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รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยไทย
คณะพยาบาลศาสตร

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑.๑ รหัสและชื่อรายวิชา
๐๔๐๓ ๐๑๓ ปฏิบัติการผดุงครรภ
Practice in Midwifery
๑.๒ จํานวนหนวยกิตหรือจํานวนชั่วโมง
๓ หนวยกิต
๓(๐-๑๒-๐)
๑.๓ หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ประเภทของรายวิชา วิชาบังคับ ในหมวดวิชาเฉพาะ : วิชาชีพ
๑.๔ อาจารยผูรับผิดชอบ/ อาจารยทป่ี รึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม
รศ.ดร.ดลจิต มั่นคง
๑.๕ ภาคการศึกษา/ชัน้ ปทก่ี าํ หนดใหมกี ารฝกประสบการณภาคสนามตามแผนการศึกษา
ของหลักสูตร
ภาคฤดูรอ น ชั้นปที่ ๓
๑.๖ วันทีจ่ ดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณภาคสนามครัง้ ลาสุด
๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๒

๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
๒.๑ จุดมุง หมายของประสบการณภาคสนาม
วิชานีพ้ ฒ
ั นาขึน้ เพือ่ จัดประสบการณภาคปฏิบตั ใิ นสถานการณจริงใหนกั ศึกษาสามารถนํา
ความรูในวิชาการผดุงครรภ และทฤษฎีที่เกี่ยวของมาใชในการปฏิบัติการพยาบาลแกสตรีตั้งครรภ
ใน ระยะตั้งครรภ ระยะคลอดและระยะหลังคลอด รวมทั้งทารกแรกเกิดทั้งในภาวะปกติ เสี่ยง และมี
ภาวะแทรกซอน โดยใหความสําคัญตอการใชหลักฐานเชิงประจักษ และตอลักษณะความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม
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๒.๒ วัตถุประสงคของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณภาคสนาม
รายวิชานีไ้ ดปรับปรุงการฝกภาคปฏิบตั ใิ หมคี วามทันสมัย และจัดกระบวนการเรียนการสอน
ใหนกั ศึกษาสามารถบูรณาการทฤษฎีและปฏิบตั ไิ ดในความ
หลากหลาย ทาง วัฒนธรรม ของ
ผูใชบริการ มุงเนนใหนักศึกษาใชทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ แกไขปญหาอยางเปนระบบ และ
ปฏิบัติการผดุงครรภที่อยูบนฐานความรูเชิงประจักษ และการใชผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ภายใน
ขอบเขตของกฎหมายวิชาชีพและยึดมัน่ ในจรรยาบรรณวิชาชีพ นอกจากนีย้ งั จัดใหนักศึกษาไดฝก
ปฏิบัติในแหลงฝกที่มีความหลากหลายของผูใชบริการ ครอบคลุมทุกระดับปญหาสุขภาพ มีการ
แกไขปรับปรุงทักษะการปฏิบัติการพยาบาลที่บกพรองทันทีในหองฝกทักษะจําลองสถานการณ
เพื่อใหนักศึกษาเกิดความมั่นใจ สามารถปฏิบตั กิ ารพยาบาล ไดอยางถูกตอง แมนยํา และสามารถ
ทํางานเปนทีม โดยจัดใหมีทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรูที่ทันสมัยอยางเพียงพอ

หมวดที่ ๓. การพัฒนาผลการเรียนรู
การพัฒนาผลการเรียนรูใ นแตละดาน
๓.๑ คุณธรรม จริยธรรม
๓.๑.๑ ผลการเรียนรูด า นคุณธรรม จริยธรรม เมื่อสิ้นสุดรายวิชานี้ นักศึกษาจะมี
คุณลักษณะ ดังนี้
๓.๑.๑.๑ มีความรับผิดชอบตอตนเอง และผลการปฏิบัติการผดุงครรภ
๓.๑.๑.๒ ยึดมัน่ ในจรรยาบรรณวิชาชีพ
๓.๑.๑.๓ เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของผูใชบริการ
๓.๑.๑.๔ ซื่อสัตยและมีวินัย
๓.๑.๑.๕ เปนแบบอยางที่ดีทั้งในการดํารงตนและในการปฏิบัติงาน
๓.๑.๒ วิธีการสอน
ผูสอนสอดแทรกคุณธรรม และจริยธรรมแกนักศึกษาในขณะฝกปฏิบัติงาน ใน
ระหวางการปฏิบตั กิ ารพยาบาลแกผใู ชบริการ การทํากิจกรรมการเรียนรูท ม่ี อบหมายตามเงือ่ นไข
รายวิชา ไดแก การประชุมปรึกษากอนและหลังการปฏิบตั งิ าน ( pre and post conference) การ
ตรวจเยีย่ มทางการพยาบาล (nursing round) การประชุมปรึกษาปญหาทางการพยาบาล ( nursing
care conference) โดยมุงเนนใหนักศึกษาไดเรียนรูอยางครอบคลุมทั้งคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานและการดํารงตน
๓.๑.๓ วิธกี ารประเมินผล
๓.๑.๓.๑ สังเกต และประเมินพฤติกรรมนักศึกษาตามแบบฟอรมการประเมินผล
การฝก ปฏิบัติงานโดยผูสอน
๓.๑.๓.๒ เพือ่ นประเมินเพือ่ นตามแบบฟอรมการประเมินผล
๓.๑.๓.๓ พยาบาลในแหลงฝกรวมประเมินพฤติกรรมนักศึกษาตามแบบฟอรมการ
ประเมินผลการฝกปฏิบัติงาน
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๓.๒ ความรู
๓.๒.๑ ผลการเรียนรูด า นความรู เมื่อสิ้นสุดรายวิชานี้ นักศึกษาจะมีความรู ดังนี้
๓.๒.๑.๑ มีความรูเกี่ยวกับบทบาทของผดุงครรภ
๓.๒.๑.๒ มีความรูเกี่ยวกับการพยาบาลสตรีในระยะตัง้ ครรภทม่ี ภี าวะแทรกซอน
สตรีระยะคลอดทีม่ ภี าวะสุขภาพปกติ และทีม่ ภี าวะแทรกซอนและภาวะ
เสี่ยง และสตรีระยะหลังคลอดที่มีภาวะแทรกซอน
๓.๒.๑.๓ มีความรูและวิเคราะหภาวะเสี่ยงในสตรีที่มีภาวะเสี่ยง และ
ภาวะแทรกซอนในระยะตัง้ ครรภ คลอด และหลังคลอด รวมทั้งทารกใน
ครรภและทารกแรกเกิดที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซอน
๓.๒.๒ วิธีการสอน
๓.๒.๒.๑ ศึกษาคนควาความรูเ พือ่ ใชในการประเมินปญหาสุขภาพของสตรี ในระยะ
คลอดปกติ สตรีทม่ี ภี าวะเสีย่ งและภาวะแทรกซอนในระยะตัง้ ครรภ
คลอด หลังคลอด และการพยาบาลทารกแรกเกิดทีม่ สี ขุ ภาพปกติ และที่มี
ภาวะเสี่ยง และภาวะแทรกซอน
๓.๒.๒.๒ วางแผนการพยาบาลและการผดุงครรภ โดยประยุกตความรูด า นการผดุง
ครรภและศาสตรที่เกี่ยวของ
๓.๒.๒.๓ ปฏิบตั กิ ารพยาบาลและการผดุงครรภ โดยนําความรูด า นการผดุงครรภ
และศาสตรที่เกี่ยวของไปใช
๓.๒.๒.๔ ประเมินผลการปฏิบัติของตนเองโดยใชความรูดานการผดุงครรภและ
ศาสตรที่เกี่ยวของเปนพื้นฐาน
๓.๒.๓ วิธกี ารประเมิน
ประเมินคุณภาพของการแสดงความคิดเห็น การตอบคําถาม รายงาน
กรณีศกึ ษา แผนการพยาบาลและการผดุงครรภ การสอบหลังสิน้ สุดการฝกปฏิบตั งิ านโดย
การสอบปากเปลา และขอเขียน
๓.๓ ทักษะทางปญญา
๓.๓.๑ ผลการเรียนรูด า นทักษะทางปญญา
๓.๓.๓.๑ การคิดอยางมีวจิ ารณญาณ และเปนระบบ
 หา ของสตรีในระยะคลอดปกติ สตรีที่มีภาวะเสี่ยง
๓.๓.๓.๒ สามารถวิเคราะหปญ
และภาวะแทรกซอนในระยะตัง้ ครรภ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด ทารก
ในครรภและทารกแรกเกิดที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซอนได
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๓.๓.๒ วิธีการสอน
๓.๓.๒.๑ การวางแผนการพยาบาลสตรีในระยะคลอดปกติ สตรีทม่ี ภี าวะเสีย่ งแล ะ
ภาวะแทรกซอนในระยะตัง้ ครรภ คลอด หลังคลอด และทารกแรกเกิดทีม่ ี
ภาวะแทรกซอน รวมทัง้ วิเคราะหสาเหตุของปญหาสุขภาพ และเหตุผล
ของการใหการพยาบาล
 หา อุปสรรคในการลงมือปฏิบตั ิ การพยาบาลและการ
๓.๓.๒.๒ การวิเคราะหปญ
ผดุงครรภ และวิเคราะหผลลัพธของการพยาบาล และการปรับปรุงการ
พยาบาล
๓.๓.๓ วิธกี ารประเมินผล
สังเกตจากการใหการพยาบาลแกผใู ชบริการ และจากรายงาน /แผนการพยาบาล
เกีย่ วกับการประเมินปญหา การตัดสินทางคลินกิ การวินจิ ฉัยปญหา การระบุเหตุผลของการ
ใหการพยาบาลและการผดุงครรภ ตลอดจนการแกไขปญหาในการปฏิบตั ิ
๓.๔ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๓.๔.๑ ผลการเรียนรูด า นทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๓.๔.๑.๑ สามารถสรางสัมพันธภาพเชิงวิชาชีพ และสื่อสารกับผูใชบริการ
ครอบครัวกลุมเพื่อนนักศึกษา อาจารย และบุคลากรในหอผูปวย
๓.๔.๑.๒ มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายและ รับผิดชอบตอผลงานที่
เกิดขึ้น
๓.๔.๒ วิธีการสอน
๓.๔.๒.๑ ปฐมนิเทศวิชากอนขึ้นฝกปฏิบัติงาน
๓.๔.๒.๒ ปฐมนิเทศหอผูปวย แนะนําใหรูจักบุคลากรในแหลงฝก
๓.๔.๒.๓ มอบหมายงาน/หนาทีร่ บั ผิดชอบในการใหการพยาบาลและการผดุงครรภ
โดยปฏิบัติงานเปนสมาชิกทีมพยาบาล
๓.๔.๓ วิธกี ารประเมินผล
๓.๔.๓.๑ ประเมินพฤติกรรมขณะมีปฏิสัมพันธของนักศึกษากับผูใชบริการ เพื่อน
บุคลากรในทีมสุขภาพ และผูส อน
๓.๔.๓.๒ ประเมินพฤติกรรมความตรงตอเวลา ความรับผิดชอบ ผลงานของกลุม
ความสามารถในการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูใ ชบริการไดอยางครอบคลุม
๓.๔.๓.๓ ประเมินพฤติกรรมการปฏิบตั งิ าน การมีปฏิสมั พันธ และการสือ่ สารกับ
ผูอื่นโดยพยาบาลในแหลงฝก และเพื่อนในกลุม
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๓.๕ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.๕.๑ ผลการเรียนรูด า นทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.๕.๑.๑ สามารถสื่อสารกับผูใชบริการและผูรวมงานดวยการพูด การฟง การ
สังเกต และการเขียน
๓.๕.๑.๒ สามารถศึกษาคนควาขอมูลเกี่ยวกับการผดุงครรภจากเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในการปฏิบตั กิ ารพยาบาล
๓.๕.๑.๓ นําเสนอขอมูลผูใ ชบริการเพือ่ การอภิปรายได
๓.๕.๒ วิธีการสอน
๓.๕.๒.๑ มอบหมายใหนักศึกษาดูแลผูใชบริการรายบุคคล
๓.๕.๒.๑ มอบหมายงานใหนกั ศึกษาศึกษาคนควาดวยตนเอง และนําเสนอในการ
ประชุมปรึกษาปญหาทางการพยาบาล การตรวจเยีย่ มทางการพยาบาล
งที่นาเชื่อถือ เชน สถิติตาง ๆ
และจัดทํารายงานที่มีการอางอิงขอจากแหล
มูล
รายงานการวิจยั
๓.๕.๓ วิธีการประเมินผล
๓.๕.๓.๑ ประเมินพฤติกรรมในการประชุมกอนและหลังการฝกปฏิบตั งิ าน
๓.๕.๓.๒ ประเมินพฤติกรรมในการเปนผูน าํ และผูร ว มการตรวจเยีย่ มทางการ
พยาบาล
๓.๕.๓.๓ ประเมินพฤติกรรมในการเปนผูร ว มการประชุมปรึกษาปญหาทางการ
พยาบาล

๓.๖ ทักษะการปฏิบตั ิทางวิชาชีพ
๓.๖.๑ ผลการเรียนรูด า นทักษะการปฏิบตั ิทางวิชาชีพ เมื่อสิ้นสุดรายวิชานี้ นักศึกษาจะ
มีทักษะทางวิชาชีพ ดังนี้
๓.๖.๑.๑ ทําคลอดปกติได
๓.๖.๑.๒ ชวยคลอดทากน ชวยคลอดในสตรีที่มีภาวะคลอดติดไหล ชวยคลอด
ดวยสูติศาสตรหัตถการ (การทําคลอดดวยคีม การทําคลอดดวย
เครื่องดูดสุญญากาศ การผาตัดคลอดทางหนาทอง) ไดอยางถูกตอง
เหมาะสม
๓.๖.๑.๓ ปฏิบตั กิ ารรับฝากครรภสตรี ทม่ี ภี าวะเสีย่ งและภาวะแทรกซอนในระยะ
ตัง้ ครรภได
๓.๖.๑.๔ ใหการพยาบาลสตรีหลังคลอดที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซอนได
๓.๖.๑.๕ สามารถประเมินภาวะสุขภาพทารกในครรภดว ย Electronic fetal
monitoring ได
๓.๖.๑.๖ สามารถใหการพยาบาลทารกแรกเกิดทีม่ ภี าวะแทรกซอนได
๓.๖.๑.๗ สามารถชวยฟนคืนชีพทารกแรกเกิดที่มีปญหาสุขภาพรุนแรงได
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๓.๖.๒ วิธีการสอน
๓.๖.๒.๑ มอบหมายใหนกั ศึกษาใหการพยาบาลสตรีตง้ั ครรภและทารกแรกเกิด
ตาม จํานวนและภาวะสุขภาพทีก่ าํ หนด
๓.๖.๒.๒ มอบหมายงานใหนกั ศึกษาศึกษาคนควาดวยตนเอง และนําเสนอในการ
ประชุมปรึกษาปญหาทางการพยาบาล
๓.๖.๓ วิธกี ารประเมินผล
๓.๖.๓.๑ ประเมินผลการทําคลอดปกติ ตามเกณฑประเมินผล โดยใช Check list
๓.๖.๓.๒ ประเมินผลการชวยคลอดทากน การชวยคลอดในสตรีทม่ี ภี าวะคลอด
ติดไหล การชวยคลอดดวยสูติศาสตรหัตถการ (การทําคลอดดวยคีม
การทําคลอดดวยเครื่องดูดสุญญากาศ การผาตัดคลอดทางหนาทอง)
ตามเกณฑประเมินผล โดยใช Check list
๓.๖.๓.๓ ประเมินผลการใหการพยาบาลในการรับฝากครรภสตรีทม่ี ภี าวะเสีย่ ง
และภาวะแทรกซอนในระยะตัง้ ครรภ ตามเกณฑประเมินผล โดยใช
Check list
๓.๖.๓.๔ ประเมินผลการใหการพยาบาลสตรีหลังคลอดทีม่ ี ภาวะเสี่ยงและ
ภาวะแทรกซอน ตามเกณฑประเมินผล โดยใช Check list
๓.๖.๓.๕ ประเมินผลการปฏิบตั กิ ารประเมินภาวะสุขภาพทารกในครรภดว ย
Electronic fetal monitoring ตามเกณฑประเมินผล โดยใช Check list
๓.๖.๓.๖ ประเมินผลการใหการพยาบาลทารกแรกเกิดทีม่ ภี าวะแทรกซอน
๓.๖.๓.๗ ประเมินผลการชวยฟน คืนชีพทารกแรกเกิดทีม่ ปี ญ
 หาสุขภาพรุนแรง
๓.๖.๓.๘ ประเมินการแกไขปญหาขณะปฏิบัติงาน
๓.๖.๓.๙ ประเมินความรวดเร็วคลองแคลวและถูกตองในการปฏิบัติงาน
๓.๖.๓.๑๐ สังเกตการใหการพยาบาลแกผูใชบริการที่แสดงออกถึงการเคารพ
ศักดิ์ศรีและคุณคาของความเปนมนุษย

หมวดที่ ๔ ลักษณะและการดําเนินการ
๔.๑ คําอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณภาคสนามหรือคําอธิบายรายวิชา
การประยุกตความรูในศาสตรทางการผดุงครรภและศาสตรที่เกี่ยวของ และใชกระบวนการ
พยาบาล และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ในการปฏิบตั กิ ารพยาบาลแกสตรีในระยะคลอดปกติ สตรีที่มี
ภาวะเสีย่ งและภาวะแทรกซอนในระยะตัง้ ครรภ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด ทารกในครรภและทารก
แรกเกิดที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซอนได โดยอาศัยทักษะทางการผดุงครรภ การทํางานเปนทีม
การแกไขปญหาอยางเปนระบบ การวิเคราะห เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใชเทคโนโลยี
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สารสนเทศ ดวยความรับผิดชอบ ยึดมัน่ ในจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในศักดิ์ศรีของ
ผูใชบริการ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ

มคอ. ๔

๔.๒ กิจกรรมของนักศึกษา
๔.๒.๑ การประชุมปรึกษากอนและหลังการปฏิบตั งิ าน (pre and post
conference)
๔.๒.๒ ทําคลอดปกติ ไมนอยกวา ๕ ราย
๔.๒.๓ ชวยคลอดทากน ไมนอยกวา ๑ ราย
๔.๒.๔ ชวยคลอดในสตรีที่มีภาวะคลอดติดไหล ไมนอยกวา ๑ ราย
๔.๒.๕ ชวยคลอดดวยคีม ไมนอยกวา ๑ ราย
๔.๒.๖ ชวยคลอดดวยเครื่องดูดสุญญากาศ ไมนอยกวา ๑ ราย
๔.๒.๗ ชวยคลอดในการผาตัดคลอดทางหนาทอง ไมนอยกวา ๑ ราย
๔.๒.๘ ปฏิบตั กิ ารรับฝากครรภสตรีทม่ี ภี าวะเสีย่ งและภาวะแทรกซอนในระยะ
ตั้งครรภ ไมนอยกวา ๑๐ ราย
๔.๒.๙ ใหการพยาบาลสตรีหลังคลอดที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซอน ไมนอย
กวา ๕ ราย
๔.๒.๑๐ ประเมินภาวะสุขภาพทารกในครรภดว ย Electronic fetal monitoring ไม
นอยกวา ๑๐ ราย
๔.๒.๑๑ ใหการพยาบาลทารกแรกเกิดทีม่ ภี าวะแทรกซอน ไมนอ ยกวา ๕ ราย
๔.๒.๑๒ ชวยฟนคืนชีพทารกแรกเกิดที่มีปญหาสุขภาพรุนแรง ไมนอยกวา ๑ ราย
๔.๒.๑๓ ทํารายงานกรณีศกึ ษา (case study) ๑ ฉบับ
๔.๒.๑๔ ใหสุขศึกษาแกสตรีตั้งครรภ และหลังคลอดเปนรายกลุม (health
education) ๑ ครั้ง
๔.๒.๑๕ ตรวจเยีย่ มทางการพยาบาล (nursing round) ๑ ครั้ง
๔.๒.๑๖ ประชุมปรึกษาปญหาทางการพยาบาล (nursing care conference) ๑
ครั้ง (งานกลุม)
๔.๓ รายงานหรืองานทีน่ กั ศึกษาไดรบั มอบหมาย
รายงานหรืองานทีม่ อบหมาย
กําหนดสง
๑. รายงานการพยาบาลสตรีตง้ั ครรภทม่ี ี
๑. สงรายงานหลังฝกปฏิบัติงาน ๑ วัน
ภาวะเสีย่ งและภาวะแทรกซอนในระยะ
ตั้งครรภ ๑ ฉบับ
๒. รายงานการพยาบาลสตรีในระยะคลอด ๒. สงรายงานหลังฝกปฏิบัติงาน ๑ วัน
๑ ฉบับ
๓. แผนการพยาบาลสตรีในระยะคลอดทีม่ ี ๓. สงแผนการสอนในวันปฏิบตั งิ าน
ภาวะเสีย่ งและภาวะแทรกซอน ๑ ฉบับ
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รายงานหรืองานทีม่ อบหมาย
๔. แผนการพยาบาลสตรีหลังคลอด ๑
ฉบับ
๕. แผนการพยาบาลทารกแรกเกิดที่มี
ภาวะแทรกซอน ๑ ฉบับ
๖. แผนการสอนสุขศึกษา ๑ ฉบับ

กําหนดสง
๔. สงแผนการสอนในวันปฏิบตั งิ าน

๗. ใหสุขศึกษาแกสตรีตั้งครรภ และหลัง
คลอดเปนรายกลุม ๑ ครั้ง

๗. สงผลการประเมินแผนการสอน
ภายหลังการสอน ๑ วัน

๕. สงแผนการพยาบาลในวัน
ปฏิบัติงาน
๖. สงแผนการสอนลวงหนา ๑ สัปดาห

๔.๔ การติดตามผลการเรียนรูก ารฝกประสบการณภาคสนามของนักศึกษา
๔.๔.๑ ผูส อนตรวจรายงานการพยาบาล แผนการพยาบาล พรอมทัง้ สะทอนให
นักศึกษารับทราบขอบกพรอง และนําไปแกไขภายในวันรุงขึ้นหลังจาก
นักศึกษาสงงาน
๔.๔.๒ ผูส อนตรวจรายงานการตรวจเยีย่ มทางการพยาบาล พรอมทัง้ สะทอนให
นักศึกษารับทราบขอบกพรอง เพื่อใหนําไปแกไขภายในวันรุงขึ้น
หลังจากนักศึกษาสงงาน
๔.๔.๓ ผูส อนตรวจรายงานการประชุมปรึกษาปญหาทางการพยาบาล พรอมทัง้
สะทอนใหนักศึกษารับทราบขอบกพรอง เพื่อใหนําไปแกไข กอนวัน
ปฏิบัติงานในวันถัดไป
๔.๔.๔ ผูส อนตรวจแผนการสอนสุขศึกษา พรอมทัง้ สะทอนใหนกั ศึกษารับทราบ
ขอบกพรอง และนําไปแกไข กอนวันสอนจริงไมนอยกวา ๔ วัน
๔.๔.๕ ผูส อนตรวจรายงานกรณีศกึ ษา พรอมทัง้ สะทอนใหนกั ศึกษารับทราบ
ขอบกพรอง และ นําไปแกไข ภายใน ๓ วัน
๔.๕ หนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยพเิ ศษสอนภาคปฏิบตั ิ
๔.๕.๑ ปฐมนิเทศเกี่ยวกับสถานที่ฝกปฏิบัติงาน กฎระเบียบ แนวปฏิบัติตาง ๆ
เกี่ยวกับการฝกปฏิบัติงาน
๔.๕.๒ ใหคําแนะนําในขณะที่นักศึกษาฝกปฏิบัติงาน
๔.๕.๓ รวมกิจกรรมของนักศึกษา ไดแก การประชุมปรึกษากอนและหลังการ
ปฏิบตั งิ าน ตรวจเยีย่ มทางการพยาบาล และการประชุมปรึกษา
ปญหาทางการพยาบาล
๔.๕.๔ รวมประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
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๔.๖ หนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนเิ ทศ
๔.๖.๑ ปฐมนิเทศรายวิชา กฎระเบียบ แนวปฏิบัติตาง ๆ ของสถาบันวาดวยการ
ฝกปฏิบัติงาน
๔.๖.๒ สอน แนะนํา ประเมินผลและใหขอมูลปอนกลับเพื่อใหนักศึกษาได
พัฒนา
๔.๖.๓ ประสานงานกับแหลงฝก เกีย่ วกับความตองการพัฒนานักศึกษาของ
รายวิชา ปญหาจากการฝกปฏิบัติงาน ปญหาของนักศึกษา ฯลฯ
มอบหมายงาน และผูใชบริการใหนักศึกษาดูแล
๔.๗ การเตรียมการในการแนะแนวและชวยเหลือนักศึกษา
๔.๗.๑ ปฐมนิเทศรายวิชากอนฝกปฏิบัติงาน จัดเตรียมหอผูปวยและ
ประสานงานกับแหลงฝกประสบการณวชิ าชีพ
๔.๗.๒ เตรียมความพรอมของนักศึกษากอนฝกประสบการณวชิ าชีพ
๔.๗.๓ ปฐมนิเทศแหลงฝกประสบการณวชิ าชีพ
๔.๘ สิง่ อํานวยความสะดวกและการสนับสนุนทีต่ อ งการจากสถานทีท่ จ่ี ดั ประสบการณ
ภาคสนาม/สถานประกอบการ
๔.๘.๑ มีหองสมุดสําหรับศึกษาคนควาดวยตนเอง
๔.๘.๒ มีหอ งประชุมปรึกษาปญหาทางการพยาบาล
๔.๘.๓ มีหนังสือ/วารสารทางการพยาบาล - แพทย ในหอผูปวย
๔.๘.๔ หุนและอุปกรณ สําหรับฝกทักษะ
๔.๘.๕ จัดเตรียมหองปฏิบัติการจําลองเพื่อใหนักศึกษาฝกทักษะเฉพาะเพิ่มเติม
เพื่อแกไขขอบกพรอง
๔.๘.๖ ประสาน/สํารวจที่พักสําหรับนักศึกษาในกลุมที่ฝกงานตางจังหวัด

หมวดที่ ๕ การวางแผนและการเตรียมการ
๕.๑ การกําหนดสถานทีฝ่ ก
เลือกโรงพยาบาลที่จะเปนสถานที่ฝกเปนโรงพยาบาลในระดับจังหวัด และระดับศูนย ที่มี
ความพรอมในดานของผูรับบริการที่ครอบคลุมวัตถุประสงคของรายวิชา
๕.๒ การเตรียมนักศึกษา
๕.๒.๑ ปฐมนิเทศรายวิชา เพื่อชี้แจงรายละเอียดทั้งหมด รวมทั้งการเตรียมความ
พรอมกอนฝก
๕.๒.๒ ประเมินความพรอมดานความรูและทักษะของนักศึกษากอนฝกงาน
๕.๒.๓ จัดหองปฏิบัติการผดุงครรภใหนักศึกษาไดฝกกอนเริ่มตนฝกงาน

รศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต และคณะ ปรับปรุงครั้งสุดทาย ๐๓/๐๒/๕๓

๑๐

มคอ. ๔

๕.๓ การเตรียมอาจารยทป่ี รึกษา/อาจารยนเิ ทศ
จัดประชุมชี้แจงวัตถุประสงคของการฝกฯ ผลการเรียนรูที่คาดหวัง การจัดกิจกรรมการเรียน
การเรียนการสอน การมอบหมายงาน การประเมินผลการเรียนรู ตารางการนิเทศ พรอมคูม อื
การนิเทศของรายวิชากอนการฝกฯ อยางนอย ๔ สัปดาห

๕.๔ การเตรียมอาจารยพเิ ศษสอนภาคปฏิบตั ใิ นสถานทีฝ่ ก
ชี้แจงรายละเอียดของรายวิชากอนที่จะมีการฝกปฏิบัติงาน พรอมทั้งอธิบายให อาจารยพเิ ศษ
สอนภาคปฏิบตั ิ เขาใจถึงหนาที่และความรับผิดชอบของตนเองในการ สอนและควบคุมการฝก
ปฏิบตั กิ ารพยาบาล
๕.๕ การจัดการความเสีย่ ง
๕.๕.๑ ประสานงานกับอาจารยพเิ ศษสอนภาคปฏิบตั ิ ในสถานที่ฝกอยางตอเนื่อง
๕.๕.๒ จัดใหมีตัวแทนนักศึกษาที่ทําหนาที่ติดตอประสานงานกับอาจารยนิเทศ
ตลอดการฝกงาน
๕.๕.๓ ติดตามความกาวหนาระหวางการฝกงานเพือ่ รับทราบปญหา อุปสรรคใน
การฝกงาน และหาแนวทางแกไขรวมกันระหวางอาจารยนเิ ทศ อาจารย
พิเศษสอนภาคปฏิบัติ และนักศึกษา

หมวดที่ ๖ การประเมินนักศึกษา
๖.๑ หลักเกณฑการประเมินผล
๖.๑.๑ การฝกปฏิบัติ
๖.๑.๒ รายงานกรณีศกึ ษา
๖.๑.๓ การประชุมปรึกษาปญหาทางการพยาบาล
๖.๑.๔ การตรวจเยีย่ มทางการพยาบาล ๕
๖.๑.๕ การใหสุขศึกษา
๖.๑.๖ การสอบหลังการฝกปฏิบัติงาน

๖๐%
๑๕%
๑๐%
%
๕%
๕%

๖.๒ กระบวนการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของนักศึกษา
๖.๒.๑ ประเมินผลการลงมือปฏิบตั ติ ามแบบประเมิน เปน Check list โดย
นักศึกษาจะไดรับการประเมินในระหวางฝกเพื่อใหมีการปรับปรุงตนเอง
กอนที่จะประเมินเพื่อตัดสินคะแนน
๖.๒.๒ ประเมินรายงานกรณีศกึ ษา ตามแบบประเมิน เปน Check list โดย
รายงานของนักศึกษาจะไดรบั การตรวจและใหนาํ กลับไปแกไขตาม
ขอเสนอแนะของอาจารยนเิ ทศ กอนทีจ่ ะมีการประเมินใหคะแนนจริง
๖.๒.๓ ประเมินผลการประชุมปรึกษาปญหาทางการพยาบาล ตามแบบประเมิน
เปน Checklist นักศึกษาจะตองรายงานความกาวหนาในการวิเคราะห
กรณีศึกษากับอาจารยนิเทศและอาจารยพิเศษสอนปฏิบัติอยางตอเนื่อง
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กอนทีจ่ ะดําเนินการประชุม
ประเมินผลการตรวจเยีย่ มทางการพยาบาล ตามแบบประเมิน เปน
Checklist สําหรับนักศึกษาที่ทําการตรวจเยี่ยมไมผานตามเกณฑขั้นต่ํา
จะไดรับโอกาสใหทําใหมจึงพิจารณาใหคะแนนจริง
ประเมินผลการใหสขุ ศึกษา ตามแบบประเมิน เปน Checklist สําหรับ
นักศึกษาที่สอนไมผานตามเกณฑขั้นต่ําจะไดรับโอกาสใหสอนใหมจึง
พิจารณาใหคะแนนจริง
ทดสอบโดยใชขอสอบสถานการณกรณีศึกษา ใหคะแนนตามเกณฑ

๖.๓ ความผิดชอบของอาจารยพเิ ศษสอนภาคปฏิบตั ิ ตอ การประเมินนักศึกษา
๖.๓.๑ ประเมินพฤติกรรมของนักศึกษาและผลการฝกปฏิบตั งิ านรวมกับอาจารย
นิเทศ ทั้งระหวางการฝกและเมื่อสิ้นสุดการฝก
๖.๓.๒ ประเมินผลการประชุมปรึกษาปญหาทางการพยาบาลรวมกับอาจารย
นิเทศ
๖.๓.๓ ประเมินผลการตรวจเยีย่ มทางการพยาบาลรวมกับอาจารยนเิ ทศ
๖.๔.ความรับผิดชอบของอาจารยผรู บั ผิดชอบประสบการณภาคสนามตอการประเมิน
นักศึกษา
รวมประเมินผลกับอาจารยนเิ ทศ และอาจารยพเิ ศษ รวบรวมผลการประเมินเพือ่ การตัด
เกรด และนําเสนอหัวหนากลุมวิชา
๖.๕ การสรุปผลการประเมินทีแ่ ตกตาง
หากมีความแตกตางกันของผลการประเมิน อาจารยนเิ ทศกับอาจารยพเิ ศษสอนปฏิบตั ิ
ประชุมหารือกัน โดยเชิญพยาบาลวิชาชีพประจําตึกเขารวมในการใหขอมูลและแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการฝกงานของนักศึกษา เพื่อหาขอสรุป

หมวด ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของ
การฝกประสบการณภาคสนาม
๗.๑ กระบวนการประเมินการฝกประสบการณภาคสนามจากผูเ กีย่ วของตอไปนี้
๗.๑.๑ นักศึกษา
๗.๑.๑.๑ ประเมินการบรรลุวตั ถุประสงคในการฝกภาคสนามในแงของความ
เพียงพอของแหลงสนับสนุนการเรียนรู ความพรอมของสถานที่ฝก ความ
รวมมือของทีมสุขภาพ จํานวนและความเหมาะสมของผูร บั บริการ
คุณภาพการดูแลของอาจารยนเิ ทศและอาจารยพเิ ศษสอนปฏิบตั ิ
๗.๑.๑.๒ ประเมินเกณฑการประเมินผล แบบประเมิน และวิธกี ารประเมิน
๗.๑.๑.๓ ใหขอ เสนอแนะในการปรับปรุงการจัดประสบการณภาคสนามและความ
ตองการฝกเพิ่มเติม
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๗.๑.๒ อาจารยพเิ ศษสอนภาคปฏิบตั ิ
๗.๑.๒.๑ ประเมินสมรรถนะของนักศึกษาในภาพรวมวาบรรลุตามวัตถุประสงคของการฝก
ประสบการณภาคสนามของรายวิชานีห้ รือไม
๗.๑.๒.๒ ประเมินผลการจัดประสบการณภาคสนามเกี่ยวกับความเพียงพอของแหลง
สนับสนุนการเรียนรู ความพรอมของสถานทีฝ่ ก ความรวมมือของทีมสุขภาพ
จํานวนและความเหมาะสมของผูร บั บริการ
๗.๑.๒.๓ ประเมินการทําหนาทีข่ องตนเอง
๗.๑.๒.๔ ประเมินเกณฑการประเมินผล แบบประเมิน และวิธกี ารประเมิน
๗.๑.๓ อาจารยทด่ี แู ลกิจกรรมภาคสนาม
๗.๑.๓.๑ ประเมินสมรรถนะของนักศึกษาในภาพรวมวาบรรลุตามวัตถุประสงคของ
การฝกประสบการณภาคสนามของรายวิชานีห้ รือไม
๗.๑.๓.๒ ประเมินผลการจัดประสบการณภาคสนามเกี่ยวกับความเพียงพอของแหลง
สนับสนุนการเรียนรู ความพรอมของสถานทีฝ่ ก ความรวมมือของทีมสุขภาพ
จํานวนและความเหมาะสมของผูร บั บริการ คุณภาพการดูแลที่นักศึกษาไดรับ
จากตนเองและอาจารยพเิ ศษสอนปฏิบตั ิ
๗.๑.๓.๓ ประเมินการทําหนาทีข่ องตนเองและอาจารยพเิ ศษสอนปฏิบตั ิ
๗.๑.๓.๔ ประเมินเกณฑการประเมินผล แบบประเมิน และวิธกี ารประเมิน
๗.๑.๔ อื่น ๆ
๗.๑.๔.๑ ประเมินผลการสอบขึน้ ทะเบียนใบประกอบวิชาชีพในรายวิชาการผดุงครรภ
๗.๑.๔.๒ ติดตามประเมินผลสมรรถนะบัณฑิตจบใหมที่ทํางานในแผนกที่เกี่ยวของกับการ
ผดุงครรภ ทั้งจากตัวบัณฑิตเอง ผูรับบริการ และผูใชบัณฑิต
๗.๒ กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
กลุมวิชามอบหมายอาจารยผูรับผิดชอบวิชา สรุปผลการประเมินจากขอ ๗.๑.๑, ๗.๑.๒,
๗.๑.๓ และ ๗.๑.๔ ภายใน ๑ สัปดาห หลังสิ้นสุดการประเมิน นําเสนอกลุมวิชาเพื่อตรวจสอบ และ
วางแผนปรับปรุงการฝกปฏิบตั กิ ารพยาบาลในวิชานีต้ อ ไป โดยใหแลวเสร็จภายใน ๒ สัปดาห เพื่อ
จะไดจัดทํารายงาน (มคอ.๖) ใหเสร็จภายใน ๓๐ วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
๗.๓ การทวนสอบผลสัมฤทธิข์ องการฝกปฏิบตั กิ ารพยาบาล /ภาคสนาม (หัวขอเพิ่มเติม)
อาจารยผรู บั ผิดชอบจัดเตรียมคะแนนและเกรดของนักศึกษาทุกคนในกิจกรรมการประเมิน
ตาง ๆ ทีก่ าํ หนดในรายวิชา คะแนนการฝกปฏิบตั ิ คะแนน รายงานกรณีศกึ ษา รายงานแผนการสอน
สุขศึกษา รายงานการประชุมปรึกษาปญหาทางการพยาบาล ผลการสอบหลังฝก และคะแนนพฤติกรรมของ
นักศึกษา พรอมกับ มคอ.๔ ตลอดจนรายงานของนักศึกษา และเอกสารทุกชิ้นที่เกี่ยวของกับการประเมินสงให
คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิข์ องคณะ เพือ่ ตรวจสอบและนําผลการทวนสอบมาปรับปรุงการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษา
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