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ตัวอยาง

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยไทย
คณะพยาบาลศาสตร

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
๐๔๐๓
๐๑๑ การผดุงครรภ
Midwifery
๒. จํานวนหนวยกิต ๔(๔-๐-๘)
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ประเภทของรายวิชา วิชาบังคับในหมวดวิชาเฉพาะ : วิชาชีพ
๔. ผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผสู อน
คณาจารยสาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ
๕. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
เปดสอนภาคปลาย
ชั้นปที่ ๓
๖. รายวิชาทีต่ อ งเรียนมากอน (Pre-requisites)
- ๐๓๐๐ ๐๑๑ กายวิภาคศาสตรของมนุษย
- ๐๓๐๐ ๐๑๒ สรีรวิทยาของมนุษย
- ๐๔๐๑ ๐๑๔ การพยาบาลพืน้ ฐาน
- ๐๔๐๒ ๐๑๐ การพยาบาลผูใ หญ ๑
- ๐๔๐๒ ๐๑๑ การพยาบาลผูใ หญ ๒
๗. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites)
๐๔๐๓ ๐๑๐ การพยาบาลมารดาและทารก (Maternity and Newborn Nursing)
๘. สถานทีเ่ รียน
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยไทย
๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
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หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
๒.๑ จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ของผดุงครรภ ศาสตรการผดุง
ครรภ การใหการพยาบาลแกสตรี ทีม่ ภี าวะเสีย่ ง และภาวะแทรกซอนในระยะตัง้ ครรภ สตรีใน
ระยะคลอดที่มีภาวะสุภาพปกติ และที่มีภาวะเสี่ยง สตรีในระยะหลังคลอดที่มีภาวะเสี่ยง และ
ภาวะแทรกซอน และการพยาบาลทารกในครรภและแรกเกิดทั้งในภาวะปกติและที่มีภาวะเสี่ยง
๒.๒ วัตถุประสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา

๒.๒.๑ การปรับปรุงรายวิชานี้ เพื่อใหตอบสนองตอผลการเรียนรูของหลักสูตร และปรับปรุง
เนื้อหา ใหมีความทันสมัย มีการใชหลักฐานเชิงประจักษ
และคํานึงถึงความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมของผูใ ชบริการ
๒.๒.๒ เพื่อสงเสริมการจัดการเรียนการสอน โดยเนนการเรียนรูดวยตนเองอยางเปน
รูปธรรม และพัฒนาบทเรียน E-learning เพื่อใหนักศึกษาเรียนดวยตนเอง ควบคูไป
กับการเรียนในชั้นเรียน ตลอดจนใหนักศึกษาคนควาความรูจากแหลงขอมูลที่
หลากหลาย

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
๓.๑ คําอธิบายรายวิชา
บทบาทหนาทีแ่ ละจริยธรรมของผดุงครรภ ความรูพ น้ื ฐานเกีย่ วกับการคลอด การพยาบาล
สตรีในระยะคลอดปกติแบบองครวม การพยาบาลทารกแรกคลอดทันที การประเมินทารกในครรภท่ี
มีภาวะเสี่ยง การวางแผนและการพยาบาลสตรี-ทารกทีม่ ภี าวะเสีย่ งและภาวะแทรกซอนในระยะ
ตั้งครรภ คลอด และหลังคลอด
๓.๒ จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

๖๐ ชั่วโมง

ตามความตองการของ
นักศึกษาเฉพาะราย
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๓.๓ จํานวนชัว่ โมงตอสัปดาหทอ่ี าจารยใหคาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนกั ศึกษา
เปนรายบุคคล
๓.๓.๑ อาจารยประจํารายวิชาประกาศเวลาใหคาํ ปรึกษาทีห่ นาหองทํางาน และในเว็ปไซต
คณะ
๓.๓.๒ นักศึกษาจองวันเวลาลวงหนา หรือมาพบตามเวลา
๓.๓.๓ อาจารยจดั เวลาใหคาํ ปรึกษาเปนรายบุคคล/กลุม ตามความตองการ ๒ ชั่วโมงตอ
สัปดาห (เฉพาะรายทีต่ อ งการ)

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
การพัฒนาผลการเรียนในกลุม มาตรฐานผลการเรียนรูท ม่ี งุ หวั งตามหลักสูตร
๔.๑ คุณธรรม จริยธรรม
๔.๑.๑ ผลการเรียนรู เมื่อสิ้นสุดรายวิชานี้ นักศึกษาจะมีคุณลักษณะ หรือมีความสามารถ
ดังนี้
๔.๑.๑.๑ มีความรับผิดชอบและมีวินัย
๔.๑.๑.๒ มีความซื่อสัตย และตรงตอเวลา
๔.๑.๑.๓ เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
๔.๑.๑.๔ อธิบายหลักการในการพิทักษสิทธิ์สตรี-ทารก
๔.๑.๑.๕ วิเคราะหปญ
 หาจริยธรรมในการพยาบาลสตรี-ทารกในระยะตัง้ ครรภ
คลอดและหลังคลอด
๔.๑.๒ วิธกี ารสอน
๔.๑.๒.๑ วิเคราะหกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวของกับ
การพยาบสตรี- ทารก ในระยะตั้งครรภ คลอด และหลังคลอด
๔.๑.๒.๒ อภิปรายกลุม
๔.๑.๒.๓ บทบาทสมมติ
๔.๑.๓ วิธกี ารประเมินผล
๔.๑.๓.๑.ประเมินพฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานที่ไดรับมอบหมายตรงเวลา
๔.๑.๓.๒ ประเมินการอางอิงในรายงานทีม่ คี วามถูกตองและเหมาะสม
๔.๑.๓.๓ ประเมินผลการวิเคราะหกรณีศึกษา
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๔.๒ ความรู
๔.๒.๑ ผลการเรียนรู
๔.๒.๑.๑ มีความรูใ นศาสตรดา นการผดุงครรภ และบทบาทของผดุงครรภ
๔.๒.๑.๒ มีความรูพ น้ื ฐานเกีย่ วกับการคลอด การพยาบาลสตรีในระยะคลอดในระยะที่
๑ ๒ ๓ และ ๔ ของการคลอด การประเมินทารกในครรภทม่ี ภี าวะเสีย่ ง
๔.๒.๑.๓ มีความรูดานการพยาบาลสตรีที่มีภาวะเสี่ยงในระยะตั้งครรภที่มี
ภาวะแทรกซอนเนือ่ งจากการตัง้ ครรภ การพยาบาลสตรีทม่ี โี รครวมกับการ
ตั้งครรภ ที่มีเลือดออกในระยะตั้งครรภที่มีโรคติดเชื้อรวมกับการตั้งครรภ
๔.๒.๑.๔ มีความรูดานการใชยาทางสูตกิ รรมในระยะคลอด
๔.๒.๑.๕ มีความรูดานการพยาบาลสตรีในระยะคลอดทีม่ ี ภาวะสุขภาพปกติ การ
พยาบาลสตรีทม่ี ีความผิดปกติเกี่ยวกับปจจัยการคลอด การพยาบาลสตรีใน
ระยะคลอดทีม่ ภี าวะแทรกซอน การพยาบาลสตรีในระยะคลอดทีท่ าํ สูติ
ศาสตรหตั ถการ การพยาบาลสตรีทม่ี ภี าวะแทรกซอนในระยะหลังคลอด
๔.๒.๑.๖ มีความรูดานการพยาบาลทารกแรกเกิดทันทีท่ี มภี าวะสุขภาพปกติและที่มี
ภาวะแทรกซอนและภาวะเสีย่ ง
๔.๒.๒ วิธีการสอน
๔.๒.๒.๑ บรรยายรวมกับอภิปราย การทํางานกลุม การวิเคราะหกรณีศึกษา และ
มอบหมายใหอานและสรุปบทความวิจัยที่เกี่ยวของ
๔.๒.๓ วิธกี ารประเมินผล
๔.๒.๓.๑ สอบกลางภาคและปลายภาคดวยขอสอบและสอบปากเปลา
๔.๒.๓.๒ การนําเสนอการวิเคราะหกรณีศกึ ษา
๔.๒.๓.๔ การนําเสนอสรุปการอานบทความวิจยั ทีเ่ กีย่ วของ
๔.๓ ทักษะทางปญญา
๔.๓.๑ ผลการเรียนรู
๔.๓.๑.๑ นักศึกษาสามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ และคิดอยางเปนระบบ เพื่อการ
แกไขปญหาอยางสรางสรรค ในกรณีศึกษาที่เกี่ยวกับสตรีระยะตั้งครรภที่มีภาวะแทรกซอน สตรีใน
ระยะคลอดทีม่ ภี าวะสุขภาพปกติ และทีม่ ภี าวะแทรกซอน สตรีในระยะหลังคลอดทีม่ ภี าวะแทรกซอน
ทารกในครรภที่มีภาวะเสี่ยง ทารกแรกเกิดที่มีภาวะสุขภาพปกติ และที่มีภาวะเสี่ยง และ
ภาวะแทรกซอน
๔.๓.๒ วิธีการสอน
๔.๓.๒.๑ อภิปรายกลุม
๔.๓.๒.๒ วิเคราะหกรณีศึกษา
๔.๓.๒.๓ การสะทอนคิด
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๔.๓.๓ วิธกี ารประเมินผล
๔.๓.๓.๑ สอบกลางภาคและปลายภาค โดยขอสอบเนนการใชสถานการณ 
๔.๓.๓.๒ การนําเสนอการวิเคราะหกรณีศกึ ษา
๔.๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๔.๑ ผลการเรียนรู
๔.๔.๑.๑ มีทักษะในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเรียนดวยกัน
๔.๔.๑.๒ แสดงความเปนผูน าํ และผูต ามในการทํางานเปนทีม
๔.๔.๑.๓ รับผิดชอบในการเรียนรูดวยตนเอง และทํางานที่มอบหมายใหแลวเสร็จตรง
ตามเวลากําหนด
๔.๔.๒ วิธีการสอน
๔.๔.๒.๑ มอบหมายงานกลุม ในการวิเคราะหกรณีศกึ ษา
๔.๔.๒.๒ มอบหมายงานใหคนควาและศึกษาดวยตนเอง เชน ใหเลือกและอานบทความ
วิจัยที่เกี่ยวของกับวิชา
๔.๔.๓ วิธกี ารประเมินผล
๔.๔.๓.๑ ประเมินตนเองและเพื่อนประเมินเพื่อน ดวยแบบฟอรมที่กําหนด
๔.๔.๓.๒ รายงานผลการวิเคราะหกรณีศึกษา
๔.๔.๓.๓ พฤติกรรมการทํางานเปนทีม
๔.๔.๓.๔ รายงานการศึกษาดวยตนเอง (รายงานสรุปรวบยอดความรู )
๔.๕ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔.๕.๑ ผลการเรียนรู
๔.๕.๑.๑ มีทกั ษะในการสือ่ สารทัง้ การพูด การฟง การเขียน โดยการทํารายงานและ
เสนอในชัน้ เรียน
๔.๕.๑.๒ มีทกั ษะในการวิเคราะหและแปลความหมายขอมูลจากสถานการณจาํ ลอง
๔.๕.๑.๓ มีทกั ษะในการสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต และศึกษาจาก e-learning
๔.๕.๑.๔ มีทกั ษะในการนําเสนอรายงานโดยใชเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม
๔.๕.๒ วิธีการสอน
๔.๕.๒.๑ อภิปรายกลุม
๔.๕.๒.๒ มอบหมายงานใหศกึ ษาคนควาดวยตนเองจาก web site, e-learning และทํา
รายงาน
๔.๕.๒.๓ มอบหมายงานใหเตรียมและนําเสนอโดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม
๔.๕.๓ วิธกี ารประเมินผล
๔.๕.๓.๑ การมีสว นรวมในการอภิปรายและคุณภาพการอภิปราย
๔.๕.๓.๒ รายงาน และผลการคนควา
๔.๕.๓.๓ การนําเสนอดวยสือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศ
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หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๕.๑ แผนการสอน
หัวขอ

จํานวนชั่วโมง

สัปดาหที่ ๑ บทนํา
- บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของผดุงครรภ
- ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการคลอด
สัปดาหที่ ๒-๔ การพยาบาลสตรี-ทารกในระยะ
คลอด
- การพยาบาลสตรี-ทารกในระยะที่ ๑,๒,๓ และ ๔
ของการคลอด
- การใชยาทางสูตกิ รรมในระยะคลอด
สัปดาหที่ ๕ การประเมินสภาวะทารกในครรภ
-การประเมินการเตนของหัวใจทารกในครรภ
- การประเมนการดิน้ ของทารกในครรภ
- การประเมินการเพิม่ ขนาดมดลูกตามอายุครรภ
สัปดาหที่ ๖-๙ การพยาบาลสตรี-ทารกในระยะ
ตั้งครรภที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซอน
- การพยาบาลสตรี-ทารกที่มีภาวะเสี่ยงในระยะ
ตั้งครรภ
- การพยาบาลสตรี-ทารกทีม่ ภี าวะแทรกซอนเนือ่ งจาก
การตัง้ ครรภ
- การพยาบาลสตรี-ทารกทีม่ โี รครวมกับการตัง้ ครรภ
- การพยาบาลสตรี-ทารกทีม่ เี ลือดออกในระยะ
ตั้งครรภ
- การพยาบาลสตรี-ทารกที่มีโรคติดเชื้อรวมกับ
การตัง้ ครรภ

๔
๑๒

๔

กิจกรรมการเรียน
การสอน
- บรรยายและอภิปราย
กลุม
- บรรยายประกอบสือ่
วีดิทัศน
- จัดทํากรณีศกึ ษาให
นักศึกษาวิเคราะหใน
กลุมยอย
- บรรยายพรอมสือ่
วิดีทัศน นักศึกษา
สัมผัสหุนสตรีตั้งครรภ

๑๖

- บรรยายรวมกับ
อภิปราย
- จัดกรณีศกึ ษาให
ทํางานในกลุม และ
นําเสนอผล
การอภิปรายกลุม

๑๒

- บรรยายรวมกับ
อภิปราย
- จัดกรณีศกึ ษาให
ทํางานในกลุม และ
นําเสนอผล
การอภิปรายกลุม
- บรรยายรวมกับ
อภิปราย
- จัดกรณีศกึ ษาให
ทํางานในกลุม

สอบกลางภาค
สัปดาหที่ ๑๐-๑๒ การพยาบาลสตรี-ทารกใน
ระยะคลอดที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซอน
- การพยาบาลสตรี-ทารกที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับ
ปจจัยการคลอด
- การพยาบาลสตรี-ทารกทีม่ ภี าวะแทรกซอนในระยะ
คลอด
สัปดาหที่ ๑๓ การพยาบาลสตรี-ทารกที่ไดรับ
การทําสูติศาสตรหัตถการ
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7
หัวขอ

จํานวนชั่วโมง

สัปดาหที่ ๑๔ การพยาบาลสตรี-ทารกที่มีภาวะ
เสี่ยงและภาวะแทรกซอนในระยะหลังคลอด

๔

สัปดาหที่ ๑๕ การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มี
ภาวะแทรกซอน

๔

สัปดาหที่ ๑๖ สอบปลายภาค

๓

กิจกรรมการเรียน
การสอน
- บรรยายรวมกับ
อภิปราย
- จัดกรณีศกึ ษาให
ทํางานในกลุม
- บรรยายรวมกับ
อภิปราย
- จัดกรณีศกึ ษาให
ทํางานในกลุม

ผูสอน

๕.๒ แผนการประเมินผลการเรียนรู
การ
ประเมิน
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)

งานที่จะใชประเมินผลผูเรียน
สอบ

- สอบกลางภาค
- สอบปลายภาค
การเขาชัน้ เรียน
การมีสวนรวมอภิปราย แสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
วิเคราะหกรณีศกึ ษาและการนําเสนอ
การทํางานกลุม และผลงาน
การอานและสรุปบทความวิจัย

สัปดาหที่
กําหนด
๙
๑๖
ตลอดเทอม
ตลอดเทอม
๑๒
๒, ๖,๑๐
๑๓

สัดสวนของการประเมินผล
๕๐%
๒๐%
๓๐%
๕%
๕%
๑๕%
๑๕%
๑๐%

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๖.๑ ตําราและเอกสารหลัก
Ladewig, P. W., London, M. L., & Davidson, M. R. (2006). Contemporary maternalnewborn nursing care (6th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.
Murray, S. S., & McKinney, E. S. (2006). Foundations of maternal-newborn nursing
(4th ed.). St. Louis, MO: Elsevier.2006
Pillitteri, A. (2008). Maternal & child health nursing: Care of the childbearing &
childrearing family (5th ed.). Philadelphia: Lippincott.
Varney,H., Kriebs, J. M., & Cregor, C. (2004). Varney’s midwifery (4th ed.). Boston:
Jones and Bartlett.
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๖.๒ เอกสารและขอมูลสําคัญ
๖.๒.๑ หนังสือมาตรฐานวิชาชีพเกีย่ วกับการผดุงครรภ
๖.๒.๒ คูมืองานอนามัยแมและเด็ก
๖.๒.๓ ขอมูลงานอนามัยและเด็ก
๖.๒.๔ ฐานขอมูลและระบบสืบคนอิเล็กทรอนิกส ไดแก web site สภาการพยาบาล, The
Cochrane Library, World Health Organization, Best Practice & Research Clinical Obstetrics
and Gynecology.
๖.๓ เอกสารและขอมูลแนะนํา
๖.๓.๑ หนังสือ ไดแก
Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Bloom, S. L., Hauth, J. C., Gilstrap III, L. C., &
Wenstrom, K. D. (2005). Williams obstetrics (22nd ed.). New York: McGraw-Hill.
Lowdermilk, D. L. & Perry, S. E. (๒๐๐๔). Maternity & women’s health care (8th ed). St.
Louis, MO: Mosby.
Ladewig, P. A., London, M. L., & Davidson, M. R., (2006). Contemporary maternalnewborn nursing care (6th ed.). Upper Saddle River, NJ : Pearson Education.
๖.๓.๒ วารสาร ไดแก JOGNN, American College of Nurse-Midwives, MCN, midwifery,
Journal of Midwifery & Women’s Health
๖.๓.๓ ขอมูลอิเล็กทรอนิกส และเว็บไซด ไดแก EBSCO Publishing’s CINAHL, Science
Direct, Springer Link e Journal, E-learning วิชา ๐๔๐๓ ๐๑๑ การผดุงครรภ
๖.๓.๔ แผนซีดี ไดแก VDO / VCD, เกี่ยวกับการตรวจครรภ กลไกการคลอด การชวยเหลือ
การคลอด การอาบน้าํ ทารก การตรวจรางกายทารกแรกเกิด

หมวดที่ ๗ การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๗.๑ กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
๗.๑.๑ การสนทนากลุมระหวางผูสอนกับผูเรียน
๗.๑.๒ การสะทอนคิด ของผูเรียน
๗.๑.๓ แบบประเมินผูส อน และแบบประเมินรายวิชา
๗.๒ กลยุทธการประเมินการสอน
๗.๒.๑ การสังเกตการณสอนของผูร ว มทีมการสอน
๗.๒.๒ ผลการสอบ/การเรียนรู
๗.๒.๓ การทวนสอบผลการเรียนรู
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๗.๓ การปรับปรุงการสอน
๗.๓.๑ สัมมนาการจัดการเรียนการสอน เพือ่ รวมกันหาแนวทางหรือวางแผนการปรับปรุง
พัฒนารายวิชา
๗.๓.๒ การวิจยั ในชัน้ เรียน
๗.๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาในรายวิชา
๗.๔.๑ มีคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูข องนักศึกษา
(คะแนน/เกรด) กับขอสอบ รายงาน โครงการ และการใหคะแนนพฤติกรรมของ
นักศึกษา
๗.๔.๒ รายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการหลักสูตร
๗.๕. การดําเนินการทบทวน และการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
๗.๕.๑ ปรับปรุงรายละเอียดรายวิชาทุกปตามผลการสัมมนาการจัดการเรียนการสอน และ
ผลการประเมินจากนักศึกษา อาจารย และแหลงฝกงาน
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