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รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
รหัสวิชา NSG3305  ฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1 

สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ภาคการศึกษา ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. รหัสและชื่อรายวิชา   

รหัสวิชา   NSG3305 
ชื่อรายวิชาภาษาไทย ฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์ 1 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Maternal and Newborn Nursing & Midwifery Practicum I 

 
๒. จำนวนหน่วยกิต  ๔ (๐-๑๒-๖)  
 
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

๓.๑  หลักสูตร       พยาบาลศาสตรบัณฑิต  
๓.๒ ประเภทของรายวิชา    หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ 

 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

๔.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวีวรรณ ศรีเพ็ญ  
๔.๒ อาจารย์ผู้สอน    

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมวดี   คฤหเดช 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี   กิตติโชคพานิชย์ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดประนอม  สมันตเวคิน 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรนุช   เชาว์ปรีชา 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวีวรรณ  ศรีเพ็ญ 
๖. อาจารย์ ดร.อุดมพร    ยิ่งไพบูลย์สุข 
๗. อาจารย์เพ็ชรัตน์        เตชาทวีวรรณ 
๘. อาจารย์ จันทนา     แจ้งเจนเวทย์ 
๙. อาจารย์แว่นใจ     นาคะสุวรรณ 
๑๐. อาจารย์กฤษณา                             โชติชื่น 
๑๑. อาจารย์ ดร.กนิษฐ์                           โง้วศิริ 
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๕.  สถานที่ติดต่อ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ /  
E – Mail: rawiwan.sr@ssru.ac.th 
 
๖. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่กำหนดให้มีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 

๖.๑ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ 
๖.๒ ชั้นปีที่ ๓ 

๗. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน(Pre-requisite)  (ถ้ามี) ไม่มี 
 
๘. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน(Co-requisites)(ถ้ามี) ไม่มี 
 
๙. สถานที่เรียน    

๑. โรงพยาบาลกลาง 
๒. โรงพยาบาลราชวิถี 
๓. โรงพยาบาลตากสิน 
๔. โรงพยาบาลบ้านโป่ง 
๕. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 
๖. โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 
๗. โรงพยาบาลกระทุ่มแบน 
๘. โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 

๑๐.วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด : ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓   
 

หมวดที่๒  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
            เพื่อให้นักศึกษาสามารถ นำความรู้ทางการพยาบาล กระบวนการพยาบาล ทักษะทางการ

พยาบาล และความคิดเชิงวิเคราะห์ ไปใช้ในการให้การพยาบาลและการดูแลสุขภาพบนคลินิคอย่างปลอดภัย มี
ประสิทธิภาพ และมีความต่อเนื่อง โดยยึดหลักครอบครัวเป็นศูนย์กลางแก่มารดาในระยะตั้งครรภ์ปกติ  ระยะคลอด
ปกติ การทำคลอดปกติ ระยะหลังคลอดปกติ การดูแลทารกแรกเกิดปกติ การวางแผนครอบครัว  การส่งเสริมการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนคลินิคในสถานการณ์และแหล่งฝึก
ปฏิบัติที่หลากหลาย ภายในขอบเขตของกฎหมายวิชาชีพและยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ  

 
เมื่อสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติรายวิชานี้แล้ว นักศึกษาจะมีความรู้ความสามารถดังนี้ 

๑.นำกระบวนการพยาบาล ทักษะทางการพยาบาล และความคิดเชิงวิเคราะห์ ไปใช้ในการให้การ
พยาบาลการดูแลสุขภาพบนคลินิคอย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง 

๒.มีทักษะทางการปฏิบัติการพยาบาล และความคิดวิเคราะห์ ในการดูแลมารดาในระยะตั้งครรภ์ปกติ  
ระยะคลอดปกติ การทำคลอดปกติ ระยะหลังคลอดปกติ การดูแลทารกแรกเกิดปกติ การวางแผนครอบครัว 
และการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
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๓.มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ใช้บริการ ครอบครัวผู้ใช้บริการและทีมสุขภาพ 
๔.ให้การพยาบาลอย่างมีจริยธรรม ตามมาตรฐานและกฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์

รวมทั้งกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
๕.พัฒนาบุคลิกภาพและจริยธรรมให้เหมาะสมกับวิชาชีพ 

 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติการพยาบาล ดูแลมารดาในระยะตั้งครรภ์ปกติ  ระยะคลอดปกติ การทำ
คลอดปกติ ระยะหลังคลอดปกติ การดูแลทารกแรกเกิดปกติ การวางแผนครอบครัว และการส่งเสริมการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่ให้กับผู้ที่มารับบริการที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยใช้ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
การแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบโดยอยู่บนพ้ืนฐานความรู้เชิงประจักษ์  ภายในขอบเขตของกฎหมายวิชาชีพและยึดมั่น
ในจรรยาบรรณวิชาชีพ  กิจกรรมเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าวคือการจัดการให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในแหล่งฝึกที่มี
ความหลากหลาย มีการแก้ไขปรับปรุงทักษะการปฏิบัติการพยาบาล เช่น การเตรียมความพร้อมของนักศึกษา
ก่อนขึ้นฝึกในด้านปฏิบัติ  เช่น การตรวจครรภ์ การเตรียมตัวผู้ทำคลอด การทำคลอด  การดูแลทารกแรกเกิด 
ทบทวนความรู้ก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาได้ประชุมกับอาจารย์นิเทศในกลุ่มเพื่อวางแผนการ
จัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ภายในขอบเขต
ของกฎหมายวิชาชีพและยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
หมวดที่ ๓  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
๑.คุณธรรม  จริยธรรม 
 ๑.๑ คุณธรรม  จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

 ๑.  มีความรู้ความเข้าใจในหลักศาสนา หลักจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจน
สิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก สิทธิผู้บริโภค สิทธิผู้ป่วย ตลอดจนสทิธิของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลที่มี
ความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติการพยาบาล  

   ๒.  สามารถแยกแยะความถูกต้อง ความดีและความชั่วได้   
       ๓.  เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
       ๔.  มีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง  
       ๕.  มีระเบียบวินัย และซื่อสัตย์  
 ๖. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและมีความสามารถจัดการกับปัญหาจริยธรรมในการดำรง

ชีพ และการปฏิบัติงานในวิชาชีพพยาบาล 
๑.๒  กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

๑. อธิบายคุณธรรมจริยธรรม สำหรับพยาบาล ได้แก่  
-ความซื่อสัตย์ 
-ความมีระเบียบวินัย 
-ตรงต่อเวลา 
-เมตตากรุณา 
-เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
-มีความสามัคคีในวิชาชีพ 
-ความรับผิดชอบ 
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-ความสุภาพ อ่อนโยน 
-ความตั้งใจมั่น และมีสมาธิในการปฏิบัติการพยาบาล 
-มีความเสียสละ 
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาในขณะฝึกปฏิบัติการปฏิบัติการพยาบาล 

๒. ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้อย่างครอบคลุมทั้งคุณธรรม
และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน และการดำรงตน 

๓. สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมในการสอนนักศึกษา 
๔. ขณะที่ฝึกปฏิบัติงานจะเน้นการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และวัฒนธรรมของ

วิทยาลัยฯ หน่วยงานและสังคม ที่นักศึกษาขึ้นฝึกปฏิบัติงาน  รวมทั้งการแต่งกาย การ
ตรงต่อเวลา การปฏิบัติตนที่เหมาะสมในสังคม 

๑.๓  การประเมินผลการเรียนรู้ 
๑. ประเมินคุณภาพการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยใช้แบบประเมิน SSRU, College of 

Nursing and Health UNDERGRADUATE CLINICAL EVALUATION TOOL 
๒. ประเมินการสรุปองค์ความรู้ในการพยาบาลดูแลมารดาในระยะตั้งครรภ์ปกติ  ระยะคลอด

ปกติ การทำคลอดปกติ ระยะหลังคลอดปกติ  การดูแลทารกแรกเกิดปกติ การวางแผน
ครอบครัว และการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จากแผนที่ความรู้ (mind map) และสมุด
บันทึก 

๓. ประเมินคุณภาพของการแสดงความคิดเห็นการตอบคำถาม การให้การพยาบาลดูแลมารดา
ในระยะตั้งครรภ์ปกติ  ระยะคลอดปกติ การทำคลอดปกติ การดูแลทารกแรกเกิดปกติ การ
วางแผนครอบครัว และการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

๔. ประเมินการศึกษาค้นคว้า และการทำรายงานตามแบบประเมินของวิทยาลัย 

๒. ความรู้   
 ๒.๑ อธิบายถึงความรู้ที่จะได้รับ / ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 ๑. มีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของชีวิตและพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์
สุขภาพที่ครอบคลุมทั้งวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ กฏหมายและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย  

 ๒.มีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ทางวิชาชีพการพยาบาล ระบบสุขภาพและ
ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและต่อระบบสุขภาพ 
 ๓. มีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของกระบวนการพยาบาล และการนำไปใช้ 

  ๔. มีความรู้ความเข้าใจการจัดการความรู้กระบวนการวิจัย กระบวนการบริหารและการ
จัดการองค์กร  
  ๕. มีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีสาระสนเทศทางการพยาบาลและ
ระบบจำแนก 
            ข้อมูลทางการพยาบาล  

       ๖. มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรม สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศ และสังคมโลก
ที่มีผลกระทบต่อภาวะสุขภาพและประชาชน  
      ๗. มีความรู้และความเข้าใจ และเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้เหมาะสมกับประเภทการใช้งาน 

การสื่อสาร และผู้รับสาร 
๒.๒ กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ 
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๑. เตรียมความพร้อมก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงาน โดยมอบหมายให้นักศึกษาสรุปความรู้เพ่ือ
นำมาใช้ในการให้พยาบาลมารดาในระยะตั้งครรภ์ปกติ ระยะคลอดปกต ิ ระยะหลังคลอดปกติ การ
ดูแลทารกแรกเกิดปกติการวางแผนครอบครัว และการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยการทำเป็น
แผนที่ความรู้ (mind map) และสรุปโดยย่อ ในสมุดบันทึกสำหรับขึ้นปฏิบัติงานก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงาน
( package) 

๒. ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการฝึกปฏิบัติงาน (pre and posttest) 
๓. มอบหมายให้นักศึกษาอ่านตำราภาษาไทย๑ เล่ม ภาษาอังกฤษ ๑ เล่ม 
๔. .รู้ระหว่างกลุ่มโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศความมีการแลกเปลี่ยน ให้เหมาะสมโดย

คำนึงถึงวัฒนธรรม ของชุมชนเมือง ประเทศ และสังคมที่มีผลกระทบต่อภาวะสุขภาพของมารดาใน
ระยะคลอดฝึกหัตถการทางการพยาบาลพร้อมบันทึกในสมุดบันทึกประสบการณ์ของรายวิชาการ
พยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 

๕. บรรยายสรุปองค์ความรู้การพยาบาลในระยะตั้งครรภ์  ระยะคลอด ระยะหลังคลอด และ
ทารกแรกเกิดทันที ก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงานและหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกปฏิบัติ  

๖. ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์โดยใช้กระบวนการพยาบาลและการ
นำความรู้จากศาสตร์อื่นๆที่เก่ียวข้อง ที่ทันสมัยไปบูรณาการร่วมด้วย และมีกระบวนจัดการความรู้
จากการฝึกปฏิบัติร่วมกัน 
 
๒.๓  การประเมินผลการเรียนรู้ 

                 ๑.ประเมินคุณภาพการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยใช้แบบประเมิน SSRU, College of 
Nursing  and Health UNDERGRADUATE CLINICAL EVALUATION TOOL  
                 ๒. ประเมินการสรุปองค์ความรู้ในการพยาบาลดูแลมารดาในระยะตั้งครรภ์ปกติ  ระยะคลอด
ปกติ การทำคลอดปกติ ระยะหลังคลอดปกติ  การดูแลทารกแรกเกิดปกติ การวางแผนครอบครัว และการ
ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จากแผนที่ความรู้ (mind map) และสมุดบันทึก 
                 ๓. ประเมินการศึกษาค้นคว้า และการทำรายงานตามแบบประเมินของวิทยาลัย 
                 ๔. ผลการสอบก่อน-หลัง การขึ้นฝึกปฏิบัติงาน (Pre -posttest) 

      ๕. ตรวจสอบสมุดบันทึกประสบการณ์ของรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุง 
ครรภ์1 เพื่อติดตามนักศึกษาให้ได้ประสบการณ์ครบ 
 
๓. ทักษะทางปัญญา 
 ๓.๑ ทักษะปัญญาที่จะได้รับการพัฒนา/ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  ๑. ตระหนักรู้ในศักยภาพที่เป็นจุดอ่อนของคน เพื่อให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น สามารถนำไปสู่
การปฏิบัติการพยาบาล การสอน การแสวงหาความรู้ที่มีประสิทธิภาพ และการเป็นผู้นำที่เข้มแข็ง 
  ๒. สามารถสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย  
  ๓. สามารถนำข้อมูลและหลักฐานไปใช้ในการอ้างอิง และแก้ไขปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ 
 ๓.๒ กระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ 

๑.ให้นักศึกษาวิเคราะห์ SWOT ของตนเองและวางเป้าหมายในการฝึกปฏิบัติงาน 
๒.มอบหมายหัวข้อให้นักศึกษา ค้นคว้า สืบค้น วิเคราะห์ข้อมูลประจำวันจากแหล่งข้อมูลที่ 

หลากหลาย  
๓.อาจารย์นิเทศ สอนการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาสุขภาพและเหตุผลของการให้การ 

พยาบาลเป็นตัวอย่างจากนั้นมอบหมายให้นักศึกษาลงมือฝึกปฏิบัติการพยาบาลตามทีมอบหมาย 
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๔.นักศึกษาปฏิบัติการพยาบาลและเขียนรายงานการวางแผนการพยาบาลสตรีในระยะ 
ตั้งครรภ์ ระยะคลอดปกติหลังคลอดและทารกแรกเกิดท่ีมีภาวะปกติ 

๕.อาจารย์นิเทศ ประเมินและปรับปรุงการพยาบาลสตรีในระยะคลอดและทารกแรกเกิด โดย 
ให้นักศึกษาประเมินตนเองทุกสัปดาห์ขณะฝึกปฏิบัติงาน เขียนผลการประเมินส่งอาจารย์ที่รับผิดชอบสอน
ภาคปฏิบัติ เพ่ือให้ครูคลินิก สะท้อนกลับ (reflective) ทำให้นักศึกษาได้นำไปปรับปรุงตนเอง และการ
ปฏิบัติการพยาบาล 

๓.๓  การประเมินผลการเรียนรู้ 
๑.ประเมินคุณภาพการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยใช้แบบประเมิน SSRU, College of  
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๒.ประเมินการปฏิบัติการพยาบาลมารดา ในระยะตั้งครรภ์ปกต ิ ระยะคลอดปกติ ระยะหลัง 

คลอดปกติ และทารกแรกเกิดที่มีภาวะปกติ 
  ๓.ประเมินนักศึกษาในการนำผลสะท้อนกลับของอาจารย์นิเทศไปปรับปรุงตนเอง และ
พัฒนาการการฝึกปฏิบัติการพยาบาล 
  ๔. ประเมินรายงานต่างๆ และ แผนการพยาบาลของนักศึกษา 
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ๔.๑  คำอธิบายเกี่ยวกับทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความสามารถในการรับภาระความ
รับผิดชอบที่ควรมีการพัฒนา  
  ๑..มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
  ๒.ปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
  ๓. วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ 

 ๔. สามารถวางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
๔.๒  กระบวนการ หรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ 

๑. ปฐมนิเทศแนวทางการฝึกภาคปฏิบัติก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงาน 
๒. แนะนำสถานที่ บุคลากร และระบบการทำงานของแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ 
๓. สอนและเป็นต้นแบบในการติดต่อสื่อสาร และการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับมารดาในระยะ 

คลอด ผู้ร่วมงาน บุคลากรในทีมสุขภาพและผู้สอน 
๔.มอบหมายงาน/หน้าที่รับผิดชอบในการให้การพยาบาลและการผดุงครรภ์โดยปฏิบัติงาน 

เป็นผู้นำ / สมาชิกทีมพยาบาล  
    ๕. มอบหมายนักศึกษา ศึกษา ค้นคว้า และเป็นผู้นำในการประชุมปรึกษาปัญหาทางการ 

พยาบาล (case conference)  
๖.มอบหมายและติดตามนักศึกษาดูแลให้การพยาบาลมารดาระยะตั้งครรภ์ปกต ิ ระยะคลอด 

ปกต ิ ระยะหลังคลอดปกต ิและทารกแรกเกิดที่มีภาวะปกติ 
๗. ให้นักศึกษาประเมินตนเองทุกสัปดาห์ขณะฝึกปฏิบัติงาน และเขียนผลการประเมินส่ง 

อาจารย์นิเทศเพ่ือให้อาจารย์สะท้อนกลับ (reflective) และให้นักศึกษาได้นำไปปรับปรุงตนเอง ในการ
ปฏิบัติการพยาบาล 

๔.๓  การประเมินทักษะผลการเรียนรู้ 
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      ๒. ประเมินพฤติกรรมขณะมีปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารของนักศึกษากับสตรีในระยะคลอด 
เพ่ือนร่วมงานบุคลากรในทีมสุขภาพและผู้สอน ตามแบบฟอร์มการประเมินการให้คะแนนภาคปฏิบัติของ
นักศึกษา โดยอาจารย์ 

๓. ประเมินการทำรายงานกลุ่มกรณีศึกษาตามแบบประเมินกรณีศึกษา 
 
๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๕.๑  คำอธิบายเกี่ยวกับทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ควรมีการพัฒนา 
  ๑.สามารถประยุกต์ใช้หลักตรรกะ คณิตศาสตร์และสถิติ ในการพยาบาลอย่างเหมาะสม 

  ๒ .สามารถแปลงข้อมูลให้เป็นข่าวสารที่มีคุณภาพ รวมทั้งสามารถอ่านวิเคราะห์และถ่ายทอด
ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้อ่ืนได้อย่างเข้าใจ 

 ๓. สามารถสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน 
และการนำเสนอ รวมทั้งสามารถอ่านวารสารและตำราภาษาอังกฤษอย่างเข้าใจ 

 ๔. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานที่จำเป็น 
๕.๒  กระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ 

๑. สอนและฝึกวิเคราะห์เหตุผล  การวิเคราะห์ข้อมูลทางการพยาบาล ข้อมูลทาง 
ห้องปฏิบัติการ  ผลการตรวจต่างๆ ของสตรีในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด และทารกแรกเกิด 

     ๒. สอนวิธีคำนวณอายุครรภ์ การคาดคะเนการคลอด การประเมินความก้าวหน้าของการ 
คลอดจากการตรวจภายในช่องคลอด การหดรัดตัวของมดลูก การคำนวณยาและสารน้ำทางสูติศาสตร์  

     ๓. ฝึกการสื่อสารส่งต่อข้อมูลทางการพยาบาลของสตรีในระยะตั้งครรภ์  ระยะคลอด  ระยะ 
หลังคลอด และทารกแรกเกิดในแต่ละเวร ให้ผู้ร่วมงาน บุคลากรในทีมสุขภาพเข้าใจ 

    ๔. มอบหมายให้นักศึกษาดูแลสตรีในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด และทารก 
แรกเกิดเป็นรายบุคคล 

         ๕. มอบหมายงานให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและนำเสนอในการประชุมปรึกษา 
ปัญหาทางการพยาบาลการตรวจเยี่ยมทางการพยาบาลและจัดทำรายงานที่มีการอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งที่
น่าเชื่อถือเช่นสถิติต่างๆ รายงานการวิจัย 

๕.๓  การประเมินผลการเรียนรู้ 
๑.ประเมินคุณภาพการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยใช้แบบประเมิน SSRU, College of  

Nursing and Health UNDERGRADUATE CLINICAL EVALUATION TOOL  
  ๒. ตรวจสอบความถูกต้องในการคำนวณอายุครรภ์ การแปลผลทางห้องปฏิบัติการ การตรวจ
พิเศษ ของสตรีในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด และทารกแรกเกิด 
  ๓.ประเมินพฤติกรรมในการ ประชุมก่อนและหลังการฝึกปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มการ
ประเมินการให้คะแนนภาคปฏิบัติของนักศึกษา โดยอาจารย์นิเทศ 
  ๔.ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติพยาบาลของนักศึกษา โดยอาจารย์ 
  ๕.ประเมินพฤติกรรมในการเป็นผู้ร่วมการประชุมปรึกษาปัญหาทางการพยาบาลของ
นักศึกษา โดยอาจารย์นิเทศ 
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๖. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
 ๖.๑  ทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ/ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

    ๑. สามารถปฏิบัติทักษะการพยาบาลอย่างเป็นองค์รวมโดยใช้กระบวนการพยาบาล หลักฐาน
เชิงประจักษ์ และการสื่อสารเชิงบำบัดในการพยาบาล บุคคล ครอบครัว และชุมชน 

    ๒. สามารถปฏิบัติการการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การบำบัดและ
การบรรเทาอาการ และการฟ้ืนฟูสุขภาพ แก่มารดา และทารกแรกเกิดในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะ
หลังคลอดได้อย่างเหมาะสมผู้ใช้บริการทุกภาวะสุขภาพ และทุกช่วงวัยรวมทั้งการผดุงครรภ์ในทุกระดับของ
สถานบริการสุขภาพตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์(พ.ศ.๒๕๒๘) และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมในพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์(บับที่๒)พ.ศ.๒๕๔๐ 

    ๓. มีทักษะในการตรวจครรภ์ การทำคลอด การตรวจร่างกายทารกแรกเกิดและส่งเสริมการ 
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

    ๔. สามารถปฏิบัติการพยาบาลโดยคำนึงถึงความเอ้ืออาทร สิทธิของผู้ป่วย ความเป็นปัจเจก 
บุคคลและความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

๖.๒  กระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ 
      ๑. สาธิตและฝึกการตรวจครรภ์จากหุ่นและสตรีตั้งครรภ์ (เตรียมความพร้อมก่อนขึ้นฝึก) และ

สถานการณ์ที่แหล่งฝึก 
     ๒.  สาธิตและฝึกหมุนกลไกการคลอดกับเชิงกรานจำลอง การทำคลอดกับหุ่นคลอด การตรวจ 

ภายในช่องคลอด การตรวจรก การประเมินการหดรัดตัวของมดลูก  
               ๓.การตรวจเยี่ยมทางการพยาบาล  (Nursing round) 
               ๔.การสอนในคลินิก (Clinical teaching) 
               ๕. การสอนข้างเตียง (Bedside teaching) 
               ๖. การประชุมปรึกษา ก่อน -หลัง ให้การพยาบาล  (Pre – Post Conference) 

๗. การอภิปรายปัญหาการพยาบาล  (Conference) 
๖.๓  การประเมินผลทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

๑.ประเมินคุณภาพการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยใช้แบบประเมิน SSRU, College of  
Nursing and Health UNDERGRADUATE CLINICAL EVALUATION TOOL  

๒.ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาโดยอาจารย์  
๓.ประเมินตนเองของนักศึกษา 
๔.ประเมินการทำคลอดปกติตามแบบฟอร์มที่กำหนด 
๕.ประเมินการศึกษากรณีตัวอย่าง ตามแบบประเมินกรณีศึกษา 
๖.ประเมินบันทึกรายงานการคลอดตามแบบประเมินรายงานการคลอด 

หมายเหตุ 
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  
เว้นว่าง หมายถึง ไม่ได้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฏอยู่ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) 
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หมวดที ่๔  ลักษณะและการดำเนินการ 
 

๑.คำอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณ์ภาคสนามหรือคำอธิบายรายวิชา 
การนำความรู้ทางการพยาบาล กระบวนการพยาบาล ทักษะทางการพยาบาล ความสามารถและความคิด

เชิงวิเคราะห์ ไปใช้ในการให้การพยาบาลและการดูแลสุขภาพบนคลินิคอย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และมีความ
ต่อเนื่อง โดยยึดหลักครอบครัวเป็นศูนย์กลางแก่มารดาในระยะตั้งครรภ์ปกติ  ระยะคลอดปกติ การทำคลอดปกติ  
ระยะหลังคลอดปกติ การดูแลทารกแรกเกิดปกติ การวางแผนครอบครัว  การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การใช้
ยาอย่างสมเหตุสมผลในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนคลินิคในสถานการณ์และแหล่งฝึกปฏิบัติที่หลากหลาย 

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. 
 
๒. กิจกรรมของนักศึกษา 
 ๒.๑ ระยะตั้งครรภ์ 

๑) คัดกรองสตรีตั้งครรภ์โดยการซักประวัติ การตรวจครรภ์ และการให้คำแนะนำแก่สตรี 
ตั้งครรภ์ที่มีภาวะปกติ อย่างน้อย 5 ราย 

 ๒) สอนสุขศึกษาแก่สตรีตั้งครรภ์เป็นรายกลุ่มอย่างน้อย 1 ครั้ง 
 ๓) สังเกต/สอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อย่างน้อย 1 ราย 
  ๔). สังเกตการประเมินสุขภาพของทารกในครรภ์ด้วย NST และ Ultrasound อย่างน้อย 1  

ครั้ง 
  ๒.๒  ระยะคลอด 

 ๑) คัดกรองการรับใหม่ผู้คลอด อย่างน้อย 2 ราย 
 ๒) เฝ้าคลอดและบันทึกความก้าวหน้าของการคลอด อย่างน้อย 1 ราย  
 ๓) ทำคลอดปกติ อย่างน้อย 1 ราย 

      ๔) ฝึกให้การพยาบาลในระยะที่ 1, 2, 3 และ 4 ของการคลอดอย่างน้อย 1 ราย 
      ๕) ประเมินทารกแรกเกิดทันทีและการพยาบาล อย่างน้อย 3 ราย 
            ๒.๓ ระยะหลังคลอด 
  ๑) ฝึกการพยาบาลมารดาทารกในระยะหลังคลอดที่มีภาวะปกติ อย่างน้อย 2 ราย 
  ๒) ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อย่างน้อย 2 ราย 
  ๓) สังเกต/ให้คำแนะนำในการวางแผนครอบครัวและจำหน่ายมารดาหลังคลอดปกต/ิทารกที่
มีภาวะปกติ 
 
๓. รายงานหรืองานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 
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รายงานหรืองานที่ได้รับมอบหมาย กำหนดส่ง 
1.แผนการพยาบาลประจำวันมารดาระยะตั้งครรภ์   1.ส่งรายงานการวางแผนการพยาบาลหลังการ

ปฏิบัติการพยาบาลไม่เกิน  1 วัน 
2.แผนการพยาบาลประจำวันมารดาระยะคลอด (รับ
ใหม่ผู้คลอด  เฝ้าคลอด  ทำคลอด และทารกแรกเกิด
ทันที) 

2.ส่งรายงานการวางแผนการพยาบาลหลังการ
ปฏิบัติการพยาบาลไม่เกิน  1 วัน 

3.แผนการพยาบาลประจำวันมารดาระยะหลังคลอด 3.ส่งรายงานการวางแผนการพยาบาลในวันปฏิบัติการ
พยาบาลและส่งรายงานการดูแลไม่เกิน 1 วัน 

4.รายงานกรณีศึกษา (Case  study)  1 ฉบับ 4.ส่งรายงานหลังฝึกปฏิบัติงาน ไม่เกิน 1 วัน 
5.แผนการสอนสุขภาพ ระยะตั้งครรภ์  1  ฉบับ  ระยะ
หลังคลอด 1 ฉบับ 

5 .ส่งแผนการสอนล่วงหน้าก่อนสอนอย่างน้อย  
2 วัน 

 
 
๔. การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา 

๔.๑ ผู้สอนประเมินทักษะการปฏิบัติการพยาบาลในระยะตั้งครรภ์  ระยะคลอด  ระยะหลังคลอด 
ทารกแรกเกิดทันที  การวางแผนครอบครัว  ภายหลังการปฏิบัติงานทุกวัน  เพื่อสะท้อนให้นักศึกษาทราบ
ข้อบกพร่องและนำไปแก้ไข 

๔.๒ ผู้สอนตรวจรายงานในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด ระยะหลังคลอดและทารกแรกเกิดในภาวะปกติ 
พร้อมทั้งสะท้อนให้นักศึกษารับทราบข้อบกพร่องเพ่ือให้นำไปแก้ไขและส่งหลังเสร็จสิ้นการฝึกปฏิบัติงาน 1 
สัปดาห์ 

๔.๓ ผู้สอนตรวจรายงานกรณีศึกษาพร้อมทั้งสะท้อนให้นักศึกษารับทราบข้อบกพร่องและนำไปแก้ไข
ก่อนนำเสนอ2วัน 

๔.๔ ผู้สอนตรวจแผนการสอนสุขศึกษาพร้อมทั้งสะท้อนให้นักศึกษารับทราบข้อบกพร่องและนำไป
แก้ไขก่อนวันสอนจริงไม่น้อยกว่า 2 วัน 
 ๔.๕ ผู้สอนให้นักศึกษาประเมินตนเองการสอนสุขศึกษา ผู้สอนสะท้อนกลับทันทีหลังการสอนเสร็จ  
 ๔.๖ ผู้สอนตรวจผลการสอบข้อเขียนแบบอัตนัยของนักศึกษาก่อนขึ้นฝึกประสบการณ์ เพื่อประเมิน
ความรู้นักศึกษา พร้อมทั้งสะท้อนให้นักศึกษารับทราบข้อบกพร่องเพ่ือให้นำไปแก้ไข  
            ๔.๗ ผู้สอนติดตามประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษารายบุคคล เป็นระยะ ๆ พร้อมทั้งสอนเน้นใน
ส่วนที่นักศึกษาไม่เข้าใจ หรือทำไม่ได้ 
 
๕.หน้าที่และความรับผิดชอบของครูพี่เลี้ยง(Preceptor)ในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม  

๕.๑ปฐมนิเทศเกี่ยวกับสถานที่ฝึกปฏิบัติงานกฎระเบียบแนวปฏิบัติต่างๆเก่ียวกับการฝึกปฏิบัติงาน 
๕.๒ให้คำแนะนำในขณะที่นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน 
๕.๓ร่วมกิจกรรมของนักศึกษาได้แก่การประชุมปรึกษาก่อนและหลังการปฏิบัติงานตรวจเยี่ยมทาง   

การพยาบาลและการประชุมปรึกษาปัญหาทางการพยาบาล 
            ๕.๔ร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
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๖.หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษา/อาจารยน์ิเทศ 
๖.๑ ปฐมนิเทศรายวิชากฎระเบียบแนวปฏิบัติต่างๆของสถาบันว่าด้วยการฝึกปฏิบัติงาน 
๖.๒ สอนแนะนำประเมินผลและให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนา 
๖.๓ ประสานงานกับแหล่งฝึกเกี่ยวกับความต้องการพัฒนานักศึกษาของรายวิชาปัญหาจากการฝึก

ปฏิบัติงานปัญหาของนักศึกษาฯลฯมอบหมายงานและสตรีในระยะคลอดให้นักศึกษาดูแล 
            ๖.๔ประสานงานกับแหล่งฝึกเก่ียวกับสถานที่พักของนักศึกษาที่ปฏิบัติงานเวรวิกาล 
๗.การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา 

๗.๑ ปฐมนิเทศรายวิชาก่อนฝึกปฏิบัติงานจัดเตรียมหอผู้ป่วยและประสานงานกับแหล่งฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

๗.๒ เตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
            ๗.๓ ปฐมนิเทศแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
๘. สิ่งอำนวยความสะดวกและการสนับสนุน ที่ต้องการจากสถานที่ที่จัดประสบการณ์ภาคสนาม/สถาน

ประกอบการ 
๘.๑ มีห้องสมุดสำหรับศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
๘.๒ มีห้องประชุมปรึกษาปัญหาทางการพยาบาล 
๘.๓ มีหนังสือ/วารสารทางการพยาบาลแพทย์ในหอผู้ป่วย 
๘.๔  เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับฝึกทักษะ 

            ๘.๕ ประสาน/สำรวจที่พักสำหรับนักศึกษาในกลุ่มที่ปฏิบัติงานเวรวิกาล 
๘.๖ ตำราและเอกสารหลัก 
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หมวดที ่๕   การวางแผนและการเตรียมการ 
 

๑. การกำหนดสถานที่ฝึก  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาและคณะแหล่งฝึกคัดเลือกแหล่งฝึก โดยพิจารณา ความพร้อมในการฝึก 
ประสบการณ 

นักศึกษาจะได้รับ  ความสะดวกปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ดี  โดยมีแหล่งฝึกดังนี้   
๑.๑ โรงพยาบาลกลาง 
๑.๒ โรงพยาบาลราชวิถ ี
๑.๓ โรงพยาบาลตากสิน 
๑.๔ โรงพยาบาลบ้านโป่ง 
๑.๕ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 
๑.๖ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 
๑.๗ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน 
๑.๘ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 
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๒. การเตรียมนักศึกษา 
๒.๑ปฐมนิเทศรายวิชาเพ่ือชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดรวมทั้งการเตรียมความพร้อมก่อนฝึก 
๒.๒ประเมินความพร้อมด้านความรู้และทักษะของนักศึกษาก่อนฝึกงานโดยการทำแบบทดสอบก่อน

การฝึกปฏิบัติการพยาบาล 
            ๒.๓จัดห้องปฏิบัติการผดุงครรภ์ให้นักศึกษาได้ฝึกก่อนเริ่มต้นฝึกงาน 
 
๓. การเตรียมอาจารย์ท่ีปรึกษา/อาจารย์นิเทศ 
                จัดประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของการฝึกฯผลการเรียนรู้ที่คาดหวังการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนการมอบหมายงานการประเมินผลการเรียนรู้ตารางการนิเทศพร้อมคู่มืออาจารย์ของรายวิชาก่อนการฝึกฯ
อย่างน้อย 2สัปดาห์ 
 
๔. การเตรียมครูพี่เลี้ยง(Preceptor) ในสถานทีฝึ่ก 

ชี้แจงรายละเอียดของรายวิชา  ฯ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การ
มอบหมายงาน การประเมินผลการเรียนรู้ ตารางการนิเทศ ก่อนที่จะมีการฝึกปฏิบัติงานพร้อมทั้งอธิบายให้ครู
พ่ีเลี้ยง(Preceptor) ในสถานที่ฝึกฯเข้าใจถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองในการดูแลจัดให้มีการ
สะท้อนความคิด (Reflection) กับครูพ่ีเลี้ยงในสถานที่ฝึกที่โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร  

 
๕ การจัดการความเสี่ยง 

๕.๑ ปฐมนิเทศเกี่ยวกับความเสี่ยงที่พบบ่อยในหอผู้ป่วยเพื่อให้นักศึกษาเกิดความตระหนักและ
ระมัดระวังเพ่ิมขึ้น 
๕.๒ ประสานงานกับครูพ่ีเลี้ยง (Preceptor) ในสถานที่ฝึกอย่างต่อเนื่อง 
๕.๓ จัดให้มีตัวแทนนักศึกษาที่ทำหน้าที่ติดต่อประสานงานกับอาจารย์นิเทศตลอดการฝึกงาน 
๕.๔ ติดตามความก้าวหน้าระหว่างการฝึกงานเพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรคในการฝึกงาน และหาแนว

ทางแก้ไขร่วมกันระหว่างอาจารย์นิเทศครูพ่ีเลี้ยงและนักศึกษา 
 ๕.๕ จัดรถรับ-ส่งนักศึกษาทีฝึกปฏิบัติงานนอกพ้ืนที่ 
 ๕.๖ ประสานงานกับสถานที่ฝึกปฏิบัติงานเรื่องการจัดเตรียมหอพักสำหรับนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติงาน
เวรวิกาล 

 
หมวดที่๖  การประเมินนักศึกษา 

 
๑. หลักเกณฑ์การประเมิน 

๑.๑ ประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษา ตลอดภาคเรียนมีคะแนนเต็ม 100%  
 โดยใช้หลักเกณฑ์ดังนี้ 

ลำดับที่ เกณฑ์การประเมิน คะแนน 
๑ การวางแผนการพยาบาลตามกระบวนการพยาบาล 50% 
๒ ประเมินทักษะการปฏิบัติการพยาบาล 40% 
๓ รายงานกรณีศึกษา 5% 
๔ การให้ความรู้ด้านสุขภาพ 5% 
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๑.๒เกณฑ์ในการตัดเกรดการฝึกปฏิบัติงาน 

 

๒. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
๒.๑ ประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาลและพฤติกรรม ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ของนักศึกษา  โดยใช้แบบประเมิน SSRU, College of Nursing and Health UNDERGRADUATE CLINICAL 
EVALUATION TOOL   โดยนักศึกษาจะได้รับการประเมินในระหว่างฝึกเพ่ือให้มีการปรับปรุงตนเองก่อนที่จะ
ประเมินเพ่ือตัดสินคะแนน 

๒.๒ ประเมินทักษะการตรวจครรภ์  การทำคลอด  การพยาบาลเฉพาะอย่าง โดยการสังเกต    
นักศึกษาจะได้รับการประเมินภายหลังการตรวจครรภ์  การทำคลอดทุกรายเพ่ือการปรับปรุงครั้งต่อไป 

๒.๓ ประเมินผลรายงานกรณีศึกษา โดยการตรวจรายงานและให้นำกลับไปแก้ตาม 
ข้อเสนอแนะของอาจารย์นิเทศ  ก่อนที่จะมีการประเมินจริง 

๒.๔ ประเมินผลการประชุมปรึกษาทางการพยาบาล  นักศึกษาต้องรายงานความก้าวหน้าใน 
การวิเคราะห์กรณีศึกษากับอาจารย์นิเทศอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะดำเนินการประชุม 

๒.๕ ประเมินผลการสอนสุขศึกษา โดยการสังเกต  อาจารย์นิเทศให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือการ 
ปรับปรุงครั้งต่อไป 
 
๓. ความรับผิดชอบของอาจารย์พ่ีเลี้ยงต่อการประเมินนักศึกษา 
 ๓.๑ อาจารย์จะนำแบบประเมิน SSRU, College of Nursing and Health UNDERGRADUATE 
CLINICAL EVALUATION TOOL ให้ครูพ่ีเลี้ยงพร้อมอธิบายแบบประเมินให้เข้าใจตรงกัน 

๓.๒ ประเมินพฤติกรรมของนักศึกษาและผลการฝึกปฏิบัติการพยาบาลร่วมกับอาจารย์นิเทศทั้ง
ระหว่างการฝึกและเม่ือสิ้นสุดการฝึก  

๓.๓ ประเมินผลการประชุมปรึกษาปัญหาทางการพยาบาลร่วมกับอาจารย์นิเทศ  
  
๔. ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกปฏิบัติการพยาบาลต่อการประเมินนักศึกษา 

๔.๑ ประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษา ตามแบบประเมิน SSRU, College of Nursing 
and Health UNDERGRADUATE CLINICAL EVALUATION TOOL ร่วมกับทีมอาจารย์นิเทศ อาจารย์พ่ีเลี้ยง   

๔.๒ รวบรวมผลการประเมิน และพิจารณาผลการประเมินร่วมกับอาจารย์นิเทศและอาจารย์พ่ีเลี้ยง  
เพ่ือตัดเกรดและนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาการตัดเกรดตรวจสอบการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา 

     ช่วงคะแนนของค่าประเมิน เกรด 
                 A 3.50  ขึ้นไป 

A- 3.25 - 3.49 
B+ 3.00 – 3.24 
B  2.75-2.99 
B- 2.50 –2.74 
C+ 2.25-2.49 
C 2.00-2.24 
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๕. การสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง 

 ประชุมอาจารย์นิเทศเพ่ือพิจารณาหากมีความแตกต่างกันของผลการประเมิน อาจารย์นิเทศ
กับอาจารย์พ่ีเลี้ยง ประชุมหารือกัน โดยเปิดโอกาสให้พยาบาลวิชาชีพประจำหอผู้ป่วยให้ข้อมูลและแสดงความ
คิดเห็น เกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษา เพ่ือหาข้อสรุป  
 

 
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

 
๑.  กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามจากผู้เกี่ยวข้องต่อไปนี้ 

๑.๑ นักศึกษา 
๑.๑.๑ นักศึกษาทำแบบประเมินตนเองและให้คะแนนความสามารถของตนเอง 
๑.๑.๒ นักศึกษาประเมินการสอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน 
๑.๑.๓ ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนของอาจารย์ภาคปฏิบัติและ 

แหล่งฝึก 
๑.๑.๔ ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดประสบการณ์การฝึกปฏิบัติการพยาบาล 

เกี่ยวกับความเพียงพอของแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ ความพร้อมของสถานที่ฝึก ความร่วมมือของทีมสุขภาพ 
จำนวนและความเหมะสมของผู้ใช้บริการ ภาคปฏิบัติ ประเมินผลการจัดประสบการณ์  

๑.๒  อาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติ         
๑.๒.๑  ประเมินสมรรถนะของนักศึกษาในภาพรวมว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของการฝึก 

ประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาลของรายวิชานี้ 
๑.๒.๒ ประเมินผลการจัดประสบการณ์ฝึกปฏิบัติการพยาบาลเกี่ยวกับความเพียงพอของ 

แหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ ความพร้อมของสถานที่ฝึก ความร่วมมือของทีมสุขภาพ จำนวนและความเหมะสม
ของผู้ใช้บริการ  

๑.๓ อาจารย์ที่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม  
  ๑.๓.๑ ประเมินสมรรถนะและทักษะการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติของนักศึกษาตาม
วัตถุประสงค์ของรายวิชา 

๑.๓.๒ ประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ และประเมินผลการจัดประสบการณ์ฝึก 
ปฏิบัติการพยาบาลเกี่ยวกับความเพียงพอของแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ ความพร้อมของสถานที่ฝึก ความ
ร่วมมือของทีมสุขภาพ จำนวนและความเหมะสมของผู้ใช้บริการ คุณภาพการดูแลที่นักศึกษาได้รับจากตนเอง
และอาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติ        
 ๑.๔ อื่นๆ 
          ๑.๔.๑ พยาบาลวิชาชีพและเจ้าหน้าที่แหล่งฝึกปฏิบัติร่วมแสดงความคิดเห็นในการประเมินผล
การฝึกปฏิบัติของนักศึกษา  
          ๑.๔.๒ ประเมินจากความคิดเห็นของเพ่ือนๆในกลุ่ม  
๒.   กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง    

๒.๑  จัดให้มีการประชุมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน แหล่งฝึก 
และแจ้งตารางการฝึก ก่อนแจ้งนศ.  เตรียมคู่มือและเอกสารให้ นศ. 
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 ๒.๒  เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา นำผลการประเมินการจัดการเรียนการ
สอนเข้าประชุมกลุ ่มวิชาเพ่ือประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนนำสู่การพัฒนาและปรับปรุงในปี
การศึกษาต่อไป และนำเสนอผลการประเมินภาคปฏิบัติต่อคณะกรรมการหลักสูตร 
  


