รายละเอียดของรายวิชา

วิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 2
(Maternal and Newborn Nursing and Midwifery 2)
รหัสวิชา 6053103

สำหรับนักศึกษำพยำบำลชั้นปีที่ 3 ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560
หลักสูตร พยำบำลศำสตรบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

2
รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
พยำบำลศำสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
6053103 กำรพยำบำลมำรดำ ทำรกและกำรผดุงครรภ์ 2
(Maternal and Newborn Nursing and Midwifery 2)
2. จานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร
ประเภทรำยวิชำ

พยำบำลศำสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555)
วิชำบังคับในหมวดวิชำเฉพำะ : กลุ่มวิชำชีพ

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำ อำจำรย์ อำรียำ เตชะไมตรีจิตต์
อำจำรย์ นิธิมำ คันธะชุมภู
อำจำรย์ผู้สอน
อำจำรย์ พิสุทธิ์ ปทุมำสูตร
อำจำรย์ ดร. เนตรรัชนี กมลรัตนำนันท์
อำจำรย์ สุนิดำ ชูแสง
อำจำรย์ ลักขณำ ศรีบุญวงศ์
อำจำรย์ อำรียำ เตชะไมตรีจิตต์
อำจำรย์ นิธิมำ คันธะชุมภู
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภำคกำรศึกษำที่ 1 / ชั้นปีที่ 3 / ปีกำรศึกษำ 2560
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
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8. สถานที่เรียน
คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
204/3 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษำมหำวชิรำลงกรณ
ถนน สิรินธร แขวงบำงพลัด เขตบำงพลัด กทม. 10700
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
10 กรกฎำคม 2560
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ของกำรพยำบำลมำรดำ ทำรกและกำร
ผดุงครรภ์ ที่มีภำวะเสี่ยง ภำวะแทรกซ้อน ได้รับกำรทำสูติศำสตร์หัตถกำรและให้กำรพยำบำลมำรดำและ
ทำรกที่มีภำวะเสี่ยง ภำวะแทรกซ้อนแบบองค์รวมและกำรมีส่วนร่วมของครอบครัว ในระยะตั้งครรภ์ ระยะ
คลอด และระยะหลังคลอดได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อให้สำระกำรเรียนรู้สอดคล้องกับ สภำพสังคมปัจจุบันและสมรรถนะกำรสอบขึ้นทะเบียนเป็น
ผู้ประกอบ วิชำชีพกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ของสภำกำรพยำบำล เพิ่มกำรเรียนกำรสอนในเรื่องกำร
พยำบำลในกลุ่มวัยรุ่นให้สอดคล้องพระรำชบัญญัติปี 2559 จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน Active learning
เพื่อให้นักศึกษำมีกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีกำรศึกษำสืบค้นควำมรู้เพิ่มขึ้น
2.2 เพื่อพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพโดยปรับแก้ไขจำกผลกำรประเมินของ
นักศึกษำและอำจำรย์ผู้ร่วมสอน ได้แก่ ต้องกำรให้มีกำรสอบย่อยหลังกำรเรียนบำงหน่วยกำรเรียนรู้ และเก็บ
คะแนนจำกกิจกรรม Active learning
2.3 บูรณกำรสอน ในสำระWHO Patient safety นำ Pre-operative Check list ในเตรียมผู้คลอด
เพื่อทำหัตถกำรกำรผ่ำตัด กำรเรียนกำรสอนสอดแทรกควำมปลอดภัยด้ำนกำรใช้ยำและกำรใช้ยำอย่ำงสม
เหตุผลในกำรเรียนกำรใช้ยำในกลุ่มที่มีกำรเจ็บครรภ์ก่อนกำหนด และนำแนวคิดHealth literacyสอดแทรก
ในกำรสอนในส่วนกำรพยำบำลหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
6053103
การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2
3(3-0-6)
(Maternal and Newborn Nursing and Midwifery 2)
แนวคิด ทฤษฎี งำนวิจัยและหลักฐำนเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรพยำบำลมำรดำ ทำรก
และกำรผดุงครรภ์ที่มีภำวะเสี่ยง ภำวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด กำร
พยำบำลมำรดำที่ได้รับกำรทำสูติศำสตร์หัตถกำร กำรพยำบำลมำรดำ ทำรกที่มีภำวะเสี่ยงภำวะแทรกซ้อน
แบบองค์รวมและกำรมีส่วนร่วมของครอบครัว โดยคำนึงถึงจริยธรรมวิชำชีพและสิทธิของมำรดำ ทำรกและ
ครอบครัว
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
45 ชั่วโมง/ ภำคกำรศึกษำ
บรรยาย

สอนเสริม

3 ชั่วโมง/สัปดำห์ ตำมควำมต้องกำรของ
รวม 45 ชั่วโมง
ผู้เรียนเฉพำะรำย

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
- ไม่มี

การศึกษาด้วยตนเอง
6 ชั่วโมง/ สัปดำห์
รวม 90 ชั่วโมง

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
3.3.1 นักศึกษำจองวันเวลำล่วงหน้ำ หรือมำพบตำมเวลำ
3.3.2 อำจำรย์ประจำวิชำประกำศเวลำให้คำปรึกษำ
3.3.3 อำจำรย์ประจำวิชำจัดเวลำให้คำปรึกษำเป็นรำยบุคคล /กลุ่มตำมควำมต้องกำร 2 ชั่วโมงต่อ
สัปดำห์(เฉพำะรำยที่ต้องกำร)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ในกลุ่มมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ที่มุ่งหวังตำมหลักสูตร เมื่อสิ้นสุดรำยวิชำนี้
นักศึกษำจะมีคุณลักษณะ หรือมีควำมสำมำรถดังนี้
ผลการเรียนรู้
1 คุณธรรม จริยธรรม
4.1.1 มีควำมรู้ในหลักศำสนำ จริยธรรม
จรรยำบรรณวิ ช ำชี พ ที่ ส ำคั ญ ต่ อ กำร
พยำบำลมำรดำ ทำรกและกำรผดุงครรภ์
โดยคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วยและ ให้กำรดูแล
โ ด ย ใ ช้ ผู้ ป่ ว ย แ ล ะ ค ร อ บ ค รั ว เ ป็ น
ศูนย์กลำง
4.1.2 สำมำรถควบคุมตนเอง แยกแยะ
ควำมถูกต้อง ควำมดีและควำมชั่วได้
4. 1. 3 มี ค ว ำมรั บ ผิ ด ช อ บต่ อ ง ำ น ที่
มอบหมำย
ทั้งของตนเองและและส่วนรวม
4.1.4 มีควำมกตัญญู เสียสละ ซื่อสัตย์
และมีวินัย
4.1.5 เคำรพในคุณค่ำและศักดิ์ศรี ควำม
เ ป็ น ม นุ ษ ย์ แ ละ ต ร ะ หนั ก ใน คว ำม
แตกต่ำงทำงวัฒนธรรม

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1. ถ่ำยทอดควำมรู้ (Transmission of
knowledge)จรรยำบรรณวิชำชีพ
กำรเคำรพสิ ท ธิ ส ตรี ตั้ ง ครรภ์ แ ละ
ครอบครัว กฎหมำยวิชำชีพที่เกี่ยวข้อง
กับกำรพยำบำลมำรดำ ทำรกและกำร
ผดุงครรภ์
2. เป็ น แบบอย่ ำ งที่ ดี (Role model)
ต่ อ นั ก ศึ ก ษำในด้ ำ นกำรตรงต่ อ เวลำ
กำรเคำรพในสิทธิของผู้อื่น กำรแสดง
พฤติกรรมเหมำะสม
3. บรรยำยและสอดแทรกให้ ผู้ เ รี ย น
เห็ น ควำมส ำคั ญ ของกำรมี คุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรม ยกตั ว อย่ ำ งประกอบหรื อ
เชื่อมโยงทุกครั้งที่เกี่ยวข้องในบทเรียน
ให้ ก ำรเสริ ม แรง (Reinforcement)
โดยแสดงควำมชื่นชมและสะท้อนกลับ
ทั น ที ที่ ผู้ เ รี ย น มี พ ฤ ติ ก ร ร ม ก ำ ร
แสดงออกเหมำะสม
4. จัดกิจกรรมกำรฝึกให้ผู้เรียนสะท้อน
คิด (Reflection ) ควำมมีคุณค่ำของ
ตั ว เองและผู้ อื่ น โ ดยวิ เ ครำะห์
กรณี ศึ ก ษำสร้ ำ งควำมกระจ่ ำ งใน
ค่ ำ นิ ย ม ข อ ง ต น เ อ ง ( Self- value
clarification ) แ ล ะ ใ ห้ คุ ณ ค่ ำ ข อ ง
ควำมถูก ควำมผิด ควำมดี ควำมชั่วได้

1.ใบบันทึกกำรเข้ำเรีย นตำม
เวลำ และกำรส่ ง งำนที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมำยตำมกำหนด
2. รำยงำนมีกำรอ้ำงอิงอย่ำง
ถูกต้องและตรงตำมควำมเป็น
จริงไม่คัดลอกงำนผู้อื่น
3. ใบงำนกำรสะท้อนคิดของ
ผู้เรียนด้ำนคุณธรรม จริยธรรม
ควำมมีคุณค่ำของตัว เองและ
ผู้อื่น
4.กำรอภิ ป รำยควำมคิ ด เห็ น
ของผู้ เรียนจำกกำรวิเครำะห์
สถำนกำรณ์หรือกรณีศึกษำ
5.กำรสั ง เกตพฤติ ก รรมของ
ผู้ เรียน ในห้ องเรียนและห้ อ ง
สอบ
5.กำรสั ง เกตพฤติ ก รรมของ
ผู้ เรียน ในห้ องเรียนและห้ อ ง
สอบ
6.บันทึกเวลำกำรส่งงำน
7.กำรสั งเกตควำมซื่อสั ตย์ ใ น
กำรท ำข้ อ สอบ และกำรไม่
คัดลอกชิ้นงำน
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ผลการเรียนรู้

4.2. ความรู้
4.2.1 มี ค วำมรู้ แ ละควำมเ ข้ ำ ใจใน
สำระส ำคัญที่เป็ น พื้น ฐำนชี วิต ในสำระ
ของกำรพยำบำลมำรดำ ทำรกและกำร
ผ ดุ ง ค ร ร ภ์ ที่ มี ภ ำ ว ะ เ สี่ ย ง แ ล ะ
ภำวะแทรกซ้อน
4.2.2 มี ค วำมรู้ ค วำมเข้ ำ ใจในศำสตร์
ทำงกำรพยำบำล กำรผดุงครรภ์ที่มีภำวะ
เสี่ยงและ ภำวะแทรกซ้อน
4. 2. 3. มี ค ว ำ ม รู้ ค ว ำ ม เ ข้ ำ ใ จ ใ น
กระบวนกำรพยำบำลมำรดำ ทำรกและ
กำรผดุ ง ครรภ์ ที่ มี ภ ำว ะเสี่ ย ง และ
ภำวะแทรกซ้อน

4.3 ทักษะทางปัญญา
4.3.1 สำมำรถศึกษำเรียนรู้ร่วมกัน เข้ำใจ
จุดเด่น จุดด้อยของตนเองเพื่อนำไปสู่กำร
เรียนรู้และกำรพัฒนำ
4.3.2 สำมำรถวิเครำะห์เชื่อมโยงข้อมูล
จำกแหล่งข้อมูลที่หลำกหลำยและเชื่อถือ
ได้

วิธีการสอน
5. ฝึ กกำรมีวินัยในกำรเรียนและกำร
สอบโดยมอบหมำยงำนให้รับผิ ดชอบ
ทั้งงำนกลุ่มและงำนเดี่ยว โดยกำหนด
เป้ำหมำย ขอบเขตงำน และกำหนดส่ง
งำนชัดเจน

วิธีการประเมินผล

1. กำรเรี ย นกำรสอนแบบ Active
learning และใช้ ก ำรบรรยำยแบบมี
ส่วนร่วม (Cooperative learning)
2.กำรเรียนรู้จำกกำรสื บค้น (Inquiry
Based Learning) / เ รี ย น รู้ ผ่ ำ น
กิจกรรม(Activity Based Learning)
3. กำรอภิปรำย(Discussion) / ระดม
สมอง(Brain storming) / กำรเรียนรู้
จำกำรแลกเปลี่ ย นควำมคิ ด (Think
Pair share)
4. วิ เ ค ร ำ ะ ห์ ก ร ณี ศึ ก ษ ำ ( Case
analysis)
5 .วิเครำะห์Scenario ทำรกแรกเกิดที่
มี ภ ำวะแทรกซ้ อ น และกำรจั ด ท ำวี ดี
ทัศน์กำรดูแล NCPR
6.ฝึกให้ผู้เรียนประเมินตนเองจำกกำร
ทดสอบย่อยหลังกำรเรียน (Quiz)

1. กำรสอบด้วยข้อสอบ MCQ
2. กำรประเมินผลกำรเรี ยนรู้
ของกำรเรียนหน่วยย่อย
3 ร ำ ย ง ำ น ก ำ ร วิ เ ค ร ำ ะ ห์
กรณีศึกษำ
4.กำรประเมิ น คุ ณ ภำพของ
รำยงำน กำรนำเสนอและกำร
อภิปรำยในชั้นเรียน
5. แบบประเมิ น วิ เ ครำะห์
กรณีศึกษำ
6. แบบประเมิ น Scenario
work shop

1. มอบหมำยงำนให้ ผู้ เ รี ย นฝึ ก กำร
สะท้อนคิดปัญหำทำงจริยธรรม รวมทั้ง
วิเครำะห์จุดเด่น จุดด้อย สิ่งที่คุกคำม
ตนเองและแนวทำงกำรพัฒนำตนเอง
( SWOT) แ ล ะ ค ว ำ ม ต้ อ ง ก ำ ร ก ำ ร
ช่วยเหลือ

1 . บั น ทึ ก ก ำ ร ส ะ ท้ อ น คิ ด
(SWOT)
2.กำรน ำเสนอกำรวิ เ ครำะห์
กรณีศึกษำจำกกำรอภิปรำยใน
ชั้นเรียน
3. กำรสอบด้วยข้อสอบ MCQ
(ระดับนำไปใช้และวิเครำะห์)
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ผลการเรียนรู้
4.3.3 สำมำรถคิ ด อย่ ำ งเป็ น ระบบ มี
วิจ ำรณญำณ โดยใช้ควำมรู้ ทำงวิช ำชีพ
และที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่กำรตัดสินใจ
และกำรแก้ปัญหำในชีวิตประจำวันและ
ปั ญ ห ำ เ ชิ ง วิ ช ำ ชี พ ใ น ก ำ ร ว ำ ง แ ผน
แก้ปัญหำกำรพยำบำลมำรดำ ทำรกและ
กำรผดุงครรภ์ได้

วิธีการสอน
2.มอบหมำยให้ศึกษำควำมรู้และส่งผล
งำนกำรจั ด ระบบควำมคิ ด โดยใช้
แผนผัง (Graphic Organizer)
3.วิ เ ครำะห์ ก รณี ศึ ก ษำจำกโจทย์
สถำนกำรณ์ปัญหำกำรพยำบำลมำรดำ
และทำรกที่มีภำวะแทรกซ้อนในระยะ
ตั้ ง ครรภ์ ระยะคลอดและระยะหลั ง
คลอดที่ต้องคิดวิเครำะห์โดยใช้ประสบ
กำรณ์และองค์ควำมรู้ทำงวิชำชีพและ
ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งต้องแก้ปัญหำโดยใช้
กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
3.ฝึ ก กำรวิ เ ครำะห์ ต นเอง ยกกรณี
ตัวอย่ำงมำอภิปรำยและให้สะท้อนคิด

4.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
4.4.1 มีทักษะในกำรสร้ำงสัมพันธภำพใน 1. มอบหมำยให้ทำงำนกลุ่ม
ระหว่ำงผู้เรียนและกับผู้สอน ผู้ใช้บริกำร 2. จั ด กิ จ กรรมกำรเรี ย นกำรสอน
และทีมสุขภำพ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
3. ให้ข้อมูลป้อนกลับระหว่ำงผู้เรียนกับ
ผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้สอน
4. ชื่ น ชมและให้ ก ำรเสริ ม แรงเมื่ อ
ผู้เรียนสื่อสำรทำงบวก ในกำรนำเสนอ
ก ำ ร วิ เ ค ร ำ ะ ห์ ส ถ ำ น ก ำ ร ณ์ แ ล ะ
กรณีศึกษำ
4.มอบหมำยงำนให้ สื บ ค้น และศึ ก ษำ
ด้วยตนเอง
4.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนให้
ผู้เรียนฝึกทักษะกำรคิดคำนวณกำรใช้
ยำ กำรแปลผลกำรตรวจทำง

วิธีการประเมินผล

1.ประเมินพฤติกรรมของกำรมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงผู้เรียนกับ
ผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้สอน
2. กำรน ำเสนองำน กำร
วิ เ ครำะห์ ส ถำนกำรณ์ แ ละ
กรณีศึกษำ
3.ประเมิ น ควำมสำมำรถใน
กำรทำงำนในบทบำทผู้นำและ
ผู้ตำม
4.ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ ำพกำร
ท ำงำนทั้ ง ด้ ำ นกระบวน กำร
และผลลัพธ์

1. กำรนำเสนอกำรคิดคำนวณ
ตัวเลข สถิติที่เกี่ยวข้อง
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ผลการเรียนรู้
4.5.1 สำมำรถวิเครำะห์เชิงตัวเลขและใช้
สถิติอย่ำงเหมำะสม
4.5.2 สำมำรถแปลงข้อมูลให้เป็น
ข่ำวสำรที่มีคุณภำพ เพื่อกำรสื่อสำรและ
ถ่ำยทอดไปยังบุคคล
4.5.3 มีทักษะกำรสื่อสำร กำรใช้
ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อกำรเรียนรู้และสนับสนุน
กำรปฏิบัติงำน

วิธีการสอน
ห้องทดลองและอื่นๆ กำรคิดคำนวณ
ตัวเลข สถิติตำมเนื้อหำที่เกี่ยวข้อง
2.มอบหมำยงำนให้นักศึกษำสืบค้น
ข้อมูล ตำมหัวข้อกำรเรียนรู้ที่กำหนด
จำกสำรสนเทศ ทั้งภำษำไทยและ
ภำษำ อังกฤษ ทำงตำรำ ระบบWBSC
internet online และฐำนข้อมูล
EBOSCO, Nursing consult, Pub
Med ที่เกี่ยวข้องกับกำรพยำบำล
มำรดำทำรกและกำรผดุงครรภ์ที่มี
ภำวะแทรกซ้อน และนำเสนอผลกำร
สืบค้น

วิธีการประเมินผล
2. กำรประเมินคุณภำพของ
งำนที่ได้รับมอบหมำยให้
สืบค้นและกำรนำเสนอข้อมูล
3.กำรสอบด้วยข้อสอบ MCQ
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน
สัปดาห์ที่

หัวข้อการเรียนการสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน

อาจารย์ผู้สอน

1
ปฐมนิเทศ
ศุกร์
- กำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำ
18 ส.ค. 60
- สร้ำงข้อตกลงร่วมกันระหว่ำง
08.00-10.00น.
ผู้สอนและ ผู้เรียน
(2 ชั่วโมง)

1 .แนะนำรำยวิชำจำก มคอ.3
อ.อำรียำ
2. กิจกรรมวิเครำะห์ตนเอง
เตชะไมตรีจิตต์
3. เปิดโอกำสให้นักศึกษำ สะท้อนคิด
ใคร่ครวญค้นหำจุดแข็ง จุดอ่อน
ปัญหำอุปสรรค โอกำสในกำรพัฒนำ
ตนเอง วำงแผนกำรเรียนรู้ในรำยวิชำ
4. เปิดโอกำสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
กำรแสดงควำมคิดเห็นในกิจกรรมกำร
เรียนกำรสอนกำรวัดผลและเกณฑ์กำร
ประเมินผล ตลอดจนควำมคำดหวัง
ต่อกำรเรียนรำยวิชำของนักศึกษำ
5. ชี้แจงกำรนำงำนวิจัยมำใช้ ชี้แจง
ชิ้นงำน จัดกลุ่ม และกำรใช้สื่อonline
ในกำรเรียนกำรสอน
1
บทนา แนวคิดหลักการการดูแล
1. บรรยำยแบบมีส่วนร่วมและOnline อ.อำรียำ
ศุกร์
มารดาทารกที่มีภาวะเสี่ยงและปัญหา Active Group learning
เตชะไมตรีจิตต์
18 ส.ค. 60 สุขภาพในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด 2. Group Activity learning สืบค้น
10.00-12.00น. และระยะหลังคลอด
ข้อมูล เกี่ยวกับภูมิปัญญำท้องถิ่น และ
(2 ชั่วโมง) 1.1 กำรคัดกรองมำรดำทำรกที่มีภำวะ กำรพยำบำลข้ำมวัฒนธรรม
เสี่ยง ระบบกำรดูแล และกำรส่งต่อ
3. วิเครำะห์ผลกระทบจำกกำรใช้ภูมิ
1.2 วัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่นที่
ปัญญำท้องถิ่นต่อภำวะสุขภำพมำรดำ
เกี่ยวข้องกับกำรดูแลมำรดำทำรกที่มี ทำรกที่มีภำวะเสี่ยง
ภำวะเสี่ยงและปัญหำสุขภำพ
4. สอบย่อยหลังกำรเรียน (Quiz)
2
ศุกร์
25 ส.ค. 60
09.00-12.00น.
(3 ชั่วโมง)

หน่วยที่ 1 การประเมินภาวะสุขภาพ
ทารกในครรภ์ ก ารตรวจพิ เ ศษและ
การแปลผล
1.1 Biochemical Assessment
1.2 Biophysical Assessment

1. เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม
(Activity Based Learning)
2. กำรระดมสมอง
(Brain storming)

อ. สุนิดำ ชูแสง
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สัปดาห์ที่

หัวข้อการเรียนการสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน

อาจารย์ผู้สอน

1.3 Electronic fetal monitoring
3. กำรเรียนรู้จำกำรแลกเปลี่ยน
1.4 กำรวำงแผนกำรพยำบำลมำรดำที่ ควำมคิด (Think Pair share)
ได้รับกำรประเมินสภำวะทำรกในครรภ์ 4. สอบย่อยหลังกำรเรียน (Quiz)
1.5 กำรวินิจฉัย Fetal distress
3
ศุกร์
1 ก.ย. 60
09.00-12.00น.
(3 ชั่วโมง)

หน่วยที่ 2. การพยาบาลมารดาและ
ทารกที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับปัจจัย
การคลอด
2.1 Power
2.2 Passage
2.3 Passenger
2.4 Psychological response
2.5 Position
2.6 Physical condition
2.7 Prolonged labour/Obstructed
labour /Precipitate labour
4
หน่วยที่ 3 การพยาบาลผู้คลอดที่
ศุกร์
ได้รับการทาสูติศาสตร์หัตถการ
8 ก.ย. 60 (วิธีการช่วยเหลือ/การพยาบาลขณะ
08.00-12.00น. และหลังทาสูติศาสตร์หัตถการ)
(4 ชั่วโมง) 3.1 กำรชักนำกำรคลอด
3.2 กำรช่วยคลอดโดยใช้เครื่องดูด
สุญญำกำศ
3.3 กำรช่วยคลอดโดยใช้คีม
3.4 กำรช่วยคลอดโดยกำรผ่ำตัดทำ
คลอด
3.5 กำรหมุนเปลี่ยนท่ำทำรก
3.6 ภำวะรกติด รกค้ำง มดลูกปลิ้น
และกำรดูแลผู้คลอดที่ได้รับกำรล้วงรก
3.7 กำรทำคลอดในภำวะฉุกเฉิน

1. บรรยำยแบบมีส่วนร่วม
2. อภิปรำยสถำนกำรณ์ตัวอย่ำง
3. สรุปสำระสำคัญ
4. สอบย่อยหลังกำรเรียน (Quiz )

อ. พิสุทธิ์
ปทุมำสูตร

1. Active learning วิเครำะห์
อ.นิธิมำ
สถำนกำรณ์ตัวอย่ำง จำกข้อคำถำมที่
คันธะชุมภู
กำหนด แบ่งนักศึกษำเป็นกลุ่มละ7-8
คน
2. นำเสนอผลกำรวิเครำะห์
สถำนกำรณ์
3. เล่นเกมตอบคำถำมโดยใช้โปรแกรม
Kahoot
4. บรรยำยสรุปสำระสำคัญ
5. สอบย่อยหลังกำรเรียน(Quiz)
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สัปดาห์ที่

หัวข้อการเรียนการสอน

3.8 กำรช่วยทำคลอดท่ำก้น
(Breech Assisting)
5
หน่วยที่ 4 การพยาบาลมารดาและ
ศุกร์
ทารกที่มีโรคแทรกซ้อนเนื่องจากการ
15 ก.ย. 60 ตั้งครรภ์
09.00-12.00น. 4.1 ภำวะอำเจียนไม่สงบ
(3 ชั่วโมง) 4.2 ภำวะควำมดันโลหิตสูง
4.3 ภำวะน้ำคร่ำมำกผิดปกติ และ
ภำวะน้ำคร่ำน้อยผิดปกติ
4.4 กำรตั้งครรภ์แฝด
6
หน่ ว ยที่ 5 กำรพยำบำลผู้ ค ลอดที่ มี
ศุกร์
ภำวะแทรกซ้อนในระยะคลอด(ระยะที่
22 ก.ย. 60 1-3 ของกำรคลอด)
08.00-12.00น. 5.1 PROM
(4 ชั่วโมง) 5.2 Preterm/Post-term/IUGR
5.3 Uterine rupture
5.4 Amniotic fluid embolism
5.5 Prolapsed cord
5.6 Fetal distress
5.7 ภำวะรกติด รกค้ำง มดลูกปลิ้น
5.8 ภำวะช็อกทำงสูติศำสตร์
5.9 ภำวะตกเลือดในระยะที่3, (Early
PPH )
7
หน่วยที่ 6 การพยาบาลมารดาและ
ศุกร์
ทารกที่มีภาวะโรคติดเชื้อร่วมกับการ
29 ก.ย. 60 ตั้งครรภ์
08.00-12.00น. 6.1 โรคซิฟิลิส /เริม / Condyloma
(4 ชั่วโมง) accuminata /HPV
6.2 โรคไวรัสตับอักเสบ
6.3 หัดเยอรมัน
6.4 โรคเอดส์

กิจกรรมการเรียนการสอน

อาจารย์ผู้สอน

1. บรรยำยแบบมีส่วนร่วม
2. วิเครำะห์สถำนกำรณ์ตัวอย่ำง จำก
ข้อคำถำมที่กำหนด แบ่งนักศึกษำเป็น
กลุ่มละ 8 -10 คน
3. นำเสนอผลกำรวิเครำะห์
สถำนกำรณ์
4. สรุปสำระสำคัญ
5. สอบย่อยหลังกำรเรียน(Quiz)
1. Active learning จัดกำรเรียนรู้
จำกกำรสืบค้น(Inquiry Based
Learning) , กำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม
(Activity Based Learning)
2. กำรเรียนรู้จำกกำรแลกเปลี่ยน
ควำมคิด (Think-Pair-Share)
3. สอบย่อยหลังกำรเรียน (Quiz)

อ. ลักขณำ
ศรีบุญวงศ์

อ. สุนิดำ ชูแสง

1. วิเครำะห์สถำนกำรณ์ตัวอย่ำง จำก อ.นิธิมำ
ข้อคำถำมที่กำหนด แบ่งนักศึกษำเป็น
คันธะชุมภู
กลุ่มละ7-8 คน
2. นำเสนอผลกำรวิเครำะห์
สถำนกำรณ์
3. เล่นเกมตอบคำถำมโดยใช้โปรแกรม
Kahoot
4. บรรยำยสรุปสำระสำคัญ
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สัปดาห์ที่
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6.5 โรคสุกใส
8
หน่วยที่ 7 การพยาบาลมารดาและ
ศุกร์
ทารกที่มี
6 ต.ค. 60 ภาวะเสี่ยงในระยะตั้งครรภ์
09.00-12.00น. 7.1 Fetal anomalies
(3 ชั่วโมง) 7.2 Dead fetus
7.3 Teenage pregnancy
7.4 Unwanted pregnancy
7.5 Drug addicted pregnancy
7.6 Abuse during pregnancy
7.7 Elderly gravida
9
หน่วยที่ 8 การพยาบาลมารดาและ
ศุกร์
ทารกที่มีภาวะเลือดออกในระยะ
20 ต.ค. 60 ตั้งครรภ์
09.00-12.00น. 8.1 Abortion
(3 ชั่วโมง) 8.2 Molar pregnancy
8.3 Ectopic pregnancy
8.4 Abruptio placenta
8.5 Placenta previa
8.6 Vasa Previa
10
3 พ.ย. 60
08.00-10.00น.
(2 ชั่วโมง)
10
3 พ.ย. 60
10.00-12.00น.
(2 ชั่วโมง)

กิจกรรมการเรียนการสอน

อาจารย์ผู้สอน

5. สอบย่อยหลังกำรเรียน(Quiz)
1. บรรยำยแบบมีส่วนร่วม ใช้วิธี
อ.อำรียำ
Online Group Active learning
เตชะไมตรีจิตต์
2. วิเครำะห์สถำนกำรณ์ตัวอย่ำง
3. สะท้อนคิดสถำนกำรณ์ประเด็นทำง
จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับมำรดำและ
ทำรกที่มีภำวะเสี่ยงในระยะตั้งครรภ์
4. สอบย่อยหลังกำรเรียน(Quiz)

1. Active learning ใช้วิธี Online
อ. อำรียำ
Group Active learning
เตชะไมตรีจิตต์
2. แบ่งกลุ่มย่อยศึกษำควำมรู้และกำร
จัดระบบควำมคิดโดยใช้แผนผัง
(Graphic Organizer)นำเสนอสำระ
ประเด็นสำคัญ และสรุปสำระสำคัญ
3. สะท้อนคิดสถำนกำรณ์ประเด็นทำง
จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับมำรดำและ
ทำรกที่มีภำวะเสี่ยงในระยะตั้งครรภ์
4. แบบฝึกหัด online
อ. สุนิดำ ชูแสง
อ. อำรียำ
สอบกลางภาค 1 ( หน่วยบทนา –หน่วยที่ 4 )
เตชะไมตรีจิตต์

หน่วยที่ 9 การพยาบาลมารดาและ
ทารกที่มีโรคร่วมกับการตั้งครรภ์
9.1 โรคหัวใจ
9.2 โรคเบำหวำน

1. วิเครำะห์สถำนกำรณ์ตัวอย่ำง จำก อ.นิธิมำ
ข้อคำถำมที่กำหนด แบ่งนักศึกษำเป็น
คันธะชุมภู
กลุ่มละ7-8 คน
2.นำเสนอผลกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์
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กิจกรรมการเรียนการสอน

อาจารย์ผู้สอน

3. เล่นเกมตอบคำถำมโดยใช้โปรแกรม
Kahoot
4. บรรยำยสรุปสำระสำคัญ
5. สอบย่อยหลังกำรเรียน(Quiz)
11
ศุกร์
10 พ.ย. 60
08.00-09.00น.
(1 ชั่วโมง)
11
09.00-12.00น.
(3 ชั่วโมง)

หน่วยที่ 9 การพยาบาลมารดาและ
ทารกที่มีโรคร่วมกับการตั้งครรภ์
(ต่อ)
9.3 โรคโลหิตจำง (Thalassemia,
Anemia)
9.4 โรคระบบทำงเดินปัสสำวะ
9.5 โรคธัยรอยด์ผิดปกติ
9.6 โรคหืด
9.7 วัณโรคปอด
9.8 ไส้ติ่งอักเสบร่วมกับกำรตั้งครรภ์
9.9 SLE กับกำรตั้งครรภ์
12
หน่วยที่ 10 การพยาบาลมารดาที่มี
ศุกร์
ภาวะแทรกซ้อนในระยะหลังคลอด
17 พ.ย. 60 10.1 ผลกระทบภำวะตกเลือดหลัง
09.00-12.00น. คลอด (Late, Sheehan's
(3 ชั่วโมง) syndrome)
10.2 กำรติดเชื้อ (แผลฝีเย็บ เยื่อบุ
มดลูก มดลูก อุ้งเชิงกรำน เยื่อบุช่อง
ท้อง)
10.3 Sub-involution
10.4 ภำวะหลอดเลือดดำอักเสบ
(Phlebitis)
10.5 Mastitis and Breast abscess
10.6 Postpartum Blue,
Depression and Psychosis

1. บรรยำยแบบมีส่วนร่วม
2. อภิปรำยสถำนกำรณ์ตัวอย่ำง
3. สรุปสำระสำคัญ
4. สอบย่อยหลังกำรเรียน (Quiz)

อ.นิธิมำ
คันธะชุมภู

1. บรรยำยแบบมีส่วนร่วม
2. อภิปรำยสถำนกำรณ์ตัวอย่ำง
3. สรุปสำระสำคัญ
4. สอบย่อยหลังกำรเรียน (Quiz)

อ. ลักขณำ
ศรีบุญวงศ์

1. Active learning
2. แบ่งกลุ่มนักศึกษำ
เป็นกลุ่มละ 8 -10 คน วิเครำะห์
สถำนกำรณ์ตัวอย่ำง จำกข้อคำถำมที่
กำหนด
3. นำเสนอผลกำรวิเครำะห์
สถำนกำรณ์
4. สรุปสำระสำคัญ
5. สอบย่อยหลังกำรเรียน(Quiz)

อ. ลักขณำ
ศรีบุญวงศ์
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13
ศุกร์
24 พ.ย. 60
09.00-12.00น.
(3 ชั่วโมง)

หน่วยที่ 11 การพยาบาลทารกแรก
เกิดที่มีภาวะแทรกซ้อน
11.1 ทำรกที่มีภำวะBirth asphyxia
11.2กำรช่วยฟื้นคืนชีพทำรกแรกเกิด
11.3 Meconium aspiration
syndrome
11.4 ทำรกที่มีภำวะ Birth injuries

14
1 ธ.ค. 60
09.00-11.00น.
(2 ชั่วโมง)
15
ศุกร์
8 ธ.ค. 60
08.00-12.00น.
(4 ชั่วโมง)

16
15 ธ.ค. 60
09.00-11.00น.
(2 ชั่วโมง)

กิจกรรมการเรียนการสอน

1. Active learning
ดร. เนตรรัชนี
2. สอนสำธิต-สำธิตย้อนกลับ
กมลรัตนำนนท์
3. วิเครำะห์Scenario ทำรกแรกเกิดที่
มีภำวะแทรกซ้อน และกำรจัดทำVDO
กำรดูแล NCPR
4. สรุปสำระสำคัญ

สอบกลางภาคครั้งที่ 2 (หน่วยที่ 5-9)

หน่วยที่ 12 การพยาบาลมารดาและ
ทารกที่มีภาวะสี่ยง ภาวะแทรกซ้อน
และโรคร่วมกับการตั้งครรภ์ และโรค
ติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์
- ระยะตั้งครรภ์
- ระยะที่1-4 ของกำรคลอด
- ทำรกวิกฤติ ทุกระยะของกำรดูแล

อาจารย์ผู้สอน

อ. ลักขณำ
ศรีบุญวงศ์
อ. อำรียำ
เตชะไมตรีจิตต์

1. Active learning
ดร. เนตรรัชนี
แบ่งกลุ่มวิเครำะห์กรณีศึกษำ
กมลรัตนำนนท์
นักศึกษำกลุ่มละ 7-8 คน
2. ผู้เรียนนำเสนอกรณีศึกษำ
3. ผู้สอนชี้ประเด็นและสรุปสำระกำร
เรียนรู้

สอบปลายภาค

อ. นิธิมำ
คันธะชุมภู
อ. สุนิดำ ชูแสง

การวัดและประเมินผล
กำรประเมินผลกำรเรียนใช้แบบอิงเกณฑ์ หรืออิงกลุ่มโดยผู้ที่สอบผ่ำนจะต้องมีค่ำคะแนนรวมไม่
น้อยกว่ำ ร้อยละ 60

15
แนวทางการพัฒนานักศึกษาที่มีผลการเรียนอ่อน
1. นั กศึกษำที่มีผ ลกำรเรี ย นรู้ ห ลังกำรเรียนแต่ล ะหน่วย ไม่ผ่ ำนเกณฑ์ ผู้ ส อนแต่ล ะหน่ว ยจะพบ
นักศึกษำและให้วิเครำะห์ ตนเองหำสำเหตุของปัญหำและผู้สอนจะทบทวนเพื่อทำควำมเข้ำใจในสำระกำร
เรียนรู้ในหน่วยนั้นและร่วมกันหำแนวทำงกำรพัฒนำตนเองของนักศึกษำ
2.ผู้สอนจะเฉลยข้อสอบและอธิบำยประเด็นสงสัย ในสำระกำรสอบกลำงภำคและปลำยภำคทุกครั้ง
เพื่อให้นักศึกษำเข้ำใจเนื้อหำที่ถูกต้องและรับรู้จุดบกพร่องของตนเอง
3. ในกรณีที่นักศึกษำสอบกลำงภำคครั้งที่ 1 ไม่ผ่ำนเกณฑ์ที่กำหนดไว้ (คะแนนต่ำกว่ำร้อยละ60) จะ
จัดสอนเสริมและสอบซ่อมได้ 1 ครั้ง หำกยังไม่ผ่ำนให้สอบปำกเปล่ำ/ให้สรุปควำมรู้ซ่อมเสริม โดยเน้นตำม
วัตถุประสงค์ที่สอบไม่ผ่ำน เมื่อสอบผ่ำนจุดประสงค์กำรเรียนรู้ จะปรับคะแนนให้ผ่ำนเกณฑ์เท่ำกับเกณฑ์ครั้ง
แรก (ไม่เกินร้อยละ 60) กรณีสอบไม่ผ่ำน ใช้คะแนนกำรสอบครั้งที่ดีที่สุด
4. ในกรณีผลสอบกลำงภำคและปลำยภำครวมกันไม่ผ่ำนเกณฑ์ จะจัดสอนเสริมและสอบซ่อมได้ 1
ครั้ง ด้วยข้อสอบคู่ขนำน
5. คณะผู้สอนติดตำม ให้คำปรึกษำ ดูแลผลกำรเรียน และร่วมกันหำแนวทำงในกำรแก้ไข โดย แบ่ง
นักศึกษำเป็น6กลุ่มให้อำจำรย์แต่ละท่ำนติดตำมอย่ำงใกล้ชิด
5.2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
ผลการเรียนรู้
ที่
1
4.2.1, 4.2.2, 4.2.3
4.5.1, 4.5.2, 4.5.3

2

3

งานที่ใช้ประเมินผู้เรียน

กำรสอบ
สอบกลำงภำค ครั้งที่ 1 (หน่วยบทนำ-5)
สอบกลำงภำค ครั้งที่ 2 (หน่วย6-8)
สอบปลำยภำค (+หน่วย9-11)
4.2.1, 4.2.2, 4.2.3
ผลกำรประเมินกำรเรียนรู้จำก
4.3.2,
-งำนที่ได้รับมอบหมำย / กิจกรรม
4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 Active Learning (25%)
4.5.1, 4.5.2,
-ทดสอบควำมรู้ (Quiz 7 %)
4.5.3,4.5.4,4.5.5
4.2.1, 4.2.2, 4.2.5,
4.3.2,
4.4.2, 4.4.3, 4.4.4

-รำยงำนกำรวิเครำะห์กรณีศึกษำ

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของ
การประเมิน

10
14
16
1-13

20 %
20 %
20 %
32%

15

5%

16
กิจกรรม
ที่

4

ผลการเรียนรู้
4.5.2, 4.5.3, 4.5.4,
4.5.5
4.1.1, 4.1.2, 4.1.3,
4.1.4, 4.1.5

งานที่ใช้ประเมินผู้เรียน

ใบบันทึกกำรเข้ำชั้นเรียน
กำรรักษำวินัยในกำรสอน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของ
การประเมิน

ตลอดภำค
กำรศึกษำ

3%
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 กำรสนทนำกลุ่มระหว่ำงผู้สอนและผู้เรียน
1.2 กำรสะท้อนคิดของผู้เรียน
1.3 กำรประเมินผู้สอน และกำรประเมินรำยวิชำตำมแบบประเมิน
1.4 กำรสัมมนำหลังกำรเรียนกำรสอน
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 กำรสังเกตกำรสอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2 ผลกำรสอบของนักศึกษำ
2.3 กำรทวนสอบผลกำรประเมินกำรเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 ปรับเปลี่ยนวิธีกำรสอนตำมสถำนกำรณ์จริงที่พบในชั้นเรียน
3.2 กำรประเมินประสิทธิภำพกำรสอนของอำจำรย์โดยคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร
3.3 กำรประชุมสำขำวิชำ เกี่ยวกับปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 มีกำรพิจำรณำกำรออกแบบกำรเรียนกำรสอนโดยทีมผู้สอน และคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร
4.2 มีกำรทวนสอบเครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำได้แก่
- มีคณะกรรมกำรวิพำกษ์ข้อสอบของสำขำวิชำและของคณะพยำบำลศำสตร์ ก่อนนำไปใช้
- มีกำรวิเครำะห์ข้อสอบและปรับปรุงให้ได้มำตรฐำนโดยทีมผู้สอน
- มีกำรทวนสอบคะแนน และใบงำนควำมรู้ที่มอบหมำย บันทึกกำรสะท้อนคิด และคะแนนพฤติกรรม
ของนักศึกษำ โดยทีมผู้สอนและพิจำรณำออกเกรด
4.3 มีคณะกรรมกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำของคณะพยำบำลศำสตร์ประกำศ
กระบวนกำรทวนสอบประกอบด้วย
- คะแนนที่นักศึกษำได้รับจำกกำรประเมินตำมแผนกำรประเมินผลกำรเรียนรู้
- สุ่มตรวจชิ้นงำนหลักที่มอบหมำยให้นักศึกษำและกำรให้คะแนนจำนวนร้อยละ 30 ของชิ้นงำน
- คณะกรรมกำรทวนสอบรำยงำนผลให้คณะกรรมกำรบริหำรวิชำกำรโดยใช้แบบฟอร์มกำรรำยงำนผล
กำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำพร้อมพิจำรณำตัดเกรด
4.4 มีกำรประชุมพิจำรณำรับรองกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำโดยคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร
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5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ผู้ประสำนรำยวิชำนำผลกำรประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ และประสิทธิภำพกำรสอนของ
อำจำรย์ ซึ่งประเมินโดยนักศึกษำ และอำจำรย์ผู้สอน มำพิจำรณำพร้อมทั้งผลกำรสัมมนำปัญหำกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน เมื่อสิ้นสุดปีกำรศึกษำ และนำข้อมูลมำวิเครำะห์จุดเด่น จุดด้อยเพื่อนำไปพัฒนำในปีกำรศึกษำ
ต่อไป

