มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา
รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการ
บริหารจัดการของแตละรายวิชาเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนสอดคลองและเปนไปตามที่วางแผน
ไวในรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งแตละรายวิชาจะกําหนดไวอยางชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงคและ
รายละเอียดของเนื้อหาความรูในรายวิชา แนวทางการปลูกฝงทักษะตาง ๆ ตลอดจนคุณลัษณะอื่น ๆ
ที่นักศึ กษาจะไดรับการพัฒนาใหประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายของรายวิชา มี การกําหนด
รายละเอียดเกี่ ย วกับ ระยะเวลาที่ใ ชในการเรียน วิธี การเรียนการสอน การวั ดและประเมิน ผลใน
รายวิชา ตลอดจนหนังสือหรือสื่อทางวิชาการอื่น ๆ ที่จําเปนสําหรับการเรียนรู นอกจากนี้ยังกําหนด
ยุทธศาสตรในการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง

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

ขอมูลทั่วไป
จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
ลักษะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
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ตัวอยาง
รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยไทย
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะพยาบาลศาสตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
0403 011 การผดุงครรภ
Midwifery
2. จํานวนหนวยกิต 4(4-0-8)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิชาชีพ
4. ผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผสู อน
4.1 รศ.ดร.ดลจิต มั่นคง รับผิดชอบ กลุมที่ 1
4.2 ผศ.ดร.กรวิภา บุญหลา รับผิดชอบ กลุมที่ 2
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
เปดสอนภาคปลาย ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน (Pre-requisites)
- 0401 014 การพยาบาลพื้นฐาน
- 0402 010 การพยาบาลผูใหญ 1
- 0402 011 การพยาบาลผูใหญ 2
- 0300 011 กายวิภาคศาสตรของมนุษย
- 0300 012 สรีรวิทยาของมนุษย
7. รายวิชาที่ตอ งเรียนพรอมกัน (Co-requisites)
0403 010 การพยาบาลสตรีและทารก (Maternity and Newborn Nursing)
8. สถานที่เรียน
คณะพยาบาลศาตร มหาวิทยาลัยไทย
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
วันที่ 12 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552
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หมวดที่ 2. จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ของผดุงครรภ ศาสตรการผดุงครรภ
การใหการพยาบาลแกสตรีมีครรภในทุกระยะ และการพยาบาลทารกแรกเกิด
วัตถุประสงค
หลังเรียนจบวิชานี้แลว ผูเรียนสามารถ
1. อธิบายบทบาทหนาที่และขอบเขตความรับผิดชอบตามกฎหมายของผดุงครรภได
2. อธิบายความรูพื้นฐานเกีย่ วกับการคลอดได
3. ประเมินภาวะสุขภาพ และวางแผนการพยาบาลสตรีในระยะคลอดปกติได โดยคํานึงถึง
ความตองการตามปจเจกบุคคล และความตางวัฒนธรรม
4. ประเมินภาวะสุขภาพและวางแผนการพยาบาลทารกในครรภและทารกแรกคลอดได
5. อธิบายการใชยาในสตรีในระยะคลอดได
6. วิเคราะหภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซอนของสตรีในระยะตั้งครรภ คลอด และหลังคลอด
และวางแผนการพยาบาลโดยคํานึงถึงความตองการตามปจเจกบุคคล และความตางวัฒนธรรมได
7. วิเคราะหภาวะเสี่ยงและความผิดปกติของทารกแรกเกิดและวางแผนการพยาบาลได
8. อธิบายและวิเคราะหปญหาจริยธรรมที่เกี่ยวของกับการผดุงครรภ
9. ทํางานเปนทีมเพื่อจัดทําโครงการการสรางเสริมสุขภาพในสตรีระยะคลอด
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. กําลังดําเนินการทําสื่อการเรียนการสอนโดยใช e-learning
2. เปลี่ยนแปลงเนื้อหาการเรียนการสอนใหเปนไปตามหลักฐานเชิงประจักษ (evidence based)

หมวดที่ 3. ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
บทบาทหนาที่และจริยธรรมของผดุงครรภ ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการคลอด การพยาบาล
สตรีในระยะคลอดปกติแบบองครวม การพยาบาลทารกแรกคลอดทันที การประเมินทารกในครรภที่มี
ภาวะเสี่ยง การวางแผนและการพยาบาลสตรี-ทารกที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซอนในระยะ
ตั้งครรภ คลอด และหลังคลอด
2. จํานวนชัว่ โมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

60 ชั่วโมง

ตามความตองการของ
นักศึกษาเฉพาะราย
3

การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
ไมมี

การศึกษา
ดวยตนเอง
8 ชั่วโมงตอ
สัปดาห
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3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชาประกาศเวลาใหคําปรึกษาทีห่ นาหองทํางาน และในเว็ปไซตคณะ
- นักศึกษาจองวันเวลาลวงหนา หรือมาพบตามเวลา
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล/กลุมตามความตองการ 2 ชั่วโมงตอสัปดาห
(เฉพาะรายทีต่ องการ)

หมวดที่ 4. การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
การพัฒนาผลการเรียนในกลุมมาตรฐานผลการเรียนรูท ี่มุงหวัง
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนาการ
พัฒนาผูเรียนใหมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชี เคารพในคุณคา
และศักดิศ์ รีของความเปนมนุษย การพิทักษสิทธิ์สตรี-ทารก วิเคราะหปญหาจริยธรรมในการพยาบาล
สตรี-ทารกในระยะตั้งครรภ คลอด หลังคลอด
1.2 วิธีการสอน
- วิเคราะหกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวของกับการพยาบาลสตรีทารก ในระยะตั้งครรภ คลอด และหลังคลอด
- อภิปรายกลุม
- บทบาทสมมติ
1.3 วิธีการประเมินผล
- พฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานที่ไดรับมอบหมายตรงเวลา
- มีการอางอิงอยางถูกตองและเหมาะสมในรายงาน
- ประเมินผลการวิเคราะหกรณีศึกษา
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2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
มีความรูในศาสตรดานการผดุงครรภ เกี่ยวกับบทบาทของผดุงครรภ ความรูพื้นฐาน
เกี่ย วกับ การคลอด การพยาบาลสตรีใ นระยะคลอดในระยะที่ 1 2 3 และ 4 ของการคลอด การ
ประเมิ น ทารกในครรภ ที่ มี ภ าวะเสี่ ย ง การพยาบาลสตรี ที่ มี ภ าวะเสี่ ย งในระยะตั้ ง ครรภ ที่ มี
ภาวะแทรกซอนเนื่องจากการตั้งครรภ การพยาบาลสตรีที่มีโรครวมกับการตั้งครรภ ที่มีเลือดออกใน
ระยะตั้งครรภที่มีโรคติดเชื้อรวมกับการตั้งครรภ การใชยาทางสูติกรรมในระยะคลอด การพยาบาล
สตรีในระยะคลอดที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับปจจัยการคลอด การพยาบาลสตรีในระยะคลอดที่มี
ภาวะแทรกซอนในระยะคลอด การพยาบาลสตรีในระยะคลอดที่ทําสูติศาสตรหัตถการ การพยาบาล
สตรี ที่ มี ภ าวะแทรกซ อ นในระยะหลั ง คลอด และการพยาบาลทารกแรกเกิ ด ทั น ที ที่ ป กติ แ ละมี
ภาวะแทรกซอน
2.2 วิธีการสอน
- บรรยายรวมกับอภิปราย การทํางานกลุม การวิเคราะหกรณีศึกษา และมอบหมายให
อานและสรุปบทความวิจัยที่เกี่ยวของ
2.3 วิธีการประเมินผล
- สอบกลางภาคและปลายภาคดวยขอสอบและสอบปากเปลา
- นําเสนอการวิเคราะหกรณีศึกษา
- การนําเสนอสรุปการอานบทความวิจัยที่เกี่ยวของ
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตอ งพัฒนา
- พัฒนาความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ คิดเปนระบบ คิดเพื่อการแกไข
ปญหาอยางสรางสรรค
3.2 วิธีการสอน
- อภิปรายกลุม
- วิเคราะหกรณีศึกษา
- การสะทอนคิด
3.3 วิธีการประเมินผล
- สอบกลางภาคและปลายภาค โดยขอสอบเนนการใชสถานการณ
- การนําเสนอการวิเคราะหกรณีศึกษา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบที่ตอง
พัฒนา
- มีทักษะในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเรียนดวยกัน
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- แสดงความเปนผูนําและผูตามในการทํางานเปนทีม
- รับผิดชอบในการเรียนรูดวยตนเอง และทํางานที่มอบหมายใหแลวเสร็จตรงตามเวลา
กําหนด
4.2 วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุมในการวิเคราะหกรณีศกึ ษา
- มอบหมายงานใหคนควาและศึกษาดวยตนเอง เชน ใหเลือกและอานบทความวิจัยที่
เกี่ยวของกับวิชา
4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินตนเองและเพื่อนประเมินเพื่อน ดวยแบบฟอรมที่กําหนด
- รายงาน/พฤติกรรมการทํางานเปนทีม
- รายงานการศึกษาดวยตนเอง (รายงานสรุปรวบยอดความรู)
5. ทักษะวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีทตี่ องพัฒนา
- ทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟง การเขียน โดยการทํารายงานและเสนอในชั้นเรียน
- ทักษะในการวิเคราะหและแปลความหมายขอมูลจากสถานการณจําลอง
- ทักษะในการสืบคนขอมูลทางอินเทอรเนตเพื่อทํารายงาน
- มีทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใชเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม
5.2 วิธกี ารสอน
- อภิปราย
- มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเองจาก web site, e-learning และทํารายงาน
- มอบหมายงานใหเตรียมและนําเสนอโดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
- การมีสวนรวมในการอภิปรายและคุณภาพการอภิปราย
- รายงาน
- การนําเสนอดวยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดที่ 5. แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
หัวขอ

จํานวนชั่วโมง

สัปดาหที่ 1 บทนํา
- บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของผดุงครรภ
- ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการคลอด
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กิจกรรมการเรียน
การสอน
- บรรยายและอภิปราย
กลุม

ผูสอน
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หัวขอ

จํานวนชั่วโมง

สัปดาหที่ 2-4 การพยาบาลสตรี-ทารกในระยะ
คลอด
- การพยาบาลสตรี-ทารกในระยะที่ 1 2 3 และ 4 ของ
การคลอด
- การใชยาทางสูติกรรมในระยะคลอด
สัปดาหที่ 5 การประเมินสภาวะทารกในครรภ
-การประเมินการเตนของหัวใจทารกในครรภ
- การประเมนการดิ้นของทารกในครรภ
- การประเมินการเพิ่มขนาดมดลูกตามอายุครรภ
สัปดาหที่ 6-9 การพยาบาลสตรี-ทารกในระยะ
ตั้งครรภที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซอน
- การพยาบาลสตรี-ทารกที่มีภาวะเสี่ยงในระยะ
ตั้งครรภ
- การพยาบาลสตรี-ทารกที่มีภาวะแทรกซอนเนื่องจาก
การตั้งครรภ
- การพยาบาลสตรี-ทารกที่มีโรครวมกับการตั้งครรภ
- การพยาบาลสตรี-ทารกที่มีเลือดออกในระยะ
ตั้งครรภ
- การพยาบาลสตรี-ทารกที่มีโรคติดเชื้อรวมกับ
การตั้งครรภ
สอบกลางภาค
สัปดาหที่ 10-12 การพยาบาลสตรี-ทารกใน
ระยะคลอดที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซอน
- การพยาบาลสตรี-ทารกที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับ
ปจจัยการคลอด
- การพยาบาลสตรี-ทารกที่มีภาวะแทรกซอนในระยะ
คลอด
สัปดาหที่ 13 การพยาบาลสตรี-ทารกที่ไดรับ
การทําสูติศาสตรหัตถการ
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- บรรยายรวมกับ
อภิปราย
- จัดกรณีศึกษาให
ทํางานในกลุม และ
นําเสนอผล
การอภิปรายกลุม
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- บรรยายรวมกับ
อภิปราย
- จัดกรณีศึกษาให
ทํางานในกลุม และ
นําเสนอผล
การอภิปรายกลุม
- บรรยายรวมกับ
อภิปราย
- จัดกรณีศึกษาให
ทํางานในกลุม
- บรรยายรวมกับ
อภิปราย
- จัดกรณีศึกษาให
ทํางานในกลุม
- บรรยายรวมกับ
อภิปราย
- จัดกรณีศึกษาให
ทํางานในกลุม

4

สัปดาหที่ 14 การพยาบาลสตรี-ทารกที่มีภาวะ
เสี่ยงและภาวะแทรกซอนในระยะหลังคลอด

4

สัปดาหที่ 15 การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มี
ภาวะแทรกซอน

4

สัปดาหที่ 16 สอบปลายภาค

3

7

กิจกรรมการเรียน
การสอน
- บรรยายประกอบสื่อ
วีดิทัศน
- จัดทํากรณีศึกษาให
นักศึกษาวิเคราะหใน
กลุมยอย
- บรรยายพรอมสื่อ
วิดีทัศน นักศึกษา
สัมผัสหุนสตรีตั้งครรภ

ผูสอน

มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
การ
ประเมิน

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

สัปดาหที่
กําหนด

งานที่จะใชประเมินผลผูเรียน

สัดสวนของการประเมินผล

สอบ
- สอบกลางภาค
- สอบปลายภาค
การเขาชั้นเรียน
การมีสวนรวมอภิปราย แสดงความคิดเห็นใน
ชั้นเรียน
วิเคราะหกรณีศึกษาและการนําเสนอ
การทํางานกลุม และผลงาน
การอานและสรุปบทความวิจัย

9
16
ตลอดเทอม
ตลอดเทอม

50%
20%
30%
5%
5%

12
2, 6,10
13

15%
15%
10%

หมวดที่ 6. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
Ladewig, P. W., London, M. L., & Davidson, M. R. (2006). Contemporary maternalnewborn nursing care (6th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice
Hall.Murray, S. S., & McKinney, E. S. (2006). Foundations of maternal-newborn nursing
(4th ed.). St. Louis, MO: Elsevier.
Pillitteri, A. (2008). Maternal & child health nursing: Care of the childbearing &
childrearing family (5th ed.). Philadelphia: Lippincott.
Varney,H., Kriebs, J. M., & Cregor, C. (2004). Varney’s midwifery (4th ed.). Boston:
Jones and Bartlett.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
- หนังสือมาตรฐานวิชาชีพเกี่ยวกับการผดุงครรภ
- คูมืองานอนามัยแมและเด็ก
- ขอมูลงานอนามัยและและเด็ก
- ฐานขอมูลและระบบสืบคนอิเล็กทรอนิกส ไดแก web site สภาการพยาบาล The
Cochrane Library, World Health Organization, Best Practice & Research Clinical Obstetrics
and Gynaecology

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
3.1 หนังสือ ไดแก
Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Bloom, S. L., Hauth, J. C., Gilstrap III, L. C., &
Wenstrom, K. D. (2005). Williams obstetrics (22nd ed.). New York: McGraw-Hill.
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มคอ. 3
Lowdermilk, D. L. & Perry, S. E. (2004). Maternity & women’s health care (8th ed). St.
Louis, MO: Mosby.
Ladewig, P. A., London, M. L., & Davidson, M. R., (2006). Contemporary maternal-newborn
nursing care (6th ed.). Upper Saddle River, NJ : Pearson Education.
3.2 วารสาร ไดแก JOGNN, American College of Nurse-Midwives, MCN ,
midwifery, Journal of Midwifery & Women’s Health
3.3 ขอมูลอิเล็กทรอนิกส และเว็บไซด ไดแก EBSCO Publishing's CINAHL, Science
Direct, Springer Link e Journal, E-learning วิชา 0403 011 การผดุงครรภ
3.4 แผนซีดี ไดแก VDO / VCD, เกี่ยวกับการตรวจครรภ กลไกการคลอด การชวยเหลือ
การคลอด การอาบน้ําทารก การตรวจรางกายทารกแรกเกิด

หมวดที่ 7. การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุมระหวางผูส อนกับผูเรียน
- การสะทอนคิด (reflective journal) ของผูเรียน
- แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- การสังเกตการณสอนของผูรวมทีมการสอน
- ผลการสอบ/การเรียนรู
- การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อรวมกันหาแนวทางหรือวางแผนการปรับปรุงพัฒนา
รายวิชา
- การวิจัยในชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
มีคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา(คะแนน/เกรด)
กับขอสอบ รายงาน โครงการ และการใหคะแนนพฤติกรรมของนักศึกษา
5. การดําเนินการทบทวน และการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงประมวลรายวิชาทุกปตามผลการสัมมนาการจัดการเรียนการสอน
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