
 

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

มคอ. ๔  

ตัวอยาง 

รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม  

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวทิยาลยัไทย 

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 ในหมวดวชิาเฉพาะ : วชิาชีพ 

๑.๔ อาจารยผูรับผิดชอบ/ อาจารยทีป่รึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม  

 รศ.ดร.ดลจิต   ม่ันคง  

๑.๕ ภาคการศกึษา/ชัน้ปทีก่าํหนดใหมกีารฝกประสบการณภาคสนามตามแผนการศกึษา

ของหลักสูตร 

 ภาคฤดรูอน ช้ันปท่ี ๓ 

๑.๖  วันทีจ่ดัทาํหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวิชาประสบการณภาคสนามคร้ังลาสดุ  

 ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๒ 

๒  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

๒.๑  จุดมุงหมายของประสบการณภาคสนาม 

วชิาน้ีพฒันาข้ึนเพือ่จัดประสบการณภาคปฏิบตัใินสถานการณจริงใหนกัศกึษาสามารถนํา

ความรูในวิชาการผดุงครรภ และทฤษฎีท่ีเกี่ยวของมาใชในการปฏิบัติการพยาบาลแกสตรีตั้งครรภ

ใน ระยะตั้งครรภ ระยะคลอดและระยะหลังคลอด รวมท้ังทารกแรกเกิดท้ังในภาวะปกติ เสี่ยง และมี

ภาวะแทรกซอน โดยใหความสําคัญตอการใชหลักฐานเชิงประจักษ และตอลักษณะความ

หลากหลายทางวฒันธรรม 

 

 



 

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

๒ มคอ. ๔  
๒.๒  วัตถุประสงคของการพฒันาหรือปรับปรุงประสบการณภาคสนาม  

 รายวชิาน้ีไดปรับปรุงการฝกภาคปฏิบตัใิหมคีวามทันสมัย และจัดกระบวนการเรียนการสอน

ใหนกัศกึษาสามารถบูรณาการทฤษฎีและปฏิบตัไิดในความ หลากหลาย ทาง วฒันธรรม ของ

ผูใชบริการ มุงเนนใหนักศึกษาใชทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ แกไขปญหาอยางเปนระบบ และ

ปฏิบัติการผดุงครรภท่ีอยูบนฐานความรูเชิงประจักษ และการใชผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ภายใน

ขอบเขตของกฎหมายวชิาชีพและยึดม่ันในจรรยาบรรณวชิาชีพ นอกจากน้ียงั จัดใหนักศึกษาไดฝก

ปฏิบัติในแหลงฝกท่ีมีความหลากหลายของผูใชบริการ ครอบคลุมทุกระดับปญหาสุขภาพ มีการ

แกไขปรับปรุงทักษะการปฏิบัติการพยาบาลท่ีบกพรองทันทีในหองฝกทักษะจําลองสถานการณ  

เพื่อใหนักศึกษาเกิดความม่ันใจ สามารถปฏิบตักิารพยาบาล ไดอยางถูกตอง แมนยํา และสามารถ

ทํางานเปนทีม โดยจัดใหมีทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรูท่ีทันสมัยอยางเพียงพอ 

หมวดที่  ๓.  การพัฒนาผลการเรียนรู 

การพฒันาผลการเรียนรูในแตละดาน  

๓.๑  คณุธรรม จริยธรรม 

๓.๑.๑  ผลการเรียนรูดานคณุธรรม จริยธรรม เม่ือสิ้นสุดรายวิชาน้ี นักศึกษาจะมี

คุณลักษณะ ดังน้ี 

๓.๑.๑.๑ มีความรับผิดชอบตอตนเอง และผลการปฏิบัติการผดุงครรภ  

๓.๑.๑.๒ ยึดม่ันในจรรยาบรรณวชิาชีพ  

๓.๑.๑.๓ เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของผูใชบริการ  

๓.๑.๑.๔ ซ่ือสัตยและมีวินัย  

๓.๑.๑.๕ เปนแบบอยางท่ีดีท้ังในการดํารงตนและในการปฏิบัติงาน  

 

๓.๑.๒ วิธีการสอน 

ผูสอนสอดแทรกคุณธรรม และจริยธรรมแกนักศึกษาในขณะฝกปฏิบัติงาน ใน 

ระหวางการปฏิบตักิารพยาบาลแกผูใชบริการ การทํากจิกรรมการเรียนรูทีม่อบหมายตามเงือ่นไข

รายวชิา ไดแก  การประชุมปรึกษากอนและหลงัการปฏิบตังิาน ( pre and post conference) การ

ตรวจเย่ียมทางการพยาบาล  (nursing round) การประชุมปรึกษาปญหาทางการพยาบาล ( nursing 

care conference)  โดยมุงเนนใหนักศึกษาไดเรียนรูอยางครอบคลุมท้ังคุณธรรมและจริยธรรมในการ

ปฏิบัติงานและการดํารงตน 

๓.๑.๓ วิธกีารประเมินผล 

๓.๑.๓.๑ สังเกต และประเมินพฤติกรรมนักศึกษาตามแบบฟอรมการประเมินผล

การฝก    ปฏิบัติงานโดยผูสอน 

๓.๑.๓.๒ เพือ่นประเมินเพือ่นตามแบบฟอรมการประเมินผล 

๓.๑.๓.๓ พยาบาลในแหลงฝกรวมประเมินพฤตกิรรมนักศกึษาตามแบบฟอรมการ

ประเมินผลการฝกปฏิบัติงาน 



 

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

๓ มคอ. ๔  
 

๓.๒ ความรู 

๓.๒.๑  ผลการเรียนรูดานความรู เม่ือสิ้นสุดรายวิชาน้ี นักศึกษาจะมีความรู ดังน้ี 

๓.๒.๑.๑ มีความรูเกี่ยวกับบทบาทของผดุงครรภ  

๓.๒.๑.๒ มีความรูเกี่ยวกับการพยาบาลสตรีในระยะตัง้ครรภทีม่ภีาวะแทรกซอน 

สตรีระยะคลอดท่ีมภีาวะสขุภาพปกต ิและท่ีมภีาวะแทรกซอนและภาวะ

เสี่ยง และสตรีระยะหลังคลอดท่ีมีภาวะแทรกซอน 

๓.๒.๑.๓ มีความรูและวิเคราะหภาวะเสี่ยงในสตรีท่ีมีภาวะเสี่ยง และ

ภาวะแทรกซอนในระยะตัง้ครรภ คลอด และหลังคลอด รวมท้ังทารกใน

ครรภและทารกแรกเกิดท่ีมีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซอน 
 

๓.๒.๒  วิธีการสอน 

๓.๒.๒.๑ ศกึษาคนควาความรูเพือ่ใชในการประเมินปญหาสขุภาพของสตรีในระยะ

คลอดปกติ สตรีท่ีมภีาวะเสีย่งและภาวะแทรกซอนในระยะตัง้ครรภ 

คลอด หลังคลอด และการพยาบาลทารกแรกเกดิท่ีมสีขุภาพปกติ และท่ีมี

ภาวะเสี่ยง และภาวะแทรกซอน 

๓.๒.๒.๒ วางแผนการพยาบาลและการผดงุครรภ โดยประยุกตความรูดานการผดงุ

ครรภและศาสตรท่ีเกี่ยวของ 

๓.๒.๒.๓ ปฏิบตักิารพยาบาลและการผดงุครรภ  โดยนําความรูดานการผดงุครรภ

และศาสตรท่ีเกี่ยวของไปใช 

๓.๒.๒.๔ ประเมินผลการปฏิบัติของตนเองโดยใชความรูดานการผดุงครรภและ

ศาสตรท่ีเกี่ยวของเปนพื้นฐาน 
 

๓.๒.๓  วิธกีารประเมิน 

ประเมินคณุภาพของการแสดงความคดิเหน็  การตอบคาํถาม  รายงาน

กรณศีกึษา แผนการพยาบาลและการผดงุครรภ การสอบหลงัสิน้สดุการฝกปฏิบตังิานโดย

การสอบปากเปลา และขอเขียน 

๓.๓ ทักษะทางปญญา 

๓.๓.๑  ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

๓.๓.๓.๑ การคดิอยางมีวจิารณญาณ และเปนระบบ  

๓.๓.๓.๒ สามารถวเิคราะหปญหา ของสตรีในระยะคลอดปกต ิสตรีท่ีมีภาวะเสี่ยง

และภาวะแทรกซอนในระยะตัง้ครรภ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด ทารก

ในครรภและทารกแรกเกิดท่ีมีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซอนได 
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๔ มคอ. ๔  
๓.๓.๒  วิธีการสอน 

๓.๓.๒.๑ การวางแผนการพยาบาลสตรีในระยะคลอดปกต ิสตรีทีม่ภีาวะเสีย่งแล ะ

ภาวะแทรกซอนในระยะตัง้ครรภ คลอด หลงัคลอด และทารกแรกเกดิท่ีมี

ภาวะแทรกซอน รวมท้ังวเิคราะหสาเหตขุองปญหาสขุภาพ และเหตผุล

ของการใหการพยาบาล  

๓.๓.๒.๒ การวเิคราะหปญหา อปุสรรคในการลงมือปฏิบตัิการพยาบาลและการ

ผดุงครรภ และวิเคราะหผลลัพธของการพยาบาล และการปรับปรุงการ

พยาบาล 
 

๓.๓.๓ วิธกีารประเมินผล 

สงัเกตจากการใหการพยาบาลแกผูใชบริการ และจากรายงาน /แผนการพยาบาล

เกีย่วกบัการประเมินปญหา การตดัสนิทางคลนิกิ การวนิจิฉยัปญหา การระบุเหตผุลของการ

ใหการพยาบาลและการผดงุครรภ ตลอดจนการแกไขปญหาในการปฏิบตัิ 

๓.๔ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

๓.๔.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

๓.๔.๑.๑ สามารถสรางสมัพนัธภาพเชิงวชิาชีพ และสื่อสารกับผูใชบริการ 

ครอบครัวกลุมเพื่อนนักศึกษา อาจารย และบุคลากรในหอผูปวย 

๓.๔.๑.๒ มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมายและ รับผิดชอบตอผลงานท่ี

เกิดข้ึน 
 

๓.๔.๒ วิธีการสอน 

๓.๔.๒.๑ ปฐมนิเทศวิชากอนข้ึนฝกปฏิบัติงาน 

๓.๔.๒.๒ ปฐมนิเทศหอผูปวย แนะนําใหรูจักบุคลากรในแหลงฝก 

๓.๔.๒.๓ มอบหมายงาน/หนาท่ีรบัผดิชอบในการใหการพยาบาลและการผดงุครรภ 

โดยปฏิบัติงานเปนสมาชิกทีมพยาบาล 
 

๓.๔.๓ วิธกีารประเมินผล 

๓.๔.๓.๑ ประเมินพฤติกรรมขณะมีปฏิสัมพันธของนักศึกษากับผูใชบริการ เพื่อน 

บุคลากรในทีมสขุภาพ และผูสอน 

๓.๔.๓.๒ ประเมินพฤติกรรมความตรงตอเวลา ความรับผิดชอบ ผลงานของกลุม 

ความสามารถในการเกบ็รวบรวมขอมูลจากผูใชบริการไดอยางครอบคลมุ  

๓.๔.๓.๓ ประเมินพฤตกิรรมการปฏิบตังิาน  การมีปฏิสมัพนัธ  และการสือ่สารกบั

ผูอื่นโดยพยาบาลในแหลงฝก และเพื่อนในกลุม 
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๕ มคอ. ๔  
๓.๕  ทกัษะการวิเคราะห เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๓.๕.๑ ผลการเรียนรูดานทกัษะการวิเคราะหเชงิตัวเลข การสือ่สารและการใช

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

๓.๕.๑.๑ สามารถสื่อสารกับผูใชบริการและผูรวมงานดวยการพูด การฟง การ

สังเกต และการเขียน  

๓.๕.๑.๒ สามารถศึกษาคนควาขอมูลเกี่ยวกับการผดุงครรภจากเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชในการปฏิบตักิารพยาบาล  

๓.๕.๑.๓ นําเสนอขอมูลผูใชบริการเพือ่การอภิปรายได 
 

๓.๕.๒ วิธีการสอน 

๓.๕.๒.๑ มอบหมายใหนักศึกษาดูแลผูใชบริการรายบุคคล 

๓.๕.๒.๑ มอบหมายงานใหนกัศกึษาศกึษาคนควาดวยตนเอง และนําเสนอในการ

ประชุมปรึกษาปญหาทางการพยาบาล  การตรวจเย่ียมทางการพยาบาล 

และจัดทํารายงานท่ีมีการอางอิงขอมูลจากแหลงท่ีนาเช่ือถือ เชน สถิติตาง ๆ  

รายงานการวจัิย 
 

๓.๕.๓ วิธีการประเมินผล 

๓.๕.๓.๑ ประเมินพฤตกิรรมในการประชุมกอนและหลงัการฝกปฏิบตังิาน  

๓.๕.๓.๒ ประเมินพฤตกิรรมในการเปนผูนาํและผูรวมการตรวจเย่ียมทางการ

พยาบาล 

๓.๕.๓.๓ ประเมินพฤตกิรรมในการเปนผูรวมการประชุมปรึกษาปญหาทางการ

พยาบาล 
 

๓.๖  ทกัษะการปฏบิตัิทางวิชาชีพ 

๓.๖.๑  ผลการเรียนรูดานทกัษะการปฏบิตัิทางวิชาชีพ เม่ือสิ้นสุดรายวิชาน้ี นักศึกษาจะ

มีทักษะทางวิชาชีพ ดังน้ี 

๓.๖.๑.๑ ทําคลอดปกติได 

๓.๖.๑.๒ ชวยคลอดทากน  ชวยคลอดในสตรีท่ีมีภาวะคลอดติดไหล  ชวยคลอด

ดวยสูติศาสตรหัตถการ (การทําคลอดดวยคีม การทําคลอดดวย

เคร่ืองดูดสุญญากาศ  การผาตัดคลอดทางหนาทอง) ไดอยางถูกตอง

เหมาะสม  

๓.๖.๑.๓ ปฏิบตักิารรับฝากครรภสตรีท่ีมภีาวะเสีย่งและภาวะแทรกซอนในระยะ

ตัง้ครรภได 

๓.๖.๑.๔ ใหการพยาบาลสตรีหลังคลอดท่ีมีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซอนได   

๓.๖.๑.๕ สามารถประเมินภาวะสขุภาพทารกในครรภดวย Electronic fetal 

monitoring ได 

๓.๖.๑.๖ สามารถใหการพยาบาลทารกแรกเกดิท่ีมภีาวะแทรกซอนได   

๓.๖.๑.๗ สามารถชวยฟนคืนชีพทารกแรกเกิดท่ีมีปญหาสุขภาพรุนแรงได  
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๖ มคอ. ๔  
 

๓.๖.๒ วิธีการสอน 

๓.๖.๒.๑ มอบหมายใหนกัศกึษาใหการพยาบาลสตรีตัง้ครรภและทารกแรกเกดิ

ตาม จํานวนและภาวะสขุภาพท่ีกาํหนด 

๓.๖.๒.๒ มอบหมายงานใหนกัศกึษาศกึษาคนควาดวยตนเอง และนําเสนอในการ 

ประชุมปรึกษาปญหาทางการพยาบาล 
 

๓.๖.๓ วิธกีารประเมินผล 

๓.๖.๓.๑ ประเมินผลการทําคลอดปกติ  ตามเกณฑประเมินผล โดยใช Check list 

๓.๖.๓.๒ ประเมินผลการชวยคลอดทากน  การชวยคลอดในสตรีทีม่ภีาวะคลอด

ติดไหล  การชวยคลอดดวยสูติศาสตรหัตถการ (การทําคลอดดวยคีม 

การทําคลอดดวยเคร่ืองดูดสุญญากาศ การผาตัดคลอดทางหนาทอง) 

ตามเกณฑประเมินผล โดยใช Check list 

๓.๖.๓.๓ ประเมินผลการใหการพยาบาลในการรับฝากครรภสตรีทีม่ภีาวะเสีย่ง

และภาวะแทรกซอนในระยะตัง้ครรภ  ตามเกณฑประเมินผล โดยใช 

Check list 

๓.๖.๓.๔ ประเมินผลการใหการพยาบาลสตรีหลงัคลอดท่ีมีภาวะเสี่ยงและ

ภาวะแทรกซอน ตามเกณฑประเมินผล โดยใช Check list 

๓.๖.๓.๕ ประเมินผลการปฏิบตักิารประเมินภาวะสขุภาพทารกในครรภดวย 

Electronic fetal monitoring ตามเกณฑประเมินผล โดยใช Check list 

๓.๖.๓.๖ ประเมินผลการใหการพยาบาลทารกแรกเกิดท่ีมภีาวะแทรกซอน  

๓.๖.๓.๗ ประเมินผลการชวยฟนคนืชีพทารกแรกเกดิท่ีมปีญหาสขุภาพรุนแรง  

๓.๖.๓.๘ ประเมินการแกไขปญหาขณะปฏิบัติงาน 

๓.๖.๓.๙ ประเมินความรวดเร็วคลองแคลวและถูกตองในการปฏิบัติงาน   

๓.๖.๓.๑๐ สังเกตการใหการพยาบาลแกผูใชบริการท่ีแสดงออกถึงการเคารพ

ศักดิ์ศรีและคุณคาของความเปนมนุษย 
 

หมวดที่ ๔ ลักษณะและการดําเนินการ 

๔.๑ คําอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณภาคสนามหรือคําอธิบายรายวิชา  

 การประยุกตความรูในศาสตรทางการผดุงครรภและศาสตรท่ีเกี่ยวของ และใชกระบวนการ

พยาบาล และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ในการปฏิบตักิารพยาบาลแกสตรีในระยะคลอดปกต ิ สตรีท่ีมี

ภาวะเสีย่งและภาวะแทรกซอนในระยะตัง้ครรภ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด ทารกในครรภและทารก

แรกเกิดท่ีมีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซอนได  โดยอาศยัทักษะทางการผดงุครรภ การทํางานเปนทีม 

การแกไขปญหาอยางเปนระบบ  การวเิคราะห เชิงตัวเลข   การสือ่สาร และการใชเทคโนโลยี
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๗ มคอ. ๔  
สารสนเทศ ดวยความรับผดิชอบ ยึดม่ันในจรรยาบรรณวชิาชีพ เคารพในศักดิ์ศรีของ

ผูใชบริการ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพ 

๔.๒ กิจกรรมของนักศกึษา 

๔.๒.๑ การประชุมปรึกษากอนและหลงัการปฏิบตังิาน (pre and post 

conference) 

๔.๒.๒ ทําคลอดปกติ ไมนอยกวา ๕ ราย 

๔.๒.๓ ชวยคลอดทากน  ไมนอยกวา ๑ ราย 

๔.๒.๔ ชวยคลอดในสตรีท่ีมีภาวะคลอดติดไหล  ไมนอยกวา ๑ ราย 

๔.๒.๕ ชวยคลอดดวยคีม ไมนอยกวา ๑ ราย 

๔.๒.๖ ชวยคลอดดวยเคร่ืองดูดสุญญากาศ  ไมนอยกวา ๑ ราย 

๔.๒.๗ ชวยคลอดในการผาตัดคลอดทางหนาทอง ไมนอยกวา ๑ ราย 

๔.๒.๘ ปฏิบตักิารรับฝากครรภสตรีทีม่ภีาวะเสีย่งและภาวะแทรกซอนในระยะ

ตั้งครรภ ไมนอยกวา ๑๐ ราย 

๔.๒.๙ ใหการพยาบาลสตรีหลังคลอดท่ีมีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซอน ไมนอย

กวา ๕ ราย 

๔.๒.๑๐ ประเมินภาวะสขุภาพทารกในครรภดวย Electronic fetal monitoring ไม

นอยกวา ๑๐ ราย 

๔.๒.๑๑ ใหการพยาบาลทารกแรกเกดิท่ีมภีาวะแทรกซอน ไมนอยกวา ๕ ราย 

๔.๒.๑๒ ชวยฟนคืนชีพทารกแรกเกิดท่ีมีปญหาสุขภาพรุนแรง ไมนอยกวา ๑ ราย  

๔.๒.๑๓ ทํารายงานกรณศีกึษา (case study) ๑ ฉบับ 

๔.๒.๑๔ ใหสุขศึกษาแกสตรีตั้งครรภ และหลังคลอดเปนรายกลุม (health 

education) ๑ คร้ัง 

๔.๒.๑๕ ตรวจเย่ียมทางการพยาบาล (nursing round) ๑ คร้ัง 

๔.๒.๑๖ ประชุมปรึกษาปญหาทางการพยาบาล (nursing care conference) ๑ 

คร้ัง (งานกลุม) 
 

๔.๓ รายงานหรืองานทีน่กัศกึษาไดรบัมอบหมาย  

รายงานหรืองานทีม่อบหมาย กําหนดสง 

๑. รายงานการพยาบาลสตรีตัง้ครรภทีม่ี

ภาวะเสีย่งและภาวะแทรกซอนในระยะ

ตั้งครรภ ๑ ฉบับ 

๑. สงรายงานหลังฝกปฏิบัติงาน ๑ วนั 

๒. รายงานการพยาบาลสตรีในระยะคลอด 

๑ ฉบับ 

๒. สงรายงานหลังฝกปฏิบัติงาน ๑ วัน 

๓. แผนการพยาบาลสตรีในระยะคลอดท่ีมี

ภาวะเสีย่งและภาวะแทรกซอน ๑ ฉบับ 

๓. สงแผนการสอนในวนัปฏิบตังิาน 
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๘ มคอ. ๔  

รายงานหรืองานทีม่อบหมาย กําหนดสง 

๔. แผนการพยาบาลสตรีหลงัคลอด ๑ 

ฉบับ 

๔. สงแผนการสอนในวนัปฏิบตังิาน 

๕. แผนการพยาบาลทารกแรกเกิดที่มี

ภาวะแทรกซอน ๑ ฉบับ 

๕. สงแผนการพยาบาลในวนั

ปฏิบัติงาน 

๖. แผนการสอนสขุศกึษา ๑ ฉบับ ๖. สงแผนการสอนลวงหนา ๑ สัปดาห 

๗. ใหสุขศึกษาแกสตรีตั้งครรภ และหลัง

คลอดเปนรายกลุม  ๑ คร้ัง 

๗. สงผลการประเมินแผนการสอน

ภายหลงัการสอน ๑ วัน 

๔.๔ การติดตามผลการเรียนรูการฝกประสบการณภาคสนามของนักศกึษา 

๔.๔.๑ ผูสอนตรวจรายงานการพยาบาล แผนการพยาบาล พรอมท้ังสะทอนให

นักศึกษารับทราบขอบกพรอง และนําไปแกไขภายในวันรุงข้ึนหลังจาก

นักศึกษาสงงาน 

๔.๔.๒ ผูสอนตรวจรายงานการตรวจเย่ียมทางการพยาบาล พรอมท้ังสะทอนให

นักศึกษารับทราบขอบกพรอง เพื่อใหนําไปแกไขภายในวันรุงข้ึน

หลังจากนักศึกษาสงงาน 

๔.๔.๓ ผูสอนตรวจรายงานการประชุมปรึกษาปญหาทางการพยาบาล พรอมท้ัง

สะทอนใหนักศึกษารับทราบขอบกพรอง เพื่อใหนําไปแกไข กอนวัน

ปฏิบัติงานในวันถัดไป 

๔.๔.๔ ผูสอนตรวจแผนการสอนสขุศกึษา พรอมท้ังสะทอนใหนกัศกึษารับทราบ

ขอบกพรอง และนําไปแกไข  กอนวันสอนจริงไมนอยกวา ๔ วนั 

๔.๔.๕ ผูสอนตรวจรายงานกรณศีกึษา พรอมท้ังสะทอนใหนกัศกึษารับทราบ

ขอบกพรอง และ นําไปแกไข ภายใน ๓ วัน 

 

๔.๕  หนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยพเิศษสอนภาคปฏบิตัิ 

๔.๕.๑ ปฐมนิเทศเกี่ยวกับสถานท่ีฝกปฏิบัติงาน กฎระเบียบ แนวปฏิบัติตาง ๆ 

เกี่ยวกับการฝกปฏิบัติงาน  

๔.๕.๒ ใหคําแนะนําในขณะท่ีนักศึกษาฝกปฏิบัติงาน 

๔.๕.๓ รวมกิจกรรมของนักศึกษา ไดแก   การประชุมปรึกษากอนและหลงัการ

ปฏิบตังิาน    ตรวจเย่ียมทางการพยาบาล  และการประชุมปรึกษา

ปญหาทางการพยาบาล  

๔.๕.๔ รวมประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
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๙ มคอ. ๔  
๔.๖ หนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยที่ปรึกษา /อาจารยนเิทศ 

๔.๖.๑ ปฐมนิเทศรายวิชา กฎระเบียบ แนวปฏิบัติตาง ๆ ของสถาบันวาดวยการ

ฝกปฏิบัติงาน 

๔.๖.๒ สอน แนะนํา  ประเมินผลและใหขอมูลปอนกลับเพื่อใหนักศึกษาได

พฒันา 

๔.๖.๓ ประสานงานกบัแหลงฝก เกีย่วกบัความตองการพฒันานักศกึษาของ

รายวิชา ปญหาจากการฝกปฏิบัติงาน ปญหาของนักศึกษา ฯลฯ  

มอบหมายงาน และผูใชบริการใหนักศึกษาดูแล 
 

๔.๗ การเตรียมการในการแนะแนวและชวยเหลอืนักศกึษา  

๔.๗.๑ ปฐมนิเทศรายวิชากอนฝกปฏิบัติงาน  จัดเตรียมหอผูปวยและ

ประสานงานกบัแหลงฝกประสบการณวชิาชีพ 

๔.๗.๒ เตรียมความพรอมของนักศกึษากอนฝกประสบการณวชิาชีพ 

๔.๗.๓ ปฐมนิเทศแหลงฝกประสบการณวชิาชีพ 
 

๔.๘ สิง่อาํนวยความสะดวกและการสนับสนุนทีต่องการจากสถานทีท่ีจ่ดัประสบการณ

ภาคสนาม/สถานประกอบการ 

๔.๘.๑ มีหองสมุดสําหรับศึกษาคนควาดวยตนเอง 

๔.๘.๒ มีหองประชุมปรึกษาปญหาทางการพยาบาล  

๔.๘.๓ มีหนังสือ/วารสารทางการพยาบาล - แพทย ในหอผูปวย 

๔.๘.๔ หุนและอุปกรณ สําหรับฝกทักษะ 

๔.๘.๕ จัดเตรียมหองปฏิบัติการจําลองเพื่อใหนักศึกษาฝกทักษะเฉพาะเพิ่มเติม

เพื่อแกไขขอบกพรอง 

๔.๘.๖ ประสาน/สํารวจท่ีพักสําหรับนักศึกษาในกลุมท่ีฝกงานตางจังหวัด 
 

หมวดที่ ๕ การวางแผนและการเตรียมการ 

๕.๑ การกําหนดสถานทีฝ่ก 

 เลือกโรงพยาบาลท่ีจะเปนสถานท่ีฝกเปนโรงพยาบาลในระดับจังหวัด และระดับศูนย ท่ีมี

ความพรอมในดานของผูรับบริการท่ีครอบคลุมวัตถุประสงคของรายวิชา  

๕.๒  การเตรียมนักศกึษา 

๕.๒.๑ ปฐมนิเทศรายวิชา เพื่อช้ีแจงรายละเอียดท้ังหมด รวมท้ังการเตรียมความ

พรอมกอนฝก 

๕.๒.๒ ประเมินความพรอมดานความรูและทักษะของนักศึกษากอนฝกงาน  

๕.๒.๓ จัดหองปฏิบัติการผดุงครรภใหนักศึกษาไดฝกกอนเร่ิมตนฝกงาน 
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๑๐ มคอ. ๔  
๕.๓ การเตรียมอาจารยทีป่รึกษา /อาจารยนเิทศ 

 จัดประชุมช้ีแจงวัตถุประสงคของการฝกฯ ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง การจัดกิจกรรมการเรียน

การเรียนการสอน การมอบหมายงาน การประเมินผลการเรียนรู ตารางการนิเทศ พรอมคูมอื 

การนิเทศของรายวชิากอนการฝกฯ อยางนอย ๔ สัปดาห 

๕.๔ การเตรียมอาจารยพเิศษสอนภาคปฏบิตัใินสถานทีฝ่ก 

 ช้ีแจงรายละเอียดของรายวิชากอนท่ีจะมีการฝกปฏิบัติงาน พรอมท้ังอธิบายใหอาจารยพเิศษ

สอนภาคปฏิบตัิ  เขาใจถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบของตนเองในการ สอนและควบคุมการฝก

ปฏิบตักิารพยาบาล 

๕.๕ การจัดการความเสีย่ง 

๕.๕.๑ ประสานงานกบัอาจารยพเิศษสอนภาคปฏิบตัิในสถานท่ีฝกอยางตอเน่ือง 

๕.๕.๒ จัดใหมีตัวแทนนักศึกษาท่ีทําหนาท่ีติดตอประสานงานกับอาจารยนิเทศ

ตลอดการฝกงาน 

๕.๕.๓ ตดิตามความกาวหนาระหวางการฝกงานเพือ่รับทราบปญหา อปุสรรคใน

การฝกงาน  และหาแนวทางแกไขรวมกนัระหวางอาจารยนเิทศ อาจารย

พิเศษสอนภาคปฏิบัติ  และนักศึกษา 
 

หมวดที่ ๖ การประเมินนักศึกษา 

๖.๑ หลกัเกณฑการประเมินผล 

๖.๑.๑ การฝกปฏิบัติ      ๖๐% 

๖.๑.๒ รายงานกรณศีกึษา      ๑๕% 

๖.๑.๓ การประชุมปรึกษาปญหาทางการพยาบาล   ๑๐% 

๖.๑.๔ การตรวจเย่ียมทางการพยาบาล    ๕ % 

๖.๑.๕ การใหสุขศึกษา      ๕% 

๖.๑.๖ การสอบหลังการฝกปฏิบัติงาน             ๕% 

๖.๒ กระบวนการประเมินผลการปฏบิตังิานของนักศกึษา  

๖.๒.๑ ประเมินผลการลงมือปฏิบตัติามแบบประเมิน เปน Check list โดย

นักศึกษาจะไดรับการประเมินในระหวางฝกเพื่อใหมีการปรับปรุงตนเอง

กอนท่ีจะประเมินเพื่อตัดสินคะแนน 

๖.๒.๒ ประเมินรายงานกรณศีกึษา ตามแบบประเมิน เปน Check list โดย

รายงานของนักศกึษาจะไดรบัการตรวจและใหนาํกลบัไปแกไขตาม

ขอเสนอแนะของอาจารยนเิทศ กอนท่ีจะมีการประเมินใหคะแนนจริง  

๖.๒.๓ ประเมินผลการประชุมปรึกษาปญหาทางการพยาบาล ตามแบบประเมิน  

เปน Checklist นักศกึษาจะตองรายงานความกาวหนาในการวเิคราะห

กรณีศึกษากับอาจารยนิเทศและอาจารยพิเศษสอนปฏิบัติอยางตอเน่ือง
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๑๑ มคอ. ๔  

กอนท่ีจะดาํเนินการประชุม 

๖.๒.๔ ประเมินผลการตรวจเย่ียมทางการพยาบาล ตามแบบประเมิน เปน 

Checklist สําหรับนักศึกษาท่ีทําการตรวจเย่ียมไมผานตามเกณฑข้ันต่ํา

จะไดรับโอกาสใหทําใหมจึงพิจารณาใหคะแนนจริง 

๖.๒.๕ ประเมินผลการใหสขุศกึษา ตามแบบประเมิน เปน Checklist สาํหรับ

นักศึกษาท่ีสอนไมผานตามเกณฑข้ันต่ําจะไดรับโอกาสใหสอนใหมจึง

พจิารณาใหคะแนนจริง 

๖.๒.๖ ทดสอบโดยใชขอสอบสถานการณกรณีศึกษา ใหคะแนนตามเกณฑ 
 

๖.๓ ความผิดชอบของอาจารยพเิศษสอนภาคปฏบิตัิตอการประเมินนักศกึษา 

๖.๓.๑ ประเมินพฤตกิรรมของนักศกึษาและผลการฝกปฏิบตังิานรวมกบัอาจารย

นิเทศ ท้ังระหวางการฝกและเม่ือสิ้นสุดการฝก 

๖.๓.๒ ประเมินผลการประชุมปรึกษาปญหาทางการพยาบาลรวมกบัอาจารย

นิเทศ 

๖.๓.๓ ประเมินผลการตรวจเย่ียมทางการพยาบาลรวมกบัอาจารยนเิทศ  
 

๖.๔.ความรับผิดชอบของอาจารยผูรบัผิดชอบประสบการณภาคสนามตอการประเมิน

นักศกึษา 

 รวมประเมินผลกบัอาจารยนเิทศ และอาจารยพเิศษ รวบรวมผลการประเมินเพือ่การตดั

เกรด และนําเสนอหัวหนากลุมวิชา 

๖.๕ การสรุปผลการประเมินทีแ่ตกตาง  

 หากมีความแตกตางกนัของผลการประเมิน อาจารยนเิทศกบัอาจารยพเิศษสอนปฏิบตัิ

ประชุมหารือกัน โดยเชิญพยาบาลวิชาชีพประจําตึกเขารวมในการใหขอมูลและแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับการฝกงานของนักศึกษา เพื่อหาขอสรุป 

หมวด  ๗   การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของ 

การฝกประสบการณภาคสนาม 

๗.๑ กระบวนการประเมินการฝกประสบการณภาคสนามจากผูเก่ียวของตอไปน้ี  

 ๗.๑.๑ นักศกึษา 

๗.๑.๑.๑ ประเมินการบรรลวุตัถปุระสงคในการฝกภาคสนามในแงของความ

เพียงพอของแหลงสนับสนุนการเรียนรู ความพรอมของสถานท่ีฝก ความ

รวมมือของทีมสขุภาพ จํานวนและความเหมาะสมของผูรบับริการ  

คณุภาพการดแูลของอาจารยนเิทศและอาจารยพเิศษสอนปฏิบตัิ 

๗.๑.๑.๒ ประเมินเกณฑการประเมินผล แบบประเมิน และวธิกีารประเมิน 

๗.๑.๑.๓ ใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดประสบการณภาคสนามและความ  

ตองการฝกเพิ่มเติม 



 

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

๑๒ มคอ. ๔  
 

๗.๑.๒ อาจารยพเิศษสอนภาคปฏบิตัิ 

๗.๑.๒.๑ ประเมินสมรรถนะของนักศกึษาในภาพรวมวาบรรลตุามวตัถปุระสงคของการฝก

ประสบการณภาคสนามของรายวชิาน้ีหรือไม 

๗.๑.๒.๒ ประเมินผลการจัดประสบการณภาคสนามเกี่ยวกับความเพียงพอของแหลง 

สนับสนุนการเรียนรู ความพรอมของสถานท่ีฝก ความรวมมือของทีมสขุภาพ 

จํานวนและความเหมาะสมของผูรบับริการ 

๗.๑.๒.๓ ประเมินการทําหนาท่ีของตนเอง 

๗.๑.๒.๔ ประเมินเกณฑการประเมินผล แบบประเมิน และวธิกีารประเมิน 
 

 ๗.๑.๓ อาจารยทีด่แูลกิจกรรมภาคสนาม 

๗.๑.๓.๑ ประเมินสมรรถนะของนักศกึษาในภาพรวมวาบรรลตุามวตัถปุระสงคของ 

การฝกประสบการณภาคสนามของรายวชิาน้ีหรือไม  

๗.๑.๓.๒ ประเมินผลการจัดประสบการณภาคสนามเกี่ยวกับความเพียงพอของแหลง

สนับสนุนการเรียนรู ความพรอมของสถานท่ีฝก ความรวมมือของทีมสขุภาพ 

จํานวนและความเหมาะสมของผูรบับริการ คุณภาพการดูแลท่ีนักศึกษาไดรับ

จากตนเองและอาจารยพเิศษสอนปฏิบตัิ 

๗.๑.๓.๓ ประเมินการทําหนาท่ีของตนเองและอาจารยพเิศษสอนปฏิบตัิ 

๗.๑.๓.๔ ประเมินเกณฑการประเมินผล แบบประเมิน และวธิกีารประเมิน 
 

๗.๑.๔ อื่น ๆ  

๗.๑.๔.๑ ประเมินผลการสอบข้ึนทะเบียนใบประกอบวชิาชีพในรายวชิาการผดงุครรภ  

๗.๑.๔.๒ ติดตามประเมินผลสมรรถนะบัณฑิตจบใหมท่ีทํางานในแผนกท่ีเกี่ยวของกับการ

ผดงุครรภ ท้ังจากตัวบัณฑิตเอง 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

วางแผนปรับปรุงการฝกปฏิบตักิารพยาบาลในวชิาน้ีตอไป โดยใหแลวเสร็จภายใน ๒ สัปดาห เพื่อ

จะไดจัดทํารายงาน (มคอ.๖) ใหเสร็จภายใน ๓๐ วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา  

๗.๓ การทวนสอบผลสมัฤทธิข์องการฝกปฏบิตักิารพยาบาล /ภาคสนาม (หัวขอเพิ่มเติม) 

อาจารยผูรบัผดิชอบจัดเตรียมคะแนนและเกรดของนักศกึษาทุกคนในกจิกรรมการประเมิน

ตาง ๆ ท่ีกาํหนดในรายวชิา คะแนนการฝกปฏิบตั ิคะแนน รายงานกรณศีกึษา รายงานแผนการสอน

สุขศึกษา รายงานการประชุมปรึกษาปญหาทางการพยาบาล ผลการสอบหลงัฝก และคะแนนพฤตกิรรมของ

นักศึกษา พรอมกับ มคอ.๔ ตลอดจนรายงานของนักศึกษา และเอกสารทุกช้ินท่ีเกี่ยวของกับการประเมินสงให

คณะกรรมการทวนสอบผลสมัฤทธิข์องคณะ เพือ่ตรวจสอบและนําผลการทวนสอบมาปรับปรุงการประเมินผลสมัฤทธิ์

ของนักศึกษา 
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