
มคอ. ๓ 

ดรุณี รุจกรกานต และคณะ ปรับปรุง ๑๒/๐๑/๒๕๕๓  

ตัวอยาง 

รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวทิยาลยัไทย 

คณะพยาบาลศาสตร 

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป 

๑.  รหัสและชื่อรายวิชา 

 ๐๔๐๓  ๐๑๑ การผดงุครรภ 

Midwifery 

๒.  จํานวนหนวยกิต ๔(๔-๐-๘) 

๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

ประเภทของรายวิชา วิชาบังคับในหมวดวิชาเฉพาะ : วชิาชีพ 

๔.  ผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

    คณาจารยสาขาวชิาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดงุครรภ 

๕.  ภาคการศกึษา/ชั้นปที่เรียน 

 เปดสอนภาคปลาย   ช้ันปท่ี ๓ 

๖.  รายวิชาทีต่องเรียนมากอน (Pre-requisites) 

- ๐๓๐๐ ๐๑๑  กายวภิาคศาสตรของมนุษย 

- ๐๓๐๐ ๐๑๒  สรีรวทิยาของมนุษย 

- ๐๔๐๑ ๐๑๔  การพยาบาลพืน้ฐาน 

- ๐๔๐๒ ๐๑๐  การพยาบาลผูใหญ ๑ 

- ๐๔๐๒ ๐๑๑  การพยาบาลผูใหญ ๒ 

๗. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) 

 ๐๔๐๓ ๐๑๐   การพยาบาลมารดาและทารก (Maternity and Newborn Nursing) 

๘. สถานทีเ่รียน 

 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยไทย 

๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด  

วันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
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หมวดที่ ๒  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

๒.๑  จุดมุงหมายของรายวิชา 

   เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของผดุงครรภ ศาสตรการผดุง

ครรภ การใหการพยาบาลแกสตรี ท่ีมภีาวะเสีย่ง และภาวะแทรกซอนในระยะตัง้ครรภ สตรีใน

ระยะคลอดท่ีมีภาวะสุภาพปกติ และท่ีมีภาวะเสี่ยง สตรีในระยะหลังคลอดท่ีมีภาวะเสี่ยง และ

ภาวะแทรกซอน  และการพยาบาลทารกในครรภและแรกเกิดท้ังในภาวะปกติและท่ีมีภาวะเสี่ยง 
 

๒.๒ วัตถุประสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 

๒.๒.๑ การปรับปรุงรายวชิาน้ี เพื่อใหตอบสนองตอผลการเรียนรูของหลักสูตร และปรับปรุง

เน้ือหา ใหมีความทันสมัย มีการใชหลักฐานเชิงประจักษ  และคํานึงถึงความ

หลากหลายทางวฒันธรรมของผูใชบริการ 

๒.๒.๒ เพื่อสงเสริมการจัดการเรียนการสอน โดยเนนการเรียนรูดวยตนเองอยางเปน

รูปธรรม และพฒันาบทเรียน E-learning เพื่อใหนักศึกษาเรียนดวยตนเอง ควบคูไป

กับการเรียนในช้ันเรียน ตลอดจนใหนักศึกษาคนควาความรูจากแหลงขอมูลท่ี

หลากหลาย 
 

หมวดที่  ๓  ลักษณะและการดําเนินการ 

 

๓.๑  คําอธิบายรายวิชา 

 บทบาทหนาท่ีและจริยธรรมของผดงุครรภ ความรูพืน้ฐานเกีย่วกบัการคลอด การพยาบาล

สตรีในระยะคลอดปกติแบบองครวม การพยาบาลทารกแรกคลอดทันที การประเมินทารกในครรภที่

มีภาวะเสี่ยง การวางแผนและการพยาบาลสตรี-ทารกท่ีมภีาวะเสีย่งและภาวะแทรกซอนในระยะ

ตั้งครรภ คลอด และหลังคลอด 

 

๓.๒  จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 
 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝกปฏบิตัิ/งาน

ภาคสนาม/การฝกงาน 
 

การศกึษา

ดวยตนเอง 

๖๐ ช่ัวโมง 
ตามความตองการของ

นักศกึษาเฉพาะราย 
ไมม ี

๘ ช่ัวโมงตอ

สัปดาห 
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๓.๓ จํานวนชัว่โมงตอสปัดาหทีอ่าจารยใหคาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนกัศกึษา

เปนรายบุคคล 

๓.๓.๑ อาจารยประจํารายวชิาประกาศเวลาใหคาํปรึกษาท่ีหนาหองทํางาน และในเวป็ไซต

คณะ 

 ๓.๓.๒  นักศึกษาจองวันเวลาลวงหนา หรือมาพบตามเวลา 

๓.๓.๓ อาจารยจัดเวลาใหคาํปรึกษาเปนรายบุคคล/กลุมตามความตองการ ๒ ช่ัวโมงตอ

สัปดาห (เฉพาะรายท่ีตองการ) 

 

หมวดที่  ๔  การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

การพฒันาผลการเรียนในกลุมมาตรฐานผลการเรียนรูทีมุ่งหวั งตามหลักสูตร 
๔.๑  คณุธรรม  จริยธรรม 

๔.๑.๑ ผลการเรียนรู เม่ือสิ้นสุดรายวิชาน้ี นักศึกษาจะมีคุณลักษณะ หรือมีความสามารถ 

ดังน้ี 

๔.๑.๑.๑ มีความรับผิดชอบและมีวินัย 

๔.๑.๑.๒ มีความซื่อสัตย และตรงตอเวลา 

๔.๑.๑.๓ เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย  

๔.๑.๑.๔ อธบิายหลกัการในการพิทักษสิทธิ์สตรี-ทารก  

๔.๑.๑.๕ วเิคราะหปญหาจริยธรรมในการพยาบาลสตรี-ทารกในระยะตัง้ครรภ  

คลอดและหลังคลอด 

๔.๑.๒ วิธกีารสอน 
๔.๑.๒.๑ วิเคราะหกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมท่ีเกี่ยวของกับ

การพยาบสตรี- ทารก ในระยะตั้งครรภ คลอด และหลังคลอด 

๔.๑.๒.๒ อภิปรายกลุม 

๔.๑.๒.๓ บทบาทสมมติ 

๔.๑.๓ วิธกีารประเมินผล 

๔.๑.๓.๑.ประเมินพฤตกิรรมการเขาเรียน และสงงานท่ีไดรับมอบหมายตรงเวลา 

๔.๑.๓.๒ ประเมินการอางองิในรายงานท่ีมคีวามถูกตองและเหมาะสม 

๔.๑.๓.๓ ประเมินผลการวิเคราะหกรณีศึกษา 
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๔.๒  ความรู 

๔.๒.๑ ผลการเรียนรู 

๔.๒.๑.๑ มีความรูในศาสตรดานการผดงุครรภ  และบทบาทของผดงุครรภ  

๔.๒.๑.๒ มีความรูพืน้ฐานเกีย่วกบัการคลอด การพยาบาลสตรีในระยะคลอดในระยะท่ี 

๑ ๒ ๓ และ ๔ ของการคลอด การประเมินทารกในครรภทีม่ภีาวะเสีย่ง   

๔.๒.๑.๓ มีความรูดานการพยาบาลสตรีท่ีมีภาวะเสี่ยงในระยะตั้งครรภท่ีมี

ภาวะแทรกซอนเน่ืองจากการตัง้ครรภ  การพยาบาลสตรีทีม่โีรครวมกบัการ

ตั้งครรภ  ท่ีมีเลือดออกในระยะตั้งครรภท่ีมีโรคติดเช้ือรวมกับการตั้งครรภ   

๔.๒.๑.๔ มีความรูดานการใชยาทางสตูกิรรมในระยะคลอด   

๔.๒.๑.๕ มีความรูดานการพยาบาลสตรีในระยะคลอดท่ีมีภาวะสขุภาพปกต ิการ

พยาบาลสตรีทีม่ีความผิดปกติเกี่ยวกับปจจัยการคลอด  การพยาบาลสตรีใน

ระยะคลอดท่ีมภีาวะแทรกซอน  การพยาบาลสตรีในระยะคลอดท่ีทาํสตูิ

ศาสตรหตัถการ  การพยาบาลสตรีทีม่ภีาวะแทรกซอนในระยะหลงัคลอด   

๔.๒.๑.๖ มีความรูดานการพยาบาลทารกแรกเกดิทันทีที่ มีภาวะสขุภาพปกติและท่ีมี

ภาวะแทรกซอนและภาวะเสีย่ง 
 

๔.๒.๒ วิธีการสอน 

๔.๒.๒.๑ บรรยายรวมกบัอภิปราย การทํางานกลุม การวิเคราะหกรณีศึกษา และ

มอบหมายใหอานและสรุปบทความวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

๔.๒.๓ วิธกีารประเมินผล 

๔.๒.๓.๑ สอบกลางภาคและปลายภาคดวยขอสอบและสอบปากเปลา 

๔.๒.๓.๒ การนําเสนอการวเิคราะหกรณศีกึษา 

๔.๒.๓.๔ การนําเสนอสรุปการอานบทความวจัิยท่ีเกีย่วของ 

๔.๓  ทักษะทางปญญา 

๔.๓.๑  ผลการเรียนรู 

๔.๓.๑ .๑ นักศึกษาสามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ และคิดอยางเปนระบบ เพื่อการ

แกไขปญหาอยางสรางสรรค ในกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวกับสตรีระยะตั้งครรภท่ีมีภาวะแทรกซอน สตรีใน

ระยะคลอดท่ีมภีาวะสขุภาพปกต ิและท่ีมภีาวะแทรกซอน สตรีในระยะหลงัคลอดท่ีมภีาวะแทรกซอน 

ทารกในครรภท่ีมีภาวะเสี่ยง ทารกแรกเกิดท่ีมีภาวะสุขภาพปกติ และท่ีมีภาวะเสี่ยง และ

ภาวะแทรกซอน 

๔.๓.๒  วิธีการสอน 

๔.๓.๒.๑  อภิปรายกลุม 

๔.๓.๒.๒  วิเคราะหกรณีศึกษา 

๔.๓.๒.๓  การสะทอนคดิ 
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๔.๓.๓  วิธกีารประเมินผล 

๔.๓.๓.๑  สอบกลางภาคและปลายภาค โดยขอสอบเนนการใชสถานการณ  

๔.๓.๓.๒  การนําเสนอการวเิคราะหกรณศีกึษา 

๔.๔.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ๔.๔.๑  ผลการเรียนรู 

๔.๔.๑.๑ มีทักษะในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเรียนดวยกัน 

๔.๔.๑.๒ แสดงความเปนผูนาํและผูตามในการทํางานเปนทีม  

๔.๔.๑.๓ รับผิดชอบในการเรียนรูดวยตนเอง และทํางานท่ีมอบหมายใหแลวเสร็จตรง

ตามเวลากาํหนด 

๔.๔.๒ วิธีการสอน 

๔.๔.๒.๑ มอบหมายงานกลุมในการวเิคราะหกรณศีกึษา 

๔.๔.๒.๒ มอบหมายงานใหคนควาและศึกษาดวยตนเอง เชน ใหเลือกและอานบทความ

วิจัยท่ีเกี่ยวของกับวิชา 

๔.๔.๓  วิธกีารประเมินผล 

๔.๔.๓.๑  ประเมินตนเองและเพื่อนประเมินเพื่อน ดวยแบบฟอรมท่ีกําหนด 

๔.๔.๓.๒  รายงานผลการวิเคราะหกรณีศึกษา 

๔.๔.๓.๓  พฤตกิรรมการทํางานเปนทีม 

๔.๔.๓.๔  รายงานการศกึษาดวยตนเอง (รายงานสรุปรวบยอดความรู) 

๔.๕ ทกัษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๔.๕.๑ ผลการเรียนรู 

๔.๕.๑.๑ มีทักษะในการสือ่สารท้ังการพดู การฟง การเขียน โดยการทํารายงานและ

เสนอในช้ันเรียน 

๔.๕.๑.๒ มีทักษะในการวเิคราะหและแปลความหมายขอมูลจากสถานการณจําลอง  

๔.๕.๑.๓ มีทักษะในการสบืคนขอมูลทางอนิเตอรเน็ต และศึกษาจาก e-learning 

๔.๕.๑.๔ มีทกัษะในการนําเสนอรายงานโดยใชเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม  

๔.๕.๒  วิธีการสอน 

๔.๕.๒.๑  อภิปรายกลุม 

๔.๕.๒.๒  มอบหมายงานใหศกึษาคนควาดวยตนเองจาก web site, e-learning และทํา

รายงาน 

๔.๕.๒.๓  มอบหมายงานใหเตรียมและนําเสนอโดยใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

๔.๕.๓  วิธกีารประเมินผล 

๔.๕.๓.๑  การมีสวนรวมในการอภิปรายและคณุภาพการอภิปราย 

๔.๕.๓.๒  รายงาน และผลการคนควา 

๔.๕.๓.๓ การนําเสนอดวยสือ่เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๕.๑ แผนการสอน 

หัวขอ จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน

การสอน 

ผูสอน 

สัปดาหที ่๑  บทนํา 

- บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของผดุงครรภ 
- ความรูพื้นฐานเก่ียวกับการคลอด 

๔ - บรรยายและอภปิราย
กลุม 

 

สัปดาหที่ ๒-๔  การพยาบาลสตรี-ทารกในระยะ

คลอด 

- การพยาบาลสตรี-ทารกในระยะที ่๑,๒,๓ และ ๔ 
ของการคลอด 
- การใชยาทางสูตกิรรมในระยะคลอด 

๑๒ - บรรยายประกอบส่ือ
วีดิทัศน 
- จดัทาํกรณีศกึษาให
นักศึกษาวิเคราะหใน
กลุมยอย 

 

สัปดาหที่ ๕  การประเมินสภาวะทารกในครรภ 

-การประเมนิการเตนของหวัใจทารกในครรภ 
- การประเมนการด้ินของทารกในครรภ 
- การประเมนิการเพิม่ขนาดมดลูกตามอายคุรรภ 

๔ - บรรยายพรอมส่ือ
วิดีทัศน นักศกึษา
สัมผัสหุนสตรีตั้งครรภ 

 

สัปดาหที่ ๖-๙ การพยาบาลสตรี-ทารกในระยะ

ต้ังครรภที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซอน 

- การพยาบาลสตรี-ทารกที่มีภาวะเส่ียงในระยะ
ตั้งครรภ 
- การพยาบาลสตรี-ทารกทีม่ภีาวะแทรกซอนเน่ืองจาก
การตัง้ครรภ 
- การพยาบาลสตรี-ทารกทีม่โีรครวมกับการตัง้ครรภ 
- การพยาบาลสตรี-ทารกทีม่เีลือดออกในระยะ
ตั้งครรภ 
- การพยาบาลสตรี-ทารกที่มีโรคติดเชื้อรวมกับ 
การตัง้ครรภ 

๑๖ - บรรยายรวมกับ
อภปิราย 
- จดักรณีศกึษาให
ทํางานในกลุม และ
นําเสนอผล 
การอภปิรายกลุม 

 

 

สอบกลางภาค 
 

   

 สัปดาหที่ ๑๐-๑๒    การพยาบาลสตรี-ทารกใน

ระยะคลอดที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซอน 

- การพยาบาลสตรี-ทารกที่มีความผิดปกติเก่ียวกับ
ปจจัยการคลอด 
- การพยาบาลสตรี-ทารกทีม่ภีาวะแทรกซอนในระยะ
คลอด 

๑๒ - บรรยายรวมกับ
อภปิราย 
- จดักรณีศกึษาให
ทํางานในกลุม และ
นําเสนอผล 
การอภปิรายกลุม 

 

สัปดาหที่ ๑๓ การพยาบาลสตรี-ทารกที่ไดรับ 

การทําสูติศาสตรหัตถการ 

๔ - บรรยายรวมกับ
อภปิราย 
-  จดักรณีศกึษาให
ทาํงานในกลุม 
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หัวขอ จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน

การสอน 

ผูสอน 

สัปดาหที่ ๑๔ การพยาบาลสตรี-ทารกที่มีภาวะ

เสี่ยงและภาวะแทรกซอนในระยะหลังคลอด 

๔ - บรรยายรวมกับ
อภปิราย 
- จดักรณีศกึษาให
ทาํงานในกลุม 

 

สัปดาหที่ ๑๕  การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มี

ภาวะแทรกซอน 

๔ - บรรยายรวมกับ
อภปิราย 
- จดักรณีศกึษาให
ทาํงานในกลุม 

 

 
สัปดาหที่ ๑๖  สอบปลายภาค 

 

 
๓ 

  

 

๕.๒  แผนการประเมินผลการเรียนรู  

การ

ประเมิน 
งานที่จะใชประเมินผลผูเรียน 

สัปดาหที่

กําหนด 
สัดสวนของการประเมินผล 

(๑) 
 

สอบ 

- สอบกลางภาค 
       - สอบปลายภาค 

 
๙ 
๑๖ 

๕๐% 
๒๐% 
๓๐% 

(๒) การเขาชัน้เรียน ตลอดเทอม ๕% 
(๓) การมีสวนรวมอภิปราย แสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดเทอม ๕% 
(๔) วเิคราะหกรณีศกึษาและการนําเสนอ ๑๒ ๑๕% 
(๕) การทาํงานกลุมและผลงาน ๒, ๖,๑๐ ๑๕% 
(๖) การอานและสรุปบทความวิจัย ๑๓ ๑๐% 

 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๖.๑  ตําราและเอกสารหลกั 

Ladewig, P. W., London, M. L., & Davidson, M. R. (2006). Contemporary maternal- 

 newborn nursing care (6
th
 ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall. 

Murray, S. S., & McKinney, E. S. (2006). Foundations of maternal-newborn nursing  

 (4
th
 ed.). St. Louis, MO: Elsevier.2006 

Pillitteri, A. (2008). Maternal & child health nursing: Care of the childbearing & 

childrearing family (5
th
 ed.). Philadelphia: Lippincott. 

Varney,H., Kriebs, J. M., & Cregor, C. (2004). Varney’s midwifery (4
th
 ed.). Boston:  

 Jones and Bartlett. 
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๖.๒  เอกสารและขอมูลสําคัญ 

๖.๒.๑ หนังสอืมาตรฐานวชิาชีพเกีย่วกบัการผดงุครรภ 

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 (22
nd

 ed.). New York: McGraw-Hill. 

Lowdermilk, D. L. & Perry, S. E. (๒๐๐๔). Maternity & women’s health care (8
th
 ed). St. 

Louis, MO: Mosby. 

Ladewig, P. A., London, M. L., & Davidson, M. R., (2006). Contemporary maternal-

newborn nursing care (6
th 

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 วชิา ๐๔๐๓ ๐๑๑ การผดงุครรภ 

 ๖.๓.๔ แผนซีดี ไดแก VDO / VCD, เกี่ยวกับการตรวจครรภ กลไกการคลอด การชวยเหลือ

การคลอด การอาบนํ้าทารก การตรวจรางกายทารกแรกเกดิ  

 

หมวดที่ ๗  การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

๗.๑  กลยุทธการประเมินประสทิธผิลของรายวิชาโดยนักศกึษา 

๗.๑.๑  การสนทนากลุมระหวางผูสอนกับผูเรียน 

๗.๑.๒    การสะทอนคดิ  ของผูเรียน 

๗.๑.๓    แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวชิา 

๗.๒  กลยุทธการประเมินการสอน 

๗.๒.๑   การสงัเกตการณสอนของผูรวมทีมการสอน 

๗.๒.๒   ผลการสอบ/การเรียนรู 

๗.๒.๓   การทวนสอบผลการเรียนรู 

 



 

ดรุณี รุจกรกานต และคณะปรับปรุง ๑๒/๐๑/๒๕๕๓ 

9 มคอ. ๓ 

 

๗.๓  การปรับปรุงการสอน 

๗.๓.๑ สมัมนาการจัดการเรียนการสอน เพือ่รวมกนัหาแนวทางหรือวางแผนการปรับปรุง

พฒันารายวชิา 

๗.๓.๒ การวจัิยในช้ันเรียน 
๗.๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนักศกึษาในรายวิชา 

๗.๔.๑  มีคณะกรรมการในสาขาวชิาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศกึษา

(คะแนน/เกรด) กบัขอสอบ  รายงาน  โครงการ  และการใหคะแนนพฤตกิรรมของ

นักศึกษา 

 ๗.๔.๒ รายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการหลกัสตูร 

๗.๕.  การดาํเนินการทบทวน และการวางแผนปรับปรุงประสทิธผิลของรายวิชา 

๗.๕.๑  ปรับปรุงรายละเอยีดรายวชิาทุกปตามผลการสมัมนาการจัดการเรียนการสอน และ

ผลการประเมินจากนักศกึษา อาจารย และแหลงฝกงาน  
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