มคอ. 4 รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (Field Experience Specification) หมายถึง
ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการในรายวิชาหรือกิจกรรมที่นักศึกษาจะตองออกฝกงาน ออก
ฝก ภาคสนาม หรื อสหกิ จศึ ก ษา ซึ่ง จะตอ งวางแผนใหส อดคลอ งและเป น ไปตามที่ กํ า หนดไวใ น
รายละเอียดของหลักสูตร โดยจะกําหนดไวอยางชัดเจนถึงวัตถุประสงคและรายละเอียดของการ
ดําเนินการของกิจกรรมนั้น ๆ ตลอดจนความรู ความเขาใจที่นักศึกษาจะไดรับจากการออกฝก มีการ
กําหนดกระบวนการหรือวิธีการในการปลูกฝงทักษะตาง ๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่น ๆ ที่นักศึกษา
จะไดรับการพัฒนาใหประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมาย รวมทั้ งเกณฑการวั ดและประเมิ นผล
นักศึกษา และการประเมินการดําเนินการตามรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม

ประกอบดวย 7 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1
หมวดที่ 2
หมวดที่ 3
หมวดที่ 4
หมวดที่ 5
หมวดที่ 6
หมวดที่ 7

ขอมูลทั่วไป
จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
การพัฒนาผลการเรียนรู
ลักษณะและการดําเนินการ
การวางแผนและการเตรียมการ
การประเมินนักศึกษา
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝกประสบการณภาคสนาม
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ตัวอยาง
รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยไทย
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะพยาบาลศาสตร

หมวดที่ 1. ขอมูลทั่วไป
1 รหัสและชือ่ รายวิชา
0403 013 ปฏิบัติการผดุงครรภ
Practice in Midwifery
2. จํานวนหนวยกิตหรือจํานวนชัว่ โมง
3 หนวยกิต
3(0-12-0)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิชาชีพ
4. อาจารยผูรับผิดชอบ/ อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม
รศ.ดร.ดลจิต มั่นคง
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่กําหนดใหมีการฝกประสบการณภาคสนามตามแผนการศึกษาของ
หลักสูตร
ภาคฤดูรอน ชั้นปที่ 3
6 วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณภาคสนามครั้งลาสุด
10 กุมภาพันธ พ.ศ.2552

2. จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของประสบการณภาคสนาม
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน นักศึกษาสามารถ
1. ประเมินภาวะสุขภาพชองสตรีในระยะคลอดปกติ สตรีที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซอน
ในระยะตั้งครรภ คลอด หลังคลอด และทารกแรกเกิดที่มีภาวะแทรกซอน ที่ครอบคลุมทั้งรางกาย
จิตใจ อารมณ สังคม และจิตวิญญาณไดอยางถูกตองโดยใชทักษะการวิเคราะห การสื่อสาร และ
ทักษะการพยาบาล

2

มคอ. 4
2. วางแผนการพยาบาลแกสตรีในระยะคลอดปกติ สตรีที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซอน
ในระยะตั้งครรภ คลอด หลังคลอด และทารกแรกเกิดที่มีภาวะแทรกซอนไดอยางครอบคลุมทุกระดับ
ปญหาสุขภาพ โดยประยุกตความรูดานการผดุงครรภ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
3. ปฏิบัติการพยาบาลดวยความเอื้ออาทรตอสตรีในระยะคลอดปกติ สตรีที่มีภาวะเสี่ยงและ
ภาวะแทรกซอนในระยะตั้งครรภ คลอด หลังคลอด และทารกแรกเกิดที่มีภาวะแทรกซอนทุกระดับ
ปญหาสุขภาพโดยยึดผูใชบริการเปนศูนยกลาง คํานึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม ปฏิบัติตาม
กรอบของกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ ทั้งในฐานะผูนําและผูตามในทีมพยาบาล และการ
ทํางานเปนทีมกับสหวิชาชีพ
4. ประเมิ น ผลการพยาบาลแก ส ตรี ใ นระยะคลอดปกติ สตรี ที่ มี ภ าวะเสี่ ย งและ
ภาวะแทรกซอนในระยะตั้งครรภ คลอด หลังคลอด และทารกแรกเกิดที่มีภาวะแทรกซอนไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม โดยใชทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ การวิเคราะห และการแกไขปญหาอยาง
เปนระบบ และมีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนการพยาบาลและการปฏิบัติการพยาบาล
อยางตอเนื่อง
2. วัตถุประสงคของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณภาคสนาม
เพื่อใหนักศึกษาสามารถปฏิบัติการผดุงครรภแกผูใชบริการทุกระดับปญหาและหลากหลาย
วัฒนธรรม โดยใชทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ การแกไขปญหาอยางเปนระบบ และทักษะการ
ปฏิบัติการผดุงครรภที่อยูบนฐานความรูเชิงประจักษ และการใชผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ภายใน
ขอบเขตของกฎหมายวิชาชีพและยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ กิจกรรมเพื่อบรรลุเปาหมายดังกลาว
คือการจัดใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติในแหลงฝกที่มีความหลากหลายของผูใชบริการ ครอบคลุมทุก
ระดับปญหาสุขภาพ มีการแกไขปรับปรุงทักษะการปฏิบัติการพยาบาลที่บกพรองทันทีในหองฝก
ทักษะจําลองสถานการณเพื่อใหนักศึกษาเกิดความมั่นใจ กิจกรรมการเรียนรูมุงใหนักศึกษามีทักษะ
การปฏิบัติการพยาบาลที่แมนยํา และสามารถทํางานเปนทีม โดยมีทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรูที่
ทันสมัยอยางเพียงพอ

หมวดที่ 3. การพัฒนาผลการเรียนรู
การพัฒนาผลการเรียนรูใ นแตละดาน
1 คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนาการ
ใหนักศึกษามีความรับผิดชอบตอตนเอง และผลการปฏิบัติการผดุงครรภ ยึดมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของผูใชบริการ มีความเสียสละ ซือ่ สัตยและมีวนิ ัย
เปนแบบอยางที่ดีทั้งในการดํารงตนและในการปฏิบัติงาน
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1.2 วิธีการสอน
ผูสอนสอดแทรกคุณธรรม และจริยธรรมแกนักศึกษาในขณะฝกปฏิบัติงาน ในระหวาง
การปฏิบัติการพยาบาลแกผูใชบริการ การทํากิจกรรมการเรียนรูที่มอบหมายตามเงื่อนไขรายวิชา
ไดแกการประชุมปรึกษากอนและหลังการปฏิบัติงาน (pre and post conference) การตรวจเยี่ยม
ทางการพยาบาล(nursing round) การประชุมปรึกษาปญหาทางการพยาบาล (nursing care
conference) โดยมุงเนนใหนักศึกษาไดเรียนรูอยางครอบคลุมทั้งคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานและการดํารงตน
1.3 วิธีการประเมินผล
- สังเกต และประเมินพฤติกรรมนักศึกษาตามแบบฟอรมการประเมินผลการฝก
ปฏิบัติงานโดยผูสอน
- เพื่อนประเมินเพื่อนตามแบบฟอรมการประเมินผล
- พยาบาลในแหลงฝกรวมประเมินพฤติกรรมนักศึกษาตามแบบฟอรมการประเมินผล
การฝกปฏิบตั งิ าน
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
นักศึกษามีความรูเกี่ยวกับบทบาทของผดุงครรภ การพยาบาลสตรีในระยะคลอด สตรีที่
มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซอนในระยะตัง้ ครรภ คลอด หลังคลอด ทารกแรกเกิดที่มีภาวะ
แทรกซอน
2.2 วิธีการสอน
- ศึกษาคนควาความรูเพื่อใชในการประเมินปญหาสุขภาพของสตรีในระยะคลอด สตรีที่
มี ภ าวะเสี่ ย งและภาวะแทรกซ อ นในระยะตั้ ง ครรภ คลอด หลั ง คลอด และทารกแรกเกิ ด ที่ มี
ภาวะแทรกซอน
- วางแผนการพยาบาลและการผดุงครรภ โดยประยุกตความรูดานการผดุงครรภแลละ
ศาสตรที่เกี่ยวของ
- ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ โดยนําความรูดานการผดุงครรภแลละศาสตร
ที่เกี่ยวของไปใช
- ประเมินผลการปฏิบัตขิ องตนเองโดยใชความรูดานการผดุงครรภแลละศาสตรที่
เกี่ยวของเปนพื้นฐาน
2.3 วิธีการประเมิน
ประเมินคุณภาพของการแสดงความคิดเห็น การตอบคําถาม รายงานกรณีศึกษา
แผนการพยาบาลและการผดุงครรภ การสอบหลังสิ้นสุดการฝกปฏิบตั ิงานโดยการสอบปากเปลา
และขอเขียน
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3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตอ งพัฒนา
การคิดอยางมีวิจารณญาณ และเปนระบบ สามารถวิเคราะหปญหาของสตรีในระยะ
คลอด สตรีที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซอนในระยะตั้งครรภ คลอด หลังคลอด และทารกแรกเกิดที่
มีภาวะแทรกซอนได
3.2 วิธีการสอน
- การวางแผนการพยาบาลสตรี ใ นระยะคลอดปกติ สตรี ที่ มี ภ าวะเสี่ ย งและ
ภาวะแทรกซอนในระยะตั้งครรภ คลอด หลังคลอด และทารกแรกเกิดที่มีภาวะแทรกซอน รวมทั้ง
วิเคราะหสาเหตุของปญหาสุขภาพ และเหตุผลของการใหการพยาบาล
- การวิเคราะหปญหา อุปสรรคในการลงมือปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ และ
วิเคราะหผลลัพธของการพยาบาล และการปรับปรุงการพยาบาล
3.3 วิธีการประเมินผล
สังเกตจากการใหการพยาบาลแกผูใชบริการ และจากรายงาน/แผนการพยาบาล
เกี่ยวกับการประเมินปญหา การตัดสินทางคลินิก การวินิจฉัยปญหา การระบุเหตุผลของการให
การพยาบาลและการผดุงครรภ ตลอดจนการแกไขปญหาในการปฏิบัติ
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบที่ตอง
พัฒนา
- นักศึกษาสามารถสรางสัมพันธภาพเชิงวิชาชีพ การสื่อสารกับผูใชบริการ ครอบครัว
กลุมเพื่อนนักศึกษา อาจารย และบุคลากรในหอผูปวย
- พัฒนานักศึกษาใหมีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายและ รับผิดชอบตอ
ผลงานที่เกิดขึ้น
4.2 วิธีการสอน
- ปฐมนิเทศวิชากอนขึ้นฝกปฏิบัติงาน
- ปฐมนิเทศหอผูปวย แนะนําใหรูจักบุคลากรในแหลงฝก
- มอบหมายงาน/หนาที่รับผิดชอบในการใหการพยาบาลและการผดุงครรภ โดย
ปฏิบัติงานเปนสมาชิกทีมพยาบาล
4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินพฤติกรรมขณะมีปฏิสัมพันธของนักศึกษากับผูใชบริการ เพื่อน บุคลากรใน
ทีมสุขภาพ และผูสอน
- ประเมินพฤติกรรมความตรงตอเวลา ความรับผิดชอบ ผลงานของกลุม ความสามารถ
ในการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูใชบริการไดอยางครอบคลุม
- ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน การมีปฏิสัมพันธ และการสื่อสารกับผูอื่นโดย
พยาบาลในแหลงฝก และเพื่อนในกลุม
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีที่ตองพัฒนา
นักศึกษามีทักษะในการสื่อสารกับผูใชบริการดวยการพูด การฟง การสังเกต การเขียน
สามารถศึกษาคนควาขอมูลเกี่ยวกับการผดุงครรภจากเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบตั กิ าร
พยาบาล รวมทั้งสามารถนําเสนอขอมูลผูใชบริการเพื่อการอภิปรายได
5.2 วิธีการสอน
- มอบหมายใหนกั ศึกษาดูแลผูใชบริการรายบุคคล
- มอบหมายงานใหนักศึกษาศึกษาคนควาดวยตนเอง และนําเสนอในการประชุม
ปรึกษาปญหาทางการพยาบาล การตรวจเยี่ยมทางการพยาบาล และจัดทํารายงานที่มีการอางอิง
ขอมูลจากแหลงที่นาเชื่อถือ เชน สถิตติ าง ๆ รายงานการวิจัย
5.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินพฤติกรรมในการประชุมกอนและหลังการฝกปฏิบัติงาน
- ประเมินพฤติกรรมในการเปนผูนําและผูรวมการตรวจเยี่ยมทางการพยาบาล
- ประเมินพฤติกรรมในการเปนผูรวมการประชุมปรึกษาปญหาทางการพยาบาล
6. ทักษะการปฏิบัติ
6.1 ทักษะการปฏิบัติที่จะไดรับการพัฒนา
- ทําคลอดปกติได
- ชวยคลอดทากน ชวยคลอดในภาวการณคลอดติดไหล ชวยคลอดดวยสูตศิ าสตร
หัตถการ (การทําคลอดดวยคีม การทําคลอดดวยเครื่องดูดสุญญากาศ การผาตัดคลอดทางหนา
ทอง) ไดอยางถูกตองเหมาะสม
- ปฏิบัติการรับฝากครรภสตรีที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซอนในระยะตั้งครรภได
- ใหการพยาบาลสตรีหลังคลอดที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซอนได
- สามารถประเมินภาวะสุขภาพทารกในครรภดวย Electronic fetal monitoring ได
- สามารถใหการพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะแทรกซอนได
- สามารถชวยฟนคืนชีพทารกแรกเกิดที่มีปญหาสุขภาพรุนแรงได
6.2 วิธีการสอน
- มอบหมายใหนักศึกษาใหการพยาบาลสตรีตั้งครรภและทารกแรกเกิดตามจํานวนและ
ภาวะสุขภาพที่กําหนด
- มอบหมายงานใหนักศึกษาศึกษาคนควาดวยตนเอง และนําเสนอในการประชุม
ปรึกษาปญหาทางการพยาบาล
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6.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินผลการทําคลอดปกติ ตามเกณฑประเมินผล โดยใช Check list
- ประเมินผลการชวยคลอดทากน การชวยคลอดในภาวการณคลอดติดไหล การชวย
คลอดดวยสูติศาสตรหัตถการ (การทําคลอดดวยคีม การทําคลอดดวยเครื่องดูดสุญญากาศ การ
ผาตัดคลอดทางหนาทอง) ตามเกณฑประเมินผล โดยใช Check list
- ประเมิ น ผลการให ก ารพยาบาลในการรั บ ฝากครรภ ส ตรี ที่ มี ภ าวะเสี่ ย งและ
ภาวะแทรกซอนในระยะตั้งครรภ ตามเกณฑประเมินผล โดยใช Check list
- ประเมินผลการใหการพยาบาลสตรีหลังคลอดที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซอน ตาม
เกณฑประเมินผล โดยใช Check list
- ประเมินผลการปฏิบัติการประเมินภาวะสุขภาพทารกในครรภดวย Electronic fetal
monitoring ตามเกณฑประเมินผล โดยใช Check list
- ประเมินผลการใหการพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะแทรกซอน
- ประเมินผลการชวยฟนคืนชีพทารกแรกเกิดที่มีปญหาสุขภาพรุนแรง
- ประเมินการแกไขปญหาขณะปฏิบตั ิงาน
- ประเมินความรวดเร็วคลองแคลวในการปฏิบัติงาน
- สังเกตการใหการพยาบาลแกผูใชบริการที่แสดงออกถึงการเคารพศักดิ์ศรีและคุณคา
ของความเปนมนุษย

หมวดที่ 4 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณภาคสนามหรือคําอธิบายรายวิชา
การประยุกตความรูในศาสตรทางการผดุงครรภและศาสตรที่เกี่ยวของ และใชกระบวนการ
พยาบาล และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของในการปฏิบัติการพยาบาลแกสตรีในระยะคลอดปกติ สตรีที่มี
ภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซอนในระยะตั้งครรภ คลอด หลังคลอด ทารกแรกเกิดที่มีภาวะแทรกซอน
ได โดยอาศัยทักษะทางการผดุงครรภ การทํางานเปนทีม การแกไขปญหาอยางเปนระบบ การ
วิเคราะห การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดวยความรับผิดชอบ เคารพในศักดิ์ศรีของ
ผูใชบริการ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ
2. กิจกรรมของนักศึกษา
- การประชุมปรึกษากอนและหลังการปฏิบัติงาน (pre and post conference)
- ทําคลอดปกติ ไมนอยกวา 5 ราย
- ชวยคลอดทากน ไมนอยกวา 1 ราย
- ชวยคลอดในภาวการณคลอดติดไหล ไมนอยกวา 1 ราย
- ชวยคลอดดวยคีม ไมนอยกวา 1 ราย
- ชวยคลอดดวยเครื่องดูดสุญญากาศ ไมนอยกวา 1 ราย
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- ชวยคลอดในการผาตัดคลอดทางหนาทอง ไมนอยกวา 1 ราย
- ปฏิบัติการรับฝากครรภสตรีที่มีภาวะเสีย่ งและภาวะแทรกซอนในระยะตั้งครรภ ไมนอย
กวา 10 ราย
- ใหการพยาบาลสตรีหลังคลอดที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซอน ไมนอยกวา 5 ราย
- ประเมินภาวะสุขภาพทารกในครรภดวย Electronic fetal monitoring ไมนอยกวา 10 ราย
- ใหการพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะแทรกซอน ไมนอยกวา 5 ราย
- ชวยฟนคืนชีพทารกแรกเกิดที่มีปญหาสุขภาพรุนแรง ไมนอยกวา 1 ราย
- ทํารายงานกรณีศึกษา (case study) 1 ฉบับ
- ใหสุขศึกษาแกสตรีตั้งครรภ และหลังคลอดเปนรายกลุม (health education) 1 ครั้ง
- ตรวจเยี่ยมทางการพยาบาล (nursing round)
- ประชุมปรึกษาปญหาทางการพยาบาล (nursing care conference)
3. รายงานหรืองานที่นักศึกษาไดรับมอบหมาย
รายงานหรืองานที่มอบหมาย

กําหนดสง

1. รายงานการพยาบาลสตรีตั้งครรภที่มภี าวะ
เสี่ยงและภาวะแทรกซอนในระยะตั้งครรภ 1
ฉบับ
2. รายงานการพยาบาลสตรีในระยะคลอด 1
ฉบับ
3. แผนการพยาบาลสตรีในระยะคลอดที่มีภาวะ
เสี่ยงและภาวะแทรกซอน 1 ฉบับ
4. แผนการพยาบาลสตรีหลังคลอด 1 ฉบับ

1. สงรายงานหลังฝกปฏิบตั งิ าน 1 วัน

2. สงรายงานหลังฝกปฏิบตั งิ าน 1 วัน
3. สงแผนการสอนในวันปฏิบัติงาน
4. สงแผนการสอนในวันปฏิบัติงาน

5. แผนการพยาบาลทารกแรกเกิดที่มี
ภาวะแทรกซอน 1 ฉบับ
6. แผนการสอนสุขศึกษา 1 ฉบับ

5. สงแผนการพยาบาลในวันปฏิบัติงาน
6. สงแผนการสอนลวงหนา 1 สัปดาห

7. ใหสุขศึกษาแกสตรีตั้งครรภ และหลังคลอด
เปนรายกลุม 1 ครั้ง

7. สงผลการประเมินแผนการสอนภายหลังการสอน
1 วัน

4. การติดตามผลการเรียนรูการฝกประสบการณภาคสนามของนักศึกษา
- ผูสอนตรวจรายงานการพยาบาล แผนการพยาบาล พรอมทั้งสะทอนใหนักศึกษารับทราบ
ขอบกพรอง และนําไปแกไขภายในวันรุงขึน้ หลังจากนักศึกษาสงงาน
- ผู ส อนตรวจรายงานการตรวจเยี่ ย มทางการพยาบาล พร อ มทั้ ง สะท อ นให นั ก ศึ ก ษา
รับทราบขอบกพรอง เพื่อใหนําไปแกไขภายในวันรุงขึ้นหลังจากนักศึกษาสงงาน
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- ผู สอนตรวจรายงานการประชุมปรึ กษาปญหาทางการพยาบาล พร อมทั้ งสะท อนให
นักศึกษารับทราบขอบกพรอง เพื่อใหนําไปแกไข กอนวันปฏิบัติงานในวันถัดไป
- ผูสอนตรวจแผนการสอนสุขศึกษา พรอมทั้งสะทอนใหนักศึกษารับทราบขอบกพรอง และ
นําไปแกไข กอนวันสอนจริงไมนอยกวา 4 วัน
- ผูสอนตรวจรายงานกรณีศึกษา พรอมทั้งสะทอนใหนักศึกษารับทราบขอบกพรอง และ
นําไปแกไข ภายใน 3 วัน
5. หนาที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการทีด่ ูแลกิจกรรมใน
ภาคสนาม
- ปฐมนิเทศเกี่ยวกับสถานที่ฝกปฏิบัติงาน กฎระเบียบ แนวปฏิบัติตาง ๆ เกี่ยวกับการ
ฝกปฏิบัติงาน
- ใหคําแนะนําในขณะที่นักศึกษาฝกปฏิบัติงาน
- รวมกิจกรรมของนักศึกษา ไดแก การประชุมปรึกษากอนและหลังการปฏิบัติงาน
ตรวจเยีย่ มทางการพยาบาล และการประชุมปรึกษาปญหาทางการพยาบาล
- รวมประเมินผลการปฏิบตั งิ านของนักศึกษา
6. หนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศ
- ปฐมนิเทศรายวิชา กฎระเบียบ แนวปฏิบัตติ าง ๆ ของสถาบันวาดวยการฝกปฏิบัติงาน
- สอน แนะนํา ประเมินผลและใหขอมูลปอนกลับเพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนา
- ประสานงานกับแหลงฝก เกี่ยวกับความตองการพัฒนานักศึกษาของรายวิชา ปญหาจาก
การฝกปฏิบัติงาน ปญหาของนักศึกษา ฯลฯ มอบหมายงาน และผูใชบริการใหนักศึกษาดูแล
7. การเตรียมการในการแนะแนวและชวยเหลือนักศึกษา
- ปฐมนิเทศรายวิชากอนฝกปฏิบัติงาน จัดเตรียมหอผูปวยและประสานงานกับแหลงฝก
ประสบการณวิชาชีพ
- เตรียมความพรอมของนักศึกษากอนฝกประสบการณวิชาชีพ
- ปฐมนิเทศแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ
8. สิ่งอํานวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ตองการจากสถานที่ที่จัดประสบการณ
ภาคสนาม/สถานประกอบการ
- มีหองสมุดสําหรับศึกษาคนควาดวยตนเอง
- มีหองประชุมปรึกษาปญหาทางการพยาบาล
- มีหนังสือ/วารสารทางการพยาบาล แพทย ในหอผูปวย
- หุนและอุปกรณ สําหรับฝกทักษะ
- จัดเตรียมหองปฏิบัติการจําลองเพื่อใหนักศึกษาฝกทักษะเฉพาะเพิม่ เติมเพื่อแกไข
ขอบกพรอง
- ประสาน/สํารวจที่พักสําหรับนักศึกษาในกลุมที่ฝกงานตางจังหวัด
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หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ
1. การกําหนดสถานที่ฝก
เลือกโรงพยาบาลที่จะเปนสถานที่ฝกเปนโรงพยาบาลในระดับจังหวัด และระดับศูนย ที่มี
ความพรอมในดานของผูรับบริการทีค่ รอบคลุมวัตถุประสงคของรายวิชา
2. การเตรียมนักศึกษา
2.1 ปฐมนิเทศรายวิชา เพือ่ ชี้แจงรายละเอียดทั้งหมด รวมทั้งการเตรียมความพรอมกอนฝก
2.2 ประเมินความพรอมดานความรูและทักษะของนักศึกษากอนฝกงาน
2.3 จัดหองปฏิบัติการผดุงครรภใหนักศึกษาไดฝกกอนเริ่มตนฝกงาน
3. การเตรียมอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศ
จัดประชุมชี้แจงวัตถุประสงคของการฝกฯ ผลการเรียนรูที่คาดหวัง การจัดกิจกรรมการเรียน
การเรี ย นการสอน การมอบหมายงาน การประเมิ น ผลการเรี ย นรู ตารางการนิเ ทศ พร อ มคูมื อ
การนิเทศของรายวิชากอนการฝกฯ อยางนอย 4 สัปดาห
4. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงในสถานที่ฝก
ชี้แจงรายละเอียดของรายวิชากอนที่จะมีการฝกปฏิบัติงาน พรอมทั้งอธิบายใหพนักงานพี่
เลี้ยงในสถานที่ฝกฯ เขาใจถึงหนาที่และความรับผิดชอบของตนเองในการดูแลกิจกรรมในภาคสนาม
5. การจัดการความเสี่ยง
5.1 ประสานงานกับพนักงานพี่เลี้ยงในสถานที่ฝกอยาบตอเนื่อง
5.2 จัดใหมีตัวแทนนักศึกษาที่ทําหนาทีต่ ิดตอประสานงานกับอาจารยนิเทศตลอด
การฝกงาน
5.3 ติดตามความกาวหนาระหวางการฝกงานเพื่อรับทราบปญหา อุปสรรคในการฝกงาน
และหาแนวทางแกไขรวมกันระหวางอาจารยนิเทศ พนักงานพี่เลี้ยงและนักศึกษา

หมวดที่ 6 การประเมินนักศึกษา
1. หลักเกณฑการประเมินผล
- การฝกปฏิบัติ
- รายงานกรณีศึกษา
- การประชุมสปรึกษาปญหาทางการพยาบาล
- การตรวจเยี่ยมทางการพยาบาล
- กากรใหสุขศึกษา
- การสอบหลังการฝกปฏิบตั ิงาน
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2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัตงิ านของนักศึกษา
2.1 ประเมินผลการลงมือปฏิบัติตามแบบประเมิน เปน Checklist โดยนักศึกษาจะไดรับการ
ประเมินในระหวางฝกเพื่อใหมีการปรับปรุงตนเองกอนที่จะประเมินเพื่อตัดสินคะแนน
2.2
ประเมินรายงานกรณีศึกษา ตามแบบประเมิน เปน Checklist โดยรายงานของ
นักศึกษาจะไดรับการตรวจและใหนํากลับไปแกไขตามขอเสนอแนะของอาจารยนิเทศ กอนที่จะมีการ
ประเมินใหคะแนนจริง
2.3
ประเมินผลการประชุมปรึกษาปญหาทางการพยาบาล ตามแบบประเมิน เปน
Checklist นักศึกษาจะตองรายงานความกาวหนาในการวิเคราะหกรณีศึกษากับอาจารยนิเทศและ
อาจารยพิเศษสอนปฏิบัติอยางตอเนื่องกอนที่จะดําเนินการประชุม
2.4 ประเมินผลการตรวจเยี่ยมทางการพยาบาล ตามแบบประเมิน เปน Checklist สําหรับ
นักศึกษาที่ทําการตรวจเยี่ยมไมผานตามเกณฑขั้นต่ําจะไดรับโอกาสใหทําใหมจึงพิจารณาใหคะแนน
จริง
2.5 ประเมินผลการใหสุขศึกษา ตามแบบประเมิน เปน Checklist สําหรับนักศึกษาที่สอน
ไมผานตามเกณฑขั้นต่ําจะไดรับโอกาสใหสอนใหมจึงพิจารณาใหคะแนนจริง
2.6 ทดสอบโดยใชขอสอบสถานการณกรณีศึกษา ใหคะแนนตามเกณฑ
3. ความผิดชอบของพนักงานพี่เลีย้ งตอการประเมินนักศึกษา
3.1 ประเมินพฤติกรรมของนักศึกษาและผลการฝกปฏิบัติงานรวมกับอาจารยนิเทศ ทั้ง
ระหวางการฝกและเมื่อสิ้นสุดการฝก
3.2 ประเมินผลการประชุมปรึกษาปญหาทางการพยาบาลรวมกับอาจารยนิเทศ
3.3 ประเมินผลการตรวจเยี่ยมทางการพยาบาลรวมกับอาจารยนิเทศ
4.ความรับผิดชอบของอาจารยผูรับผิดชอบประสบการณภาคสนามตอการประเมินนักศึกษา
รวมประเมินผลกับอาจารยนิเทศ และอาจารยพิเศษ รวบรวมผลการประเมินเพื่อการตัด
เกรด และนําเสนอผูประสานงานกลุมวิชา
5. การสรุปผลการประเมินที่แตกตาง
หากมีความแตกตางกันของผลการประเมิน อาจารยนิเทศกับอาจารยพิเศษสอนปฏิบัติ
ประชุมหารือกัน โดยเชิญพยาบาลวิชาชีพประจําตึกเขารวมในการใหขอมูลและแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการฝกงานของนักศึกษา เพื่อหาขอสรุป
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หมวด 7. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของ
การฝกประสบการณภาคสนาม
1. กระบวนการประเมินการฝกประสบการณภาคสนามจากผูเกี่ยวของตอไปนี้
1.1 นักศึกษา
1.1.1 ประเมินการบรรลุวัตถุประสงคในการฝกภาคสนามในแงของความเพียงพอของ
แหลงสนับสนุนการเรียนรู ความพรอมของสถานที่ฝก ความรวมมือของทีมสุขภาพ จํานวนและ
ความเหมาะสมของผูรับบริการ คุณภาพการดูแลของอาจารยนิเทศและอาจารยพิเศษสอนปฏิบัติ
1.1.2 ประเมินเกณฑการประเมินผล แบบประเมิน และวิธีการประเมิน
1.1.3 ใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดประสบการณภาคสนามและความตองการ
ฝกเพิ่มเติม
1.2 พนักงานพี่เลี้ยงหรือผูประกอบการ
1.2.1 ประเมินสมรรถนะของนักศึกษาในภาพรวมวาบรรลุตามวัตถุประสงคของการ
ฝกประสบการณภาคสนามของรายวิชานีห้ รือไม
1.2.2 ประเมินผลการจัดประสบการณภาคสนามเกี่ยวกับความเพียงพอของแหลง
สนับสนุนการเรียนรู ความพรอมของสถานที่ฝก ความรวมมือของทีมสุขภาพ จํานวนและความ
เหมาะสมของผูรับบริการ
1.2.3 ประเมินการทําหนาที่ของตนเอง
1.2.4 ประเมินเกณฑการประเมินผล แบบประเมิน และวิธีการประเมิน
1.3 อาจารยที่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม
1.3.1 ประเมินสมรรถนะของนักศึกษาในภาพรวมวาบรรลุตามวัตถุประสงคของ
การฝกประสบการณภาคสนามของรายวิชานี้หรือไม
1.3.2 ประเมินผลการจัดประสบการณภาคสนามเกี่ยวกับความเพียงพอของแหลง
สนับสนุนการเรียนรู ความพรอมของสถานที่ฝก ความรวมมือของทีมสุขภาพ จํานวนและ
ความเหมาะสมของผูรับบริการ คุณภาพการดูแลที่นักศึกษาไดรับจากตนเองและอาจารยพิเศษสอน
ปฏิบัติ
1.3.3 ประเมินการทําหนาที่ของตนเองและอาจารยพิเศษสอนปฏิบตั ิ
1.3.4 ประเมินเกณฑการประเมินผล แบบประเมิน และวิธีการประเมิน
1.4 อื่น ๆ
1.4.1 ประเมินผลการสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพในรายวิชาการผดุงครรภ
1.4.2 ติดตามประเมินผลสมรรถนะบัณฑิตจบใหมทที่ ํางานในแผนกที่เกี่ยวของกับ
การผดุงครรภ ทั้งจากตัวบัณฑิตเอง ผูรับบริการ และผูใชบัณฑิต
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2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
มีคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการฝกประสบการณภาคสนามของ
นัก ศึ ก ษา(คะแนน/เกรด) กั บ จํ า นวนและลั ก ษณะของผู รั บ บริ ก าร รายงานกรณี ศึ ก ษา รายงาน
แผนการสอนสุขศึกษา รายงานการประชุมปรึกษาปญหาทางการพยาบาล ผลการสอบหลังฝก และการให
คะแนนพฤติกรรมของนักศึกษา
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