novice 0 

I Novice — Assisted 1.5 

II Assisted 2.0 

III Assisted — Supervised 2.5 

IV Supervised — Self-directed 3.0 

 

Competencies, Performance Criteria, and Comments 
1. Demonstrates professional behaviors  
Performance Criteria: Professional behaviors 
  a. Follows university, school, and agency policies 
  b. Practices within the legal and ethical frameworks of nursing 
  c. Treats all individuals with dignity/respect  
  d. Protects client  rights (privacy, autonomy, confidentiality)  
  e. Arrives on time for clinical practice 
  f.  Maintains professional appearance, attitude 
  g. Demonstrate honesty and integrity at all times   
  h. Assumes accountability for own actions and practices 
  i.  Analyzes personal strengths and limitations in providing care 

  j.  Demonstrates cultural sensitivity 
  k. Demonstrates initiative in seeking learning opportunities and 
resources  
  l.  Incorporates constructive feedback for performance improvement 
  m. Prepares for clinical practice 
  n.  Identifies situations in which assistance is needed or appropriately 

seeks     
       assistance 
  o. Report all pertinence information to the instructor/preceptor 
  p. Notifies faculty in a timely manner if he/she will be absent or late 

                    Faculty Comments MIDTERM       Student Comments 

Rating: 
 
 

Rating: 
 

                                 Faculty Comments                                            FINAL                                            Student Comments 

Rating: 
 
 

Rating: 
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2. Assessment: Collects and Analyzes comprehensive client data 

  a. Determines relevant information needed 
  b. Identifies appropriate sources  for data  collection 
  c. Uses correct  techniques  for  assessment 
  d. Interprets laboratory/ diagnostic test results 

  e. Incorporate data from client and health care team members 
  f.  Analysis and clusters data to identify  nursing diagnosis           
  g. Collecting data based on holistic care 

                                Faculty Comments                                             MIDTERM                                      Student Comments 

Rating: 
 
 

Rating: 

                                 Faculty Comments                                            FINAL                                             Student Comments 
Rating: 
 
 

Rating: 
 

 
3. Nursing Diagnosis 

  a. Identifies nursing diagnosis related to human response to health problems  
  b. Formulates & prioritizes each  nursing diagnosis in order of importance 

c. Includes physiological, psycho-social, spiritual, and educational 
diagnoses   

      when possible 

 

                                Faculty Comments                                             MIDTERM                                      Student Comments 
Rating: 
 
 

Rating: 
 

                                 Faculty Comments                                            FINAL                                             Student Comments 
Rating: 
 
 

Rating: 
 

 
4. Plans appropriate client care 

  a. Develops a nursing care plan based on analysis of assessment data and  
nursing   diagnosis of each client 
  b. Establishes realistic goals/expected outcomes 
  c. Identifies nursing interventions  of each nursing diagnosis  
  d. Identifies scientific rationale for each nursing interventions 

e. Establishes realistic  evaluation criteria  related  to  expected 
outcomes  and  goal 
 f. Determines priorities of care accurately  
g. Communicates priorities and rationale for decisions to instructor 
h. Identifies appropriate resources to inform care planning.  

                                Faculty Comments                                             MIDTERM                                      Student Comments 
Rating: Rating: 
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                                 Faculty Comments                                            FINAL                                             Student Comments 
Rating: 
 
 
 

Rating: 
 

 
 
5. Provides safe client-centered care : Implementations of  nursing Care  

Safe Behavior Criteria: The student is required to practice professional nursing safely in specific client-centered situations with clinical 
supervision. Safe behavior is defined as behavior which does not place the client or self and other professional staff at risk of physical 
and/or psychosocial harm. The student is subject to receiving a Failure in the course and to being dismissed from the program if safe 
behavior is not consistently demonstrated 
  a. Considers client needs and preferences in providing care 

  b. Utilizes planned nursing interventions & critical thinking to 

accomplish client    

      goals 

  c. Performs nursing skills and therapeutic procedures safely and 

competently 

  d. Follows universal/standard  precautions technique and  principles  of           

infection control 

  e. Follows procedures for medication administration  

  f. Recognizes own limitations related to nursing skills or technologies 

and  

     takes appropriate steps for improvement           

  g.Takes appropriate steps to improve nursing skills and use of technologies 

  h.Prioritizes & performs all interventions in a timely & efficient manner 

  i. Creates a safe environment for client care 

  j. Demonstrates flexibility in adapting to changing client care situations 

  k.Reports abnormal data and changes in client condition to instructor or 

appropriate health team members 

  l. Honors and promotes the rights of clients and others by acting on their  

     behalf and in their best interest 

 

                                Faculty Comments                                             MIDTERM                                      Student Comments 
Rating: 
 
 

Rating: 
 

                                 Faculty Comments                                                FINAL                                         Student Comments 
Rating: 
 
 

Rating: 
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6. Engages in systematic and ongoing evaluation of the plan of care  

  a. Evaluates nursing interventions based on goals/ expected  outcomes  
  b. Analyzes client data for accuracy and completeness 
   

 c. Revises plan of care based on evaluation and consultation 
 d. Involves client, significant  others, and health team members in 
evaluation  
      process as relevant 

                                Faculty Comments                                             MIDTERM                                      Student Comments 

Rating: 
 
 

Rating: 
 

                                 Faculty Comments                                                FINAL                                         Student Comments 
Rating: 
 
 

Rating: 
 

 
 
7. Applies knowledge relevant to client care 

  a. Demonstrates initiative to obtain  needed  knowledge 
  b. Evaluates sources of data for appropriateness, usefulness, and accuracy 
  c. Integrates theory from nursing, natural and social sciences to enhance client   
      care 
  d. Relates pathophysiology and epidemiology of disease(s) to clients’   
      assessment  findings, medications, laboratory and diagnostic  test  results,     
      medical and nursing interventions 

e. Integrates concepts of health promotion and disease prevention  
    into client care 
f. Identifies issues/problems in nursing practice that need to be 
improved 
g. Evaluates nursing practices based on current research evidence 

                                Faculty Comments                                             MIDTERM                                      Student Comments 

 
 

Rating: 
 

                                 Faculty Comments                                                FINAL                                         Student Comments 
Rating: 
 
 
 

Rating: 
 

 

8. Communicates effectively 

  a. Demonstrate  a  therapeutic  relationship with clients 
  b. Produces clear, relevant, organized, and thorough writing 
  c. Exhibits timely, legally accurate, and appropriate documentation 
  d. Communicates therapeutically with clients utilizing verbal and nonverbal   

  f. Is actively involved in team building, fostering collegiality, and 
encouraging  
     cooperation 
  g. Contributes insight and helpful information to the health care 
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9. Uses teaching-learning process when providing individualized client/family/group education 

  a. Assesses learning needs of clients, families, and groups 
  b. Assesses readiness for and barriers to learning 
  c. Considers appropriate client characteristics in teaching (e.g.,  
      culture, age, developmental level, and educational level) 
  d. Develops an appropriate teaching plan for learner needs 

e. Specifies  reasonable and appropriate outcome measures    
 f. Utilizes appropriate principles of teaching/learning when 
implementing a     
    teaching plan 
g. Evaluates learner outcomes, provides feedback, and revises teaching 
plan  
    as needed 

                                Faculty Comments                                             MIDTERM                                      Student Comments 

  Rating: 
 

                                 Faculty Comments                                                FINAL                                         Student Comments 
Rating: 
 
 
 
 

Rating: 
 

 

10. Exhibits caring to facilitate physical, mental, and spiritual health     

  a. Demonstrates sensitivity to cultural, moral, spiritual, and ethical beliefs of   
      clients, families, peers, health care team members, and others 
  b. Recognizes barriers to care such as socioeconomic  factors, environmental  

 c. Protects the client’s safety and privacy, and preserves  human dignity 
while  
      providing care 

      skills 
  e. Listens attentively and respectfully to others 

team/group   
      conferences 
  h. Utilize correct abbreviations and medication terminology 

                                Faculty Comments                                             MIDTERM                                      Student Comments 

 
 
 

Rating: 
 

                                 Faculty Comments                                                FINAL                                         Student Comments 
Rating: 
 
 
 
 

Rating: 
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      factors, and support  systems 
   

 d. Encourages family and/or significant others’ participation in care as  
      appropriate  
 e. Assists clients with coping and adaptation strategies 

                                Faculty Comments                                             MIDTERM                                      Student Comments 

 
 
 
 

Rating: 
 

                                 Faculty Comments                                                FINAL                                         Student Comments 
Rating: 
 
 
 
 

Rating: 
 

 

Midterm Evaluation 
Faculty Comments: 
  
 
 

Faculty recommendations for further development/improvement: 

 

Final Evaluation 
Faculty Comments: 
 
 
 

Faculty recommendations for further development/improvement: 
 

 

Student  Signature :                                                                                          Date: 
 
 
Faculty Signature:                                                                                             Date: 
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ชื่อผู้ป่วย................................................................HN................................AN............................Age.............. Ward........................... เลขที่ห้อง/เตียง……………… 

Dx………………………………..................................วันที่รับไว้ในโรงพยาบาล.........................................วันที่รับไว้ในความดูแล............................................ 

ข้อการวินิจฉัยการพยาบาล (NURSING DIAGNOSIS)   .......................................................................................................................................................... 
Assessment 

(subjective data, objective data) 

Goals/ 

Expected Outcomes 

Interventions Rationale Evaluation 
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ใบจ่ายงานส าหรับการฝึกปฏิบัตกิารพยาบาล หอผู้ป่วย     โรงพยาบาล    
สัปดาห์ที่ ...... วันที่ ..     ถึง    . อาจารย์นิเทศ ..      

 
ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล นักศึกษา เตียง ชื่อ-สกุลผู้ป่วย การวินิจฉัยโรค/การผ่าตัด งานที่มอบหมายพิเศษ 

1 
 

     

2 
 

     

3 
 

     

4 
 

     

5 
 

     

6 
 

     

7 
 

     

8 
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ใบเซ็นชื่อปฏิบัติงาน วิชา ฝึกปฏบิัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2 หอผู้ป่วย             โรงพยาบาล   

  

 

ล าดับที ่ ชื่อ- สกุล วันที่........................ วันที่........................ วันที่......................... 

เวลามา เวลากลับ เวลามา เวลากลับ เวลามา เวลากลับ 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

ล าดับที ่ ชื่อ- สกุล วันที่........................ วันที่........................ วันที่......................... 

เวลามา เวลากลับ เวลามา เวลากลับ เวลามา เวลากลับ 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        
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แบบฟอร์มการสะท้อน (Reflection) การฝึกปฏิบัติ 
สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 

นักศึกษาประเมินตนเอง อาจารย์ประเมิน นักศึกษาประเมินตนเอง อาจารย์ประเมิน 
สิ่งที่ท าได้ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งที่ท าได้ดี สิ่งที่ท าได้ดี สิ่งที่ท าได้ดี 

โอกาสพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โอกาสพัฒนา โอกาสพัฒนา โอกาสพัฒนา 
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