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วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ประมวลรายวิชา NUR 3324 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์1 

Maternal and NewbornNursing & Midwifery Practicum I 
 

ชื่อวิชา    NSG 3305 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 
หน่วยกิต 4 หน่วยกิต 4(0-12-6) 
คำอธิบายรายวิชา 

การนำความรู้ทางการพยาบาล กระบวนการพยาบาล ทักษะทางการพยาบาล ความสามารถและความคิดเชิงวิเคราะห์ ไปใช้ใน
การให้การพยาบาลและการดูแลสุขภาพบนคลินิคอย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และมีความต่อเนื่อง โดยยึดหลักครอบครัวเป็น
ศูนย์กลางแก่มารดาในระยะตั้งครรภ์ปกติ  ระยะคลอดปกติ การทำคลอดปกติ  ระยะหลังคลอดปกติ การดูแลทารกแรกเกิดปกติ การ
วางแผนครอบครัว  การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนคลินิคในสถานการณ์
และแหล่งฝึกปฏิบัติที่หลากหลาย 
 

วัตถุประสงค์ เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนนักศึกษาจะมีความรู้ความสามารถ ดังนี้ 
1.นำกระบวนการพยาบาล ทักษะทางการพยาบาล และความคิดเชิงวิเคราะห์ ไปใช้ในการให้การพยาบาล การดูแล

สุขภาพบนคลินิคอย่างปลอดภัย มปีระสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง 
2.มีทักษะทางการปฏิบัติการพยาบาล และความคิดวิเคราะห์ ในการดูแลมารดาในระยะตั้งครรภ์ปกติ ระยะคลอดปกติ 

การทำคลอดปกติ ระยะหลังคลอดปกติ การดูแลทารกแรกเกิดปกติ การวางแผนครอบครัว และการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่                                                                                                                                                                                                                                      

3.มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ใช้บริการ ครอบครัวผู้ใช้บริการและทีมสุขภาพ 
4.ให้การพยาบาลอย่างมีจริยธรรม ตามมาตรฐานและกฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์รวมทั้งกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง 
           5.พัฒนาบุคลิกภาพและจริยธรรมให้เหมาะสมกับวิชาชีพ 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
1. Clinical Teaching 
2. Bedside Teaching 
3. Pre and Post Conference 
4. Nursing Supervision 
5. Nursing Rounds 
6. ฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดาในระยะตั้งครรภ์ปกต ิระยะคลอดปกติ ระยะหลังคลอดปกต ิและทารก

แรกเกิดในภาวะปกติ 
7. อภิปรายปัญหาการพยาบาลของสตรีในระยะตั้งครรภ์ คลอด หลังคลอด และทารกแรกเกิดในภาวะ 

ปกติกับผู้ร่วมทีมการพยาบาล 
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ระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติงาน 
 นักศึกษาแต่ละคน จะได้เรียนรู้ประสบการณ์ทางคลินิคด้านการพยาบาลสตรีในระยะตั้งครรภ์ปกติ ระยะ
คลอดปกติ ระยะหลังคลอดปกติ และทารกแรกเกิดในภาวะปกติ สัปดาห์ละ 3 วัน คือ วันจันทร์ – พุธ วันละ 8 
ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 23 วัน คิดเป็น 184 ชั่วโมง 

• ฝึกปฏิบัติการพยาบาล ที่หน่วยฝากครรภ์   
•  ฝึกปฏิบัติการพยาบาล ที่ตึกห้องคลอด  
• ฝึกปฏิบัติการพยาบาล ที่ตึกหลังคลอด  

  

กิจกรรมการฝึกปฏิบัติ 
1. การเตรียมก่อนฝึก 

1.1. เตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติการพยาบาล ณ ห้องปฏิบัติการพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
           ตามกำหนดการ  

1.2. ปฐมนิเทศวิชาโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาและคณาจารย์ผู้ร่วมสอน ตามสถานที่และเวลาที่กำหนด  
           เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลการศึกษา 
2. การฝึกปฏิบัติการพยาบาล 
     2.1 หน่วยฝากครรภ์ 

     ประเภทของผู้รับบริการมารดาตั้งครรภ์ปกติ 
    ประสบการณ์ทางคลินิค 

1. ฝึกการซักประวัติฉีดยาป้องกันบาดทะยักและตรวจปัสสาวะแก่สตรีตั้งครรภ์ปกติที่มาฝากครรภ์ 
              อย่างน้อย 5 ราย 

2. ฝึกการประเมินและการตรวจสุขภาพของมารดาและทารกในครรภ์ปกติการบันทึกการตรวจครรภ์และ 
              การนัดตรวจครรภ์ครั้งต่อไปอย่างน้อย 5 ราย 

3. ฝึกการให้คำแนะนำการปฏิบัติตนในระหว่างตั้งครรภ์ปกติภาวะไม่สุขสบายที่มีผลมาจากการตั้งครรภ์ 
              อย่างน้อย 5 ราย 

4. สอนผู้รับบริการเป็นกลุ่มอย่างน้อย 1 ครั้ง 
5. สังเกตการประเมินสุขภาพของทารกในครรภ์ด้วย  NST และ Ultrasound  อย่างน้อย1 ครั้ง 
6. ร่วมอภิปรายปัญหาของสตรีตั้งครรภ์ปกติร่วมกับอาจารย์นิเทศก์ หรือพยาบาลวิชาชีพประจำหน่วย 

กิจกรรม/งานที่ได้รับมอบหมายหน่วยฝากครรภ์ 
สำหรับอาจารย์ 
1. นิเทศการฝึกปฏิบัติงานในหน่วยฝากครรภ์ของนักศึกษา 
2. การสอนบนคลินิกเก่ียวกับ 

• การตรวจครรภ์ซักประวัติ การให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับผู้รับบริการตามอายุครรภ์ 

• การส่งเสริมสัมพันธภาพบิดามารดา และทารกในครรภ์ 

• การตรวจเต้านม การแก้ไขหัวนม และการส่งเสริมการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาใน 
                          ระยะตั้งครรภ์ 
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3. อภิปรายปัญหาของสตรีตั้งครรภ์ปกติท่ีตรวจพบในระหว่างตรวจครรภ์ 
สำหรับนักศึกษา 
1. ฝึกการซักประวัติ ฉีดยาป้องกันบาดทะยัก และตรวจปัสสาวะแก่มารดาตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ 

อย่างน้อย 5 ราย 
2. ฝึกการประเมินและการตรวจร่างกายของมารดา การตรวจครรภ์ และดูแลทารกในครรภ์ การบันทึก 

การตรวจครรภ์ และการนัดการตรวจครรภ์ครั้งต่อไป อย่างน้อย 5 ราย 
3. ฝึกการให้คำแนะนำการปฏิบัติตนในระหว่างตั้งครรภ์ และภาวะไม่สุขสบายที่มีผลมาจากการ 

ตั้งครรภ์ปกติ อย่างน้อย 5 ราย 
4. สังเกตการประเมินสุขภาพของทารกในครรภ์ด้วย NST และ Ultrasound  และบันทึกผล 
     กิจกรรมละ 1 ครั้ง  
5. สอนผู้รับบริการเป็นรายกลุ่ม  และผลิตสื่อการสอนหรืออุปกรณ์การสอนที่เหมาะสม 

               อย่างน้อย 1 ครั้ง 
6. ฝึกการเป็นผู้นำ และผู้ร่วมอภิปรายปัญหาของสตรีตั้งครรภ์ที่ตรวจพบในระหว่างตรวจครรภ์ 
รายงานที่นักศึกษารับผิดชอบของหน่วยฝากครรภ์ 

1.  รายงานการตรวจครรภ์และการให้คำแนะนำในภาวะปกติ3ราย 
2.  แผนการสอนสตรีในระยะตั้งครรภ์ 1 เรื่องมีหัวข้อดังนี้  

• การปฏิบัติตัวระหว่างตั้งครรภ์ในไตรมาสต่างๆ 
• การปฏิบัติตัวเมื่อมีภาวะไม่สุขสบายที่เป็นผลมาจากการตั้งครรภ์ 
• อาการผิดปกติระหว่างตั้งครรภ์ที่ควรมาพบแพทย์ทันที 
• การเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา 
• การออกกำลังกายของสตรีตั้งครรภ์ (ต้องสาธิต)  
• การเตรียมตัวเพื่อการคลอดสอนเฉพาะผู้รับบริการไตรมาสสุดท้ายเท่านั้น 
• โรงเรียนพ่อแม่ 

 

 
    2.2. ห้องคลอด 
 ประเภทของผู้รับบริการสตรีตั้งครรภ์ปกติที่เข้าสู่ระยะคลอด อายุครรภ์ครบกำหนด (อายุครรภ์ 37-42    
สัปดาห์) 
     การฝึกประสบการณ์ทางคลินิค 

1. ฝึกการซักประวัติและรับใหม่ผู้คลอด อย่างน้อย 3 ราย 
2. ฝึกการตรวจภายในผู้คลอดทางช่องคลอด อย่างน้อย  3  ราย 
3. ฝึกการประเมนิการหดรัดตัวของมดลูก อย่างน้อย 5 ราย 
4. ฝึกการบรรเทาความเจ็บปวดในระยะคลอด อย่างน้อย 5 ราย 
5. ฝึกการประเมินความก้าวหน้าของการคลอด พยากรณ์การคลอด และลงรายงานบันทึก 

               อย่างน้อย 3 ราย 
6. ฝึกการพยาบาลผู้คลอดในระยะท่ี 1 ของการคลอด (เฝ้าคลอดในระยะ Latent - Active phaseหรือ 
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                เฝ้าคลอดที่มีความก้าวหน้าทางการคลอด อย่างน้อย 4 ชั่วโมง) อย่างน้อย 1 ราย 
7. ฝึกการพยาบาลผู้คลอดในระยะท่ี 2 ของการคลอด อย่างน้อย 1 ราย 
8. ฝึกการพยาบาลผู้คลอดในระยะท่ี 3 ของการคลอด อย่างน้อย 1 ราย 
9. ฝึกการพยาบาลผู้คลอดในระยะท่ี 4 ของการคลอด อย่างน้อย 1ราย 
10. ฝึกการเตรียมสถานที่  เครื่องมือในการทำคลอด (set คลอด) และผู้คลอดเพ่ือทำคลอดในราย 

                คลอดปกติ อย่างน้อย 1 ราย 
11. ฝึกทำคลอดปกติ อย่างน้อย 1 ราย 
12. ฝึกเป็นผู้ช่วยเหลือในการช่วยเหลือการทำคลอดปกติ อย่างน้อย 1 ราย 
13. ฝึกตรวจรก อย่างน้อย 1 ราย 
14. ฝึกการส่งเสริมสัมพันธภาพมารดา ทารกในระยะคลอด อย่างน้อย 3 ราย 
15. ฝึกการประเมินสภาพทารกแรกเกิด และการพยาบาลทารกแรกเกิดทันท ีอย่างน้อย 3 ราย 
16. ร่วมอภิปรายปัญหาของผู้คลอดปกติในรายที่ทำคลอดปกติ อย่างน้อย 1 ราย 

กิจกรรม/งานที่ได้รับมอบหมายตึกคลอด 
 สำหรับอาจารย์ 

1. นิเทศการฝึกปฏิบัติงานในห้องคลอดของนักศึกษา 
2. การสอนบนคลินิกเก่ียวกับ  

• การซักประวัติและรับใหม่ผู้คลอด 

• การประเมินความก้าวหน้าของการคลอด และพยากรณ์การคลอด 

• การตรวจภายในผู้คลอด ทางช่องคลอด หรือทางทวารหนัก 

• การเตรียม สถานที่  เครื่องมือในการทำคลอด และผู้คลอด 

• การทำคลอดและการตรวจรก 
• การประเมินสภาพทารกแรกเกิด และการพยาบาลทารกแรกเกิดทันที 
• การส่งเสริมสัมพันธภาพมารดา ทารกในระยะคลอด 

สำหรับนักศึกษา 
1. ซักประวัติและรับใหม่ผู้คลอด อย่างน้อย3ราย 
2. ตรวจภายในผู้คลอด ทางช่องคลอด อย่างน้อย  3  ราย 
3. ประเมินการหดรัดตัวของมดลูก อย่างน้อย  5  ราย 
4. บรรเทาความเจ็บปวดในระยะคลอด อย่างน้อย  3  ราย 
5. ประเมินความก้าวหน้าของการคลอด และพยากรณ์การคลอด อย่างน้อย  3  ราย 
6. เฝ้าคลอดในระยะ (เฝ้าคลอดในระยะ Latent - Active phase หรือเฝ้าคลอดที่มีความก้าวหน้า 

                   ทางการคลอด อย่างน้อย 4 ชั่วโมง)  อย่างน้อย 3 ราย 
7. เตรียมสถานที่  เครื่องมือในการทำคลอด และผู้คลอดปกติ อย่างน้อย  1  ราย 
8. ทำคลอดปกติ และตรวจรก อย่างน้อย  1  ราย  
9. ส่งเสริมสัมพันธภาพมารดา ทารกในระยะคลอด อย่างน้อย 3 ราย 
10. ประเมินสภาพทารกแรกเกิด และการพยาบาลทารกแรกเกิด  อย่างน้อย 3 ราย 
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11. ร่วมอภิปรายปัญหาของผู้คลอดปกติอย่างน้อย 1 ราย 
 
  รายงานที่นักศึกษารับผิดชอบของห้องคลอด 

• รายงานการคลอดปกติ และการพยาบาล 1 ราย (ต้องเยี่ยมในระยะหลังคลอดอย่างน้อย 1 ครั้ง) 
     2.3  ตึกหลังคลอด 

      ประเภทของผู้รับบริการ  มารดาหลังคลอดปกติ 
    การฝึกประสบการณ์ทางคลินิค 

1. ฝึกการรับใหม่ มารดาหลังคลอด อย่างน้อย 1 ราย 
2. ฝึกการพยาบาลประจำวันมารดาหลังคลอดต่อเนื่อง อย่างน้อยอาทิตย์ละ 1 ราย 
3. ฝึกการสอนกลุ่มมารดาหลังคลอดก่อนกลับบ้าน อย่างน้อย  1  ครั้ง 
4. ฝึกการส่งเสริมการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา อย่างน้อย 1 ราย 
5. ฝึกการแนะนำ เรื่อง การวางแผนครอบครัว มารดาหลังคลอด อย่างน้อย  1 ราย 
6. ฝึกประสบการณ์ในการวางแผนและปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลใน 

                   การดูแลมารดาหลังคลอดปกติ แต่ละราย ติดต่อกัน 2-3 วัน 
7. ร่วมอภิปรายปัญหาของมารดาหลังคลอดปกติ 
8. ฝึกการพยาบาลทารกแรกเกิดปกติหลังคลอด 

8.1  ฝึกการรับใหม่ทารกแรกเกิดปกติ การตรวจพบความผิดปกติทารกแรกเกิด อย่างน้อย 1 ราย 
8.2 ฝึกการอุ้มทารกในการเข้าเต้าแก่มารดาการประเมิน LATCH Score อย่างน้อย 1 ราย 
8.3 ฝึกการพยาบาลปัญหาที่พบบ่อยในทารกแรกเกิดปกติ ได้แก่ Physiological jaundice , 

Tounge Tie , อย่างน้อย 1 ราย 
8.4 ฝึกการแก้ไขหัวนม ลานนม การอุ้มให้นมทารกอย่างน้อย 1 ราย 

รายงานที่รับผิดชอบของตึกหลังคลอด 
 นักศึกษาจะต้องฝึกประสบการณ์ในการวางแผน และปฏิบัติการพยาบาล โดย 

ใช้กระบวนการพยาบาลในการแก้ไขปัญหามารดาหลังคลอดแต่ละราย ติดต่อกัน 2-3 วัน โดยมีวิธีการดังนี้ 
1) ศึกษามารดาหลังคลอดที่ได้รับมอบหมาย และเขียนแผนการพยาบาลล่วงหน้า ตาม 

                     แบบฟอร์มการวางแผนการพยาบาล 
2) ส่งแผนการพยาบาลให้อาจารย์นิเทศในตอนเช้าของวันฝึกปฏิบัติการพยาบาล 
3) ปรับปรุงแผนการพยาบาลและส่งอาจารย์ผู้สอน 
4) สรุปผลการศึกษามารดาหลังคลอดและส่งรายงานแผนการพยาบาลฉบับสมบูรณ์ เมื่อ 

                    สิ้นสุดการดแูลมารดาหลังคลอดอย่างต่อเนื่องในวันจันทร์สัปดาห์ต่อไป  
     5)  แผนการสอนมารดาหลังคลอด 1 เรื่อง ต่อนักศึกษา 2-3 คน เรื่องท่ีสอน มีดังนี้ 

 -  การปฏิบัติตัวหลังคลอด การคุมกำเนิด และการมาตรวจตามนัด 
 -  อาการผิดปกติที่ต้องมาพบแพทย์ 
 -  การอาบน้ำทารกแรกเกิด (การสระผม, การเช็ดตา และการเช็ดสะดือ) 
กิจกรรม/งานที่ได้รับมอบหมาย ตึกหลังคลอด 
สำหรับอาจารย์การสอนบนคลินิกเก่ียวกับ 
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1. การประเมินสภาพมารดาหลังคลอด และการรับทารกแรกเกิด 
2. การคลึงมดลูก, การวัดระดับยอดมดลูก และการสังเกตน้ำคาวปลา 
3. การประเมินดูแลแผลฝีเย็บ (ใช้ REEDA) 
4. การแก้ไขหัวนม และการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
5. การจำหน่ายมารดาหลังคลอดปกติ และทารกภาวะปกติ  

สำหรับนักศึกษา 
1. ศึกษาวางแผนและปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลมารดาหลังคลอด 

               ติดต่อกัน 2-3 วัน 
2. รับใหม่ และประเมินสภาพมารดาหลังคลอด อย่างน้อย 2 ราย 
3. สอนกลุ่มมารดาหลังคลอดก่อนกลับบ้าน อย่างน้อย  1  ครั้ง 
4. ส่งเสริมการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา อย่างน้อย 2 ราย 
5. การอาบน้ำทารกแรกเกิด (การสระผม, การเช็ดตา และการเช็ดสะดือ) 
6. ร่วมอภิปรายปัญหาของมารดาหลังคลอดปกติ 

       สถานที่ฝึก 
1. โรงพยาบาลกลาง 
2. โรงพยาบาลราชวิถี 
3. โรงพยาบาลตากสิน 
4. โรงพยาบาลบ้านโป่ง 
5. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 
6. โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 
7. โรงพยาบาลกระทุ่มแบน 
8. โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 

 
การประเมินผล 
        - คะแนนSSRU Evaluation                        100 % 
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เงื่อนไขในการศึกษารายวิชา ฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1  

นักศึกษาต้องได้รับการประเมินผลด้านความมีคุณธรรมและจริยธรรมและบุคลิกภาพ ไม่ต่ำกว่า  
80 % จึงจะได้รับการประเมินผลการเรียนการสอนรายวิชานี้ หากนักศึกษาได้คะแนน ต่ำกว่า 80 % ถือว่า
นักศึกษาสอบตกและได้เกรด F ในรายวิชานี้ 

1.  นักศึกษาต้องขึ้นฝึกปฏิบัติงานเวลา 07.15 น. เพื่อรับเวร และห้ามมาสายเกินเวลา 07.30 น. ซึ่งเป็น 
เวลาเริ่มปฏิบัติงาน หากมาสายเกินเวลาที่กำหนดนี้ ถือว่าขาดการฝึกปฏิบัติทักษะ ในวันนั้น และต้องยื่น  
คำร้องขอฝึกปฏิบัติทดแทนให้ครบ 100 % 
2. นักศึกษาต้องฝึกปฏิบัติครบตามจำนวนชั่วโมงท่ีวิทยาลัยกำหนด ยกเว้นกรณีที่นักศึกษาเจ็บป่วย 

          หนัก ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ในกรณีนี้ให้นักศึกษานำใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลมา 
          แสดง พร้อมยื่นคำร้องขอฝึกปฏิบัติทดแทนให้ครบ 100 % 

3.นักศึกษาทีฝ่ึกปฏิบัติครบตามจำนวนชั่วโมงท่ีวิทยาลัยกำหนด จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการประเมินรายวิชา 
4.นักศึกษาต้องนำสมุดบันทึกประสบการณ์ฝึกปฏิบัติทักษะการพยาบาลติดตัวตลอดเวลา และให้ 

           อาจารย์นิเทศดูทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนหอผู้ป่วย ถ้าไม่พกติดตัวหรือทำหายต้องเริ่มต้นบันทึก 
           ประสบการณ์การฝึกปฏิบัติใหม่ 

5.นักศึกษาต้องทำการพยาบาลภายใต้การดูแลของอาจารย์นิเทศ หรือพยาบาลวิชาชีพประจำหอผู้ป่วย 
           เท่านั้น ห้ามมิให้นักศึกษาทำหัตถการใดๆ โดยไม่อยู่ในการควบคุมของผู้มีใบประกอบวิชาชีพการ  
           พยาบาล 

6.นักศึกษาต้องปฏิบัติตนและวางตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดี เพ่ือรักษาเกียรติภูมิแห่ง มหาวิทยาลัย 
           ราชภัฏสวนสุนันทา 

ข้อตกลงรายวิชาปฏิบัติเรื่องการขาด / ลา / มาสาย 
1. นักศึกษาข้ึนฝึกปฏิบัติสายเกิน 30 นาที ให้ถือว่าขาดฝึกปฏิบัติ 1 วัน และต้องขึ้นฝึกชดเชยเป็นเวลา  

               3 วัน 
2. นักศึกษาท่ีมาสายไม่เกิน 30 นาที จะถูกหักคะแนนในหมวดจริยธรรม เรื่อง การตรงต่อเวลาหาก 

           คะแนนจริยธรรม ไม่ถึง 80% ตามระเบียบจะได้รับการประเมินคะแนนปฏิบัติการพยาบาลในหมวดอ่ืนๆ 
           นักศึกษาต้องยื่นคำร้อง เพื่อให้สาขาวิชาฯพิจารณา ขอขึ้นฝึกปฏิบัติชดเชย เพื่อให้คะแนนในหมวดนี้ถึง 
           80%  

3. นักศึกษาท่ีลาป่วยต้องโทรแจ้งอาจารย์เท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าขาดฝึกปฏิบัติ กรณีลาป่วย ต้องมี 
           ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐบาล เพ่ือประกอบการยื่นคำร้องขอฝึกปฏิบัติชดเชย 

4. นักศึกษาท่ีลาป่วย โดยไม่โทรแจ้งอาจารย์นิเทศให้ถือว่า ขาดฝึกปฏิบัติ  
5. นักศึกษาลากิจในขณะฝึกปฏิบัติ ต้องยื่นคำร้องต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และให้อาจารย์ที่ปรึกษาลง 

           ความเห็น ก่อนส่งมายังอาจารย์นิเทศ เพ่ือรับทราบ ทั้งนี้ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ 
6. นักศึกษาลากิจฉุกเฉิน เช่น บิดา/มารดา พี่น้องร่วมบิดา/มารดา ป่วยหนักหรือเสียชีวิต ให้ติดต่อ 

           อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์นิเทศทางโทรศัพท์ได้  
7. ระยะเวลาการฝึกชดเชยกำหนดให้เป็น 3 เท่า ของจำนวนที่นักศึกษาขาด/ลา และจ่ายเงินชดเชย 

           ค่าฝึกปฏิบัติ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ต่อวัน 
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หมายเหตุ .... 
 

**  วิชา ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 ใช้แบบรายงานบันทึกการตรวจแผนการสอน  
เกณฑ์การประเมินผล และเกณฑ์การให้คะแนน แบบเดียวกันทั้งหมด ** 
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