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บทสรุปผู้บริหาร 

 ภายใต้การสนับสนุนงานอนามัยมารดาและเด็ก ความร่วมมือ South-South Cooperation โดย
เครือข่ายไตรภาคี ได้แก่ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ (Thailand International 
Cooperation Agency - TICA) กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (United Nations Population Fund – 
UNFPA) และกระทรวงสาธารณสุข สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Ministry of Health, Lao PDR) 
ร่วมกันด าเนินโครงการ Strengthening Midwifery Educators in Lao PDR โดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรม   
ระยะสั้น เพื่อเสริมสร้างและยกระดับสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนของครูผดุงครรภ์และครูพ่ีเลี้ยง        
ทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติในคลินิก ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการศึกษาทางการผดุงครรภ์ตามแนวคิด
ของสมาพันธุ์การผดุงครรภ์นานาชาติ [ICM Global Standards  for Midwifery Education 2010 (amended 
2013)] และสมรรถนะหลักของครูผดุงครรภ์ที่ก าหนดโดยองค์การอนามัยโลก (WHO Midwifery Educator Core 
Competencies) ประกอบด้วยหลักสูตร ๔ เดือนส าหรับผู้บริหาร และหลักสูตร ๖ เดือนส าหรับครูผดุงครรภ์และ
ครูคลินิกท่ัวไป ระยะเวลาโครงการ ๓ ปี (๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)  

การประเมินผลครั้งนีม้ีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือ ๑) ศึกษาประเมินผลกระทบและความยั่งยืนของ
โครงการ โดยเฉพาะผลลัพธ์ที่เกิดจากการอบรม รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงการวางแผน     
และ การด าเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนในอนาคต ข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลนี้ยังสามารถน าไปใช้  
ในการวางแผนงานการสนับสนุนด้าน safe motherhood ส าหรับสปป.ลาว ในอนาคต และ ๒) ประเมิน        
การประยุกต์ใช้ และการคงอยู่ของความรู้และทักษะภายหลังจบการอบรม  
 

 วิธีการศึกษา การประเมินผลโครงการนี้เป็นการศึกษาวิจัย โดยใช้เครื่องมือทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ คือ ใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่มย่อย โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความรู้
และสมรรถนะหลังการอบรมพัฒนาขึ้นตามกรอบแนวคิดมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอนทางการผดุงครรภ์
ของสมาพันธุ์การผดุงครรภ์นานาชาติ [ICM Global Standards for Midwifery Education 2010 
(amended 2013)] และสมรรถนะหลักของครูผดุงครรภ์ที่ก าหนดโดยองค์การอนามัยโลก (WHO Midwifery 
Educator Core Competencies) เนื้อหาครอบคลุม ๘ โดเมนหลักท่ีเป็นสมรรถนะหลักของครูผดุงครรภ์และ
ครูคลินิก ตามแนวคิด WHO การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในการให้ข้อมูลหลัก จ านวน ๓ กลุ่ม  คือ คณะผู้บริหาร
ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานโครงการ ครผูดุงครรภ์ และครูคลินิก การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นเชิงคุณภาพ  

 ผลการศึกษา รายงานฉบับนี้น าเสนอข้อมูลผลการประเมินใน ๓ ส่วน ได้แก่ ๑) ผลการประเมิน
สมรรถนะและความรู้ หลังการอบรมของครูผดุงครรภ์ พบว่า ครูผดุงครรภ์มีความพยายามในการเปลี่ยนแปลง
การจัดการเรียนการสอน เพ่ือยกระดับมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอนทางการผดุงครรภ์มากขึ้น แต่ยัง 
ไม่สามารถวิเคราะห์ในภาพรวมของทั้งรายวิชาได้ มีความมั่นใจในการปฏิบัติการผดุงครรภ์มากขึ้น แตย่ังไม่ได้  
มีการวิพากษ์และวิเคราะห์ข้อสอบ รวมทั้งมีข้อจ ากัดในการสร้างแบบประเมินผู้เรียนและหลักสูตร เนื่องจาก   
เป็นเรื่องยาก ไม่มั่นใจว่าจะสามารถท าได้ถูกต้อง และไม่ค่อยเข้าใจการมีส่วนร่วมในกระบวนการน าใช้หลักสูตร 



 

 

 

ส่วนหนึ่งเนื่องจากไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการน าใช้หลักสูตร จึงยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลง
ของความรู้และทักษะในด้านนี้ มีการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นความแตกต่างทางวัฒนธรรมบ้าง
ตามโอกาส และยังมีข้อจ ากัดในการเข้าถึงและใช้ข้อมูลสารสนเทศ อีกทั้งไม่สามารถบอกระดับความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลได้ เนื่องจากข้อมูลส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากฐานข้อมูลทางวิชาการ ส่วนทักษะการวิจัยยังมีน้อย           
๒) ผลการประเมินสมรรถนะและความรู้หลังการอบรมของครูคลินิก ในด้านการพัฒนาตนเอง พบว่า การอบรม
ท าให้มีความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ทางการผดุงครรภ์มากขึ้นและลึกซึ้งขึ้น สามารถท างานเป็นทีมสุขภาพที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และมีความสนใจและมั่นใจในการดูแลผู้รับบริการที่มีภาวะเสี่ยงหรือภาวะแทรกซ้อนมากขึ้น 
สมรรถนะของครูคลินิกในการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีการใช้เทคนิคการสอนแบบ
ผู้ใหญ่ที่ได้รับจากการอบรม และได้ปฏิบัติหน้าที่ในการสอนร่วมกับครูโรงเรียน มีการวางแผนการสอน        
สอนทักษะการปฏิบัติให้ถูกต้องสอดคล้องกับหลักการและเนื้อหาทางทฤษฎีมากขึ้น ในด้านการเป็นผู้น า      
การเปลี่ยนแปลงได้มีการน าความรู้และทักษะที่ได้จากการอบรมมาเสนอให้หน่วยงานมีการปรับปรุงเพื่อให้
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในปัจจุบันตามหลักฐานเชิงประจักษ์มากขึ้น และยังถ่ายทอดความรู้สอนเพ่ือนร่วมงาน
ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น การเป็นวิทยากรในการอบรมครูคลินิกร่วมกับทางโรงเรียน       
การให้ค าแนะน าเพ่ือนร่วมงานในการท า Pre-post conference กับครูคลินิกอ่ืน ๆ ที่ยังไม่ได้อบรม เป็นต้น 
และ ๓) ผลการประเมินความรู้และสมรรถนะตนเอง  ในด้านการจัดการเรียนการสอนด้านการผดุงครรภ์ เป็น  
การประเมินตามโมเดลของ WHO ซึ่งผลสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ว่า หลักสูตรการอบรมนี้สามารถ
ยกระดับความรู้ความสามารถและทักษะการปฏิบัติการผดุงครรภ์ได้ชัดเจน รวมทั้งเพ่ิมพูนความรู้และทักษะ  
ในการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ครูผดุงครรภ์และครูคลินิกส่วนใหญ่มีความม่ันใจใน     
การท างานหรือต้องการค าแนะน าเพิ่มเติมในประเด็นเรื่องการสอนและการปฏิบัติเพียงเล็กน้อย แต่ไม่ม่ันใจที่
จะถ่ายทอดให้กับเพ่ือนร่วมงาน ส่วนการบริหารจัดการหลักสูตรและการน าใช้หลักสูตรยังมีความรู้และทักษะ
จ ากัด เนื่องจากไม่ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบหลักสูตร และกระบวนการน าใช้หลักสูตร รวมทั้งความรู้และ
ทักษะด้านการวิจัยมีค่อนข้างน้อย 

สรุปและข้อเสนอแนะ  
 ๑) ผลการสัมภาษณ์และข้อมูลจากแบบสอบถาม แสดงให้เห็นว่า ครูผดุงครรภ์และครูคลินิกมี

สมรรถนะระดับบุคคลมากขึ้น ทั้งในด้านการปฏิบัติการผดุงครรภ์ การจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและ    
ปฏิบัติ แต่ยังขาดสมรรถนะในเชิงระบบ โดยเฉพาะครูผดุงครรภ์ยังขาดความม่ันใจในการถ่ายทอดความรู้ไปสู่  
เพ่ือนร่วมงานเมื่อเทียบกับครูคลินิกที่สามารถน าความรู้และทักษะจากการอบรมมาประยุกต์และเป็นผู้น า          
ในการเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติและแนวทางการดูแลผู้รับบริการได้ทันที ขณะที่ครูผดุงครรภ์จะต้องรอการ
เปลี่ยนแปลงจากระดับภาควิชาหรือสถาบันลงมา เนื่องจากครูผดุงครรภ์ยังมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  
หลักสูตรและการน าใช้หลักสูตรน้อย ดังนั้น สถาบันและหน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องหาแนวทางในการเพิ่มพูน
ความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการหลักสูตร และเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งครู ครูคลินิก และ  
ผู้เรียน เพ่ือให้การบริหารจัดการหลักสูตรมีประสิทธิภาพสูงสุด 



 

 

 

       ๒) หลักสูตรการอบรมยังไม่สามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการในด้านการวิจัยและ     

การปฏิบัติบนหลักฐานเชิงประจักษ์ได้ ซึ่งเป็นข้อจ ากัดของระยะเวลาในการอบรม และพ้ืนฐานประสบการณ์    

ของผู้เรียน รวมทั้งขาดทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเข้าถึงข้อมูลวิชาการต่าง ๆ จึงควรมีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

เพ่ือการเรียนรู้และเพ่ิมพูนทักษะ และก าหนดนโยบายด้านการน าใช้ผลงานวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนและ     

การปฏิบัติการผดุงครรภ์อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเป็นการปลูกฝังค่านิยมและทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและ      

การเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งเป็นทักษะที่ส าคัญและจ าเป็นส าหรับผู้สอนและผู้เรียนในปัจจุบัน 

 ๓) ครูผดุงครรภ์และครูคลินิกยังขาดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ท าให้ขาดโอกาสในการเข้าถึงข้อมูล 

วิชาการท่ีเป็นภาษาอังกฤษจากสื่อสารสนเทศต่าง ๆ ดังนั้น การอบรมเพ่ือพัฒนาครูผดุงครรภ์และครูคลินิกอาจรวม

การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเข้าไว้ด้วย 

 ๔) แม้ครูผดุงครรภ์และครูคลินิกจะรายงานและประเมินว่า ตนเองมีความรู้และสมรรถนะในการสอน
และการปฏิบัติมากขึ้น แต่ก็ยังขาดความรู้ที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับโรคและภาวะแทรกซ้อน ยังขาดความรู้และทักษะในการ
วิเคราะห์กรณีศึกษาท่ีซับซ้อน เช่น case conference, EFM, Ultrasonography, และโรคทีเ่ป็นสาเหตุการตาย  
ที่ส าคัญของมารดาและทารก ไม่มีความรู้และทักษะในการคัดกรองหรือดูแลผู้รับบริการที่มีภาวะเสี่ยงและแทรกซ้อน 
ซ่ึงอาจส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อสุขภาพอนามัยของมารดา-ทารก ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องให้การสนับสนุน
ส่งเสริมพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น หน่วยงานที่เก่ียวข้องใน สปป.ลาว 
อาจจัดให้มีระบบ continuing education หรือ in-house training อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีการ
เพ่ิมพูนความรู้และทักษะ 

๕) หลักสูตรส าหรับผู้บริหารมีข้อจ ากัด คือ ไม่ได้อบรม workshop ท าให้ขาดโอกาสในการเรียนรู้การ

น าใช้หลักสูตร และไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการน าใช้หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้น 

ผู้บริหารควรได้รับการอบรม workshop เพ่ิม เพื่อเป็นผู้น าในการถ่ายทอดความรู้สู่ครูผดุงครรภ์อ่ืน ๆ และน าใช้

ความรู้และทักษะจากการอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 ๖) จากการติดตามประเมินผลการอบรม พบว่า ผู้อบรมยังต้องการการสนับสนุนช่วยเหลือทั้งในด้าน    
การจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติด้านผดุงครรภ์จากผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่ง สปป.ลาว 

อาจใช้ประโยชน์จากสถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโททางการผดุงครรภ์ ซึ่งมี

คณาจารย์และนักศึกษาผดุงครรภ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก มีความรู้ความสามารถด้านการผดุงครรภ์ที่จะ

ร่วมเป็นอาสาสมัครเพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือในกิจกรรมด้านการเรียนการสอนและการปฏิบัติการด้านผดุงครรภ์   

 
 

 
 



๑ 

 

การประเมินผล 
โครงการ Strengthening Midwifery Educators in Lao PDR 

 

 

๑. ที่มาและความส าคัญ 
 

อัตราการตายของมารดา-ทารกเป็นตัวชี้วัดส าคัญ ที่แสดงถึงอนามัยมารดา-ทารกใน แต่ละประเทศ ข้อมูล
สถิติชีพ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘ (ค.ศ. ๒๐๐๕) แสดงให้เห็นว่า อัตราการตายของมารดาใน สปป.ลาว สูงถึง ๔๕๐ ต่อ
ประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน เพื่อเป็นการลดอัตราการตายของมารดาและทารก กระทรวงสาธารณสุข สปป.ลาว ได้
ด าเนินแผนงาน Skilled Birth Attendant (SBA) ขึ้นระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕ กลไกหนึ่งของแผนงาน คือ 
การผลิตผดุงครรภ์เพ่ิมขึ้น ได้แก่ การผลิตผดุงครรภ์จากหลักสูตรผดุงครรภ์ชุมชน และหลักสูตรผดุงครรภ์ขั้นสูง ทั้ง
หลักสูตรสายตรงและหลักสูตรต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากรายงานการประเมินผลการด าเนินงาน SBA ที่ศึกษา
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๗ รายงานว่า แม้จะสามารถลดอัตราการตายของมารดาเหลือ ๒๒๐ ต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน 
แต่ผดุงครรภ์ยังต้องได้รับการพัฒนา ทั้งความรู้และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ซึ่งปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่ส่งผล
ต่อคุณภาพการผลิตผดุงครรภ์ คือระดับความรู้ความเชี่ยวชาญของครูผดุงครรภ์และครูพี่เลี้ยง ดังนั้น จึงมีความจ าเป็น
ยิ่งที่จะต้องมีการเสริมสร้างและยกระดับความสามารถของครูผดุงครรภ์และครูพ่ีเลี้ยงใน สปป.ลาว 

 

ภายใต้การสนับสนุนงานอนามัยมารดา-ทารก ความร่วมมือ South-South Cooperation โดยเครือข่าย
ไตรภาคี ได้แก่ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ (Thailand International 
Cooperation Agency - TICA) กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (United Nations Population Fund – 
UNFPA) และกระทรวงสาธารณสุข สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Ministry of Health, Lao PDR) 
เห็นสมควรให้มีการจัดการอบรมหลักสูตรระยะสั้น เพื่อเสริมสร้างและยกระดับสมรรถนะด้านการจัดการเรียน    
การสอนของครูผดุงครรภ์และครูพ่ีเลี้ยง ทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติในคลินิก ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน         
การจัดการศึกษาทางการผดุงครรภ์ตามแนวคิดของสมาพันธุ์การผดุงครรภ์นานาชาติ [ICM Global Standards  
for Midwifery Education 2010 (amended 2013)] และสมรรถนะหลักของครูผดุงครรภ์ที่ก าหนดโดย   
องค์การอนามัยโลก (WHO Midwifery Educator Core Competencies)  

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเลือกจากเครือข่ายไตรภาคีให้เป็นสถาบันในการพัฒนา
หลักสูตรและจัดการอบรมส าหรับครูผดุงครรภ์ โดยพิจารณาจากความรู้และประสบการณ์ของคณาจารย์ ความพร้อม
และทรัพยากรในการจัดการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตลอดจนแผนงานและวิธีการในการจัดการอบรม 
เพ่ือให้การพัฒนาหลักสูตรการอบรมมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของครูผดุงครรภ์ เครือข่าย
ไตรภาคีได้ให้การสนับสนุนให้คณะกรรมการด าเนินการจัดอบรมฯ จัดท า Needs Assessment ระหว่างเดือน
ตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือประเมินปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนการสอนทาง    
การผดุงครรภ์ ตามกรอบแนวคิดขององค์การอนามัยโลก โดยเก็บข้อมูลเชิงปริมาณจากครูผดุงครรภ์ ๖๔ ท่าน  
และครูคลินิก ๕๖ ท่าน รวมทั้งได้สัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารโรงเรียน ครูผดุงครรภ์ และครูพ่ีเลี้ยงใน สปป.ลาว 



๒ 

 
จ านวน ๕๓ ท่าน ผลของ Needs assessment น ามาสู่การพัฒนาหลักสูตร Strengthening Midwifery 
Educators in Lao PDR โดยจัดเป็นหลักสูตร ๔ เดือนส าหรับผู้บริหาร และหลักสูตร ๖ เดือนส าหรับครูผดุงครรภ์
และครูคลินิกท่ัวไป โดยได้ด าเนินการจัดอบรมรุ่นที่ ๑ จ านวน ๒๘ คน (แบ่งเป็นผู้บริหารจ านวน ๑๐ คน และ    
ครูผดุงครรภ์และครูคลินิกจ านวน ๑๘ คน) ส่วนการอบรมในรุ่นที่ ๒ และรุ่นที่ ๓ เป็นการอบรมหลักสูตร ๖ เดือน
ทั้งหมด รุ่นละ ๒๔ คน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙, ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ ตามล าดับ โดยเครือข่ายไตรภาคีให้การสนับสนุน
การอบรมรุ่นที่ ๑ และ ๒ ส่วนรุ่นที่ ๓ ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข สปป.ลาว 

 

แผนงานภายใต้การสนับสนุนของเครือข่ายไตรภาคีได้สิ้นสุดเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ผู้เข้าอบรมในรุ่นที่ 
๑ และ ๒ ประเมินตนเองว่า มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติการผดุงครรภ์เพ่ิมข้ึน
มาก มีความพึงพอใจในหลักสูตรและวิธีการจัดการอบรมในระดับมากท่ีสุด และคิดว่าหลักสูตรนี้ มีความสอดคล้อง
กับความต้องการและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง และได้มีการติดตามประเมินผลการอบรม
ครั้งที่ ๑ เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากระยะเวลาในการติดตามครั้งที่ ๑ มีระยะห่างจาก     
การอบรมในรุ่นที่ ๑ เพียง ๖ เดือนส าหรับผู้เข้าอบรมที่เป็นผู้บริหาร และ ๓ เดือนส าหรับผู้เข้าอบรมที่เป็นครู   
ผดุงครรภ์และครูคลินิกทั่วไป ดังนั้น ข้อมูลจากการประเมินผล เช่น การน าความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้อาจไม่
สามารถประเมินได้อย่างชัดเจน ครอบคลุม เนื่องจากข้อจ ากัดด้านเวลา  

 

๒. วัตถุประสงค์ของการประเมิน 
เพ่ือให้สามารถประเมินผลลัพธ์ของการด าเนินโครงการได้ชัดเจนมากข้ึน กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 

กระทรวงการต่างประเทศ จึงได้ให้การสนับสนุนการประเมินผล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
๑. ประเมินผลกระทบและความยั่งยืนของโครงการ โดยเฉพาะผลลัพธ์ที่เกิดจากการอบรม รวมทั้งรับฟัง

ข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงการวางแผนและการด าเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนใน
อนาคต ข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลนี้ ยังสามารถน าไปใช้ในการวางแผนงานการสนับสนุนด้าน   
safe motherhood ส าหรับสปป.ลาว ในอนาคต 

๒. ประเมินการประยุกต์ใช้ และการคงอยู่ของความรู้และทักษะภายหลังจบการอบรม  
 

๓. ขอบเขตการประเมิน 
 การประเมินผลครั้งนี้เป็นการประเมินสมรรถนะหลังการอบรมของครูผดุงครรภ์ลาว โดย 
 ๓.๑ การสัมภาษณ์เชิงลึกครูผดุงครรภ์และครูคลินิก จาก Luang Prabang Colleges of Health 
Sciences, Oudomxay Public  Health School และ Xiengkhouang Public Health School ณ 
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพหลวงพระบาง ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ๓.๒ การใช้แบบสอบถาม “แบบประเมินความรู้และสมรรถนะตนเองในด้านการจัดการเรียนการสอน
ด้านการผดุงครรภ์ (Competency Self-Assessment in Midwifery Education)” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ณ นครหลวงเวียงจันทน์ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
 
 



๓ 

 
๔. ระยะเวลาการประเมิน 

ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ หลวงพระบาง และนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว 
 

๕. วิธีการประเมิน เครื่องมือในการประเมินความรู้และสมรรถนะหลังการอบรม และผู้ให้ข้อมูล 
๕.๑ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความรู้และสมรรถนะหลังการอบรมพัฒนาขึ้นตามกรอบแนวคิด

มาตรฐานในการจัดการเรียนการสอนทางการผดุงครรภ์ของสมาพันธุ์การผดุงครรภ์นานาชาติ [ICM Global 
Standards for Midwifery Education 2010 (amended 2013)] และสมรรถนะหลักของครูผดุงครรภ์ที่ก าหนด
โดยองค์การอนามัยโลก (WHO Midwifery Educator Core Competencies) เนื้อหาครอบคลุม ๘ โดเมนหลัก  
ที่เป็นสมรรถนะหลักของครูผดุงครรภ์และครูคลินิก ตามแนวคิด WHO ได้แก่  

 โดเมนที่ ๑: กฏหมายและจริยธรรมวิชาชีพการผดุงครรภ์และการจัดการเรียนการสอนทาง    
การผดุงครรภ์  

 โดเมนที่ ๒: การปฏิบัติการผดุงครรภ์ 

 โดเมนที่ ๓: การจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี  

 โดเมนที่ ๔: การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ  

 โดเมนที่ ๕: การประเมินผู้เรียนและการประเมินหลักสูตร  

 โดเมนที่ ๖: องค์กรและการจัดการ  

 โดเมนที่ ๗: การสื่อสาร ภาวะผู้น า และการพิทักษ์สิทธิ์  

 โดเมนที่ ๘: การวิจัย  
รวมทั้งครอบคลุม ๖ มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนทางการผดุงครรภ์ของ ICM ได้แก่  

 มาตรฐานที่ ๑: องค์กรและการบริหารจัดการองค์กร  

 มาตรฐานที่ ๒: ครูผดุงครรภ์  

 มาตรฐานที่ ๓: นักศึกษา  

 มาตรฐานที่ ๔: หลักสูตร  

 มาตรฐานที่ ๕: ทรัพยากรและการบริการ  

 มาตรฐานที่ ๖: การประเมินผล 
๕.๒ เครื่องมือในการประเมิน มี ๓ รายการ ได้แก่  
 ๑) แบบสัมภาษณ์เชิงลึกครูผดุงครรภ์  
 ๒) แบบสัมภาษณ์เชิงลึกครูคลินิก  
 ๓) แบบสอบถามเพ่ือประเมินความรู้และสมรรถนะตนเองในการจัดการศึกษาด้านการผดุงครรภ์ 

รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ๑ ถึงภาคผนวก ๓ 
 
 
 



๔ 

 

๕.๓ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก 
 ๑) ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นครูผดุงครรภ์ ประกอบด้วยครูผดุงครรภ์จากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หลวงพระบาง ครูผดุงครรภ์จากโรงเรียนสาธารณสุขแขวงอุดมไซ เชียงขวาง และคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวม ๑๐ คน  

๒) ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นครูคลินิก ประกอบด้วยครูคลินิกจากโรงพยาบาลแขวงหลวงพระบาง  
โรงพยาบาล ๑๐๗ หลวงพระบาง โรงพยาบาลเชียงขวาง โรงพยาบาลเชษฐาธิราช และโรงพยาบาลแม่และเด็ก   
เกิดใหม่ นครหลวงเวียงจันทน์ รวม ๖ คน 

๓) ผู้ตอบแบบประเมิน (survey questionnaire) เพ่ือประเมินความรู้และสมรรถนะตนเองใน 
การจัดการศึกษาด้านการผดุงครรภ์ ประกอบด้วยครูผดุงครรภ์และครูคลินิก จากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
โรงเรียนสาธารณสุขแขวง โรงพยาบาลศูนย์กลาง และโรงพยาบาลแขวง รวม ๒๐ คน 

 

๖. ข้อมูลโครงการ 
 ๖.๑ ความเป็นมา 

      อัตราการเสียชีวิตของมารดาหลังคลอดใน สปป.ลาว ค่อนข้างสูง (ประมาณ ๒๐๐+: ๑๐๐,๐๐๐) 
รัฐบาล สปป.ลาว จึงให้ความส าคัญและด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณสุขโดยเฉพาะอนามัยแม ่ 
และเด็กของประเทศในหลาย ๆ ด้าน รวมถึงการปรับปรุงนโยบายการพัฒนาบุคคลากรด้านการผดุงครรภ์และ    
การให้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการผดุงครรภ์สากล (ICM-WHO core competency for midwifery)
 กองทุนประชากรแห่งสหประชาติ (UNFPA) และรัฐบาลไทย โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 
กระทรวงการต่างประเทศ ได้ให้การสนับสนุน สปป.ลาว ผา่นความร่วมมือใต้-ใต ้(South-South Cooperation) 
ร่วมกันด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการผดุงครรภ์ของ สปป.ลาว (Project on Strengthening Midwifery 
Educators and Institutions for Lao PDR) ซึ่งเป็นไปตามค าขอของกระทรวงสาธารณสุข สปป.ลาว โดย
กรมการศึกษาและค้นคว้าวิทยาศาสตร์ (Department of Training and Research - DTR) ตามผลการประชุม 
Validation Workshop on Helping Hands for Safe Motherhood ที่กรุงเทพฯ เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๗  

๖.๒ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
       ๑) เพ่ือลดอัตราการตายของแม่และเด็กของ สปป.ลาว ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
       ๒) เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและคู่มือการเรียนการสอนด้านการพยาบาลและผดุงครรภ์ของ สปป. ลาว  
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ICM-WHO (The International Confederation of Midwives (ICM) และ World 
Health Organization (WHO)) ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ 

๓) เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านการผดุงครรภ์ของ สปป.ลาว ได้แก่ พยาบาล เจ้าหน้าที่ผดุงครรภ์ และ 
พยาบาลพ่ีเลี้ยง (preceptors) ให้มีขีดความสามารถเพ่ิมข้ึน 

 ๖.๓ การด าเนินงานระหว่างปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ 
        ปี ๒๕๕๘ 
      ๑. จัดกิจกรรมประเมินความต้องการ (Need Assessments) จ านวน ๓ ครั้ง ดังนี้ 

    ๑.๑ ครั้งที่ ๑ ณ แขวงเวียงจันทน์ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘  



๕ 

 
    ๑.๒ ครั้งที่ ๒ ณ แขวงจ าปาสัก ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  
    ๑.๓ ครั้งที่ ๓ ณ แขวงหลวงพระบาง ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘  

๒. กิจกรรมน าเสนอรายงานผล Needs assessment และประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือร่างหลักสูตร
อบรมระยะสั้น ๔ เดือน และ ๖ เดือน ส าหรับครูผดุงครรภ์และครูคลินิก สปป.ลาว ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ 
มีนาคม ๒๕๕๙ ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว 

ปี ๒๕๕๙ 
๑. กิจกรรมการจัดศึกษาดูงานด้านนโยบายการผดุงครรภ์ของประเทศไทยให้แก่ผู้บริหารระดับสูง

และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เก่ียวข้องของ  สปป.ลาว จ านวน ๑๒ คน (Study Visit on Midwifery Education 
for 12 Laos Policy Makers) ที่กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

๒. กิจกรรมฝึกอบรมการร่างหลักสูตรส าหรับครูผดุงครรภ์และครูคลีนิก (ระดับอาวุโส) 
(Strengthening Midwifery Educators in Lao PDR) จ านวน ๒ หลักสูตร ได้แก่ 

๒.๑ หลักสูตร ๔ เดือน (จ านวน ๑๐ คน) ระหว่างวันที่ ๑๙ มิถุนายน – ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙  
    ๒.๒ หลักสูตร ๖ เดือน (จ านวน ๑๘ คน) ระหว่างวันที่ ๑๙ มิถุนายน – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙  

        ปี ๒๕๖๐ 
๑. กิจกรรมติดตามผลการฝึกอบรมครูผดุงครรภ์และครูคลีนิก (ระดับอาวุโส) (Strengthening 

Midwifery Educators in Lao PDR) ครั้งที่ ๑ ณ นครหลวงเวียงจันทน์ แขวงค าม่วน แขวงสะหวันนะเขต และ   
แขวงจ าปาสัก ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐  

๒. กิจกรรมฝึกอบรมการร่างหลักสูตรครูผดุงครรภ์และครูคลีนิก (ระดับอาวุโส) (Strengthening 
Midwifery Educators in Lao PDR) หลักสูตร ๖ เดือน รุ่นที่ ๒ (จ านวน ๒๔ คน) ระหว่างวันที่ ๔ มิถุนายน – 
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  

๓. กิจกรรมติดตามความก้าวหน้าการฝึกอบรมครูผดุงครรภ์และครูคลีนิก (ระดับอาวุโส) หลักสูตร 
๖ เดือน รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

๔. กิจกรรมติตดามผลการฝึกอบรมและปิดหลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตร ๖ เดือน รุ่นที่ ๒ วันที่ 
๒๑ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐   

๕. กิจกรรมติดตามผลการฝึกอบรมครูผดุงครรภ์และครูคลีนิก (ระดับอาวุโส) (Strengthening 
Midwifery Educators in Lao PDR) ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๒ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐  

๖. สรุปผลและปิดโครงการ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

๗. ผลการประเมิน 
 รายงานฉบับนี้น าเสนอข้อมูลผลการประเมินใน ๓ ส่วน ได้แก่ ๑) ผลการประเมินสมรรถนะและ       
ความรู้ หลังการอบรมของครูผดุงครรภ์ ๒) ผลการประเมินสมรรถนะและความรู้หลังการอบรมของครูคลินิก        
และ ๓) ผลการประเมินความรู้และสมรรถนะตนเองในด้านการจัดการเรียนการสอนด้านการผดุงครรภ์ และ              
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
 
 



๖ 

 
  ๗.๑ ผลการประเมินสมรรถนะและความรู้หลังการอบรมของครูผดุงครรภ์ 
        การประเมินสมรรถนะและความรู้หลังการอบรมของครูผดุงครรภ์ โดยการสัมภาษณ์ การรายงาน   
ผลการประเมินสมรรถนะและความรู้หลังการอบรมของครูผดุงครรภ์ จะรายงานตามกรอบแนวคิดสมรรถนะหลัก
ของครูผดุงครรภ์ขององค์การอนามัยโลก โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 โดเมนที่ ๑: กฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพผดุงครรภ์ การจัดการเรียนการสอนทางการผดุงครรภ์ 

สมรรถนะ สิ่งท่ีครู/ครูคลินิกทางผดุงครรภ์ต้องมี ในด้านความรู้ ทักษะ  

และการปฏิบัติ 

สมรรถนะที่ ๑: แสดงออกถึงการปฏิบัติ  
อย่างมีจริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ    
ผดุงครรภ์และการเรียนการสอนด้าน       
การผดุงครรภ์ 
 

• ความรู้ด้านจริยธรรมวิชาชีพ และการเรียนการสอนทาง            
การผดุงครรภ์ที่เป็นสากล และระดับประเทศ 

• เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติวิชาชีพผดุงครรภ์ 
• ปฏิบัติโดยค านึงถึงสิทธิผู้รับบริการ 

 

สมรรถนะที่ ๒ : แสดงออกถึงการปฏิบัติ      
ที่สอดคล้องกับกฎหมายวิชาชีพและ     
การจัดการเรียนการสอนด้านผดุงครรภ์ 
 

• กฎหมายด้านการจัดการศึกษา เช่น ระเบียบของ
กระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐานการเรียนและการฝึกอบรม (อาท ิ  
วุฒิการศึกษา/ประสบการณ์ผู้สอน สัดส่วนผู้สอนต่อผู้เรียนทั้งใน
ภาคทฤษฎีและคลินิก จ านวนหน่วยกิต จ านวนชั่วโมงท่ีสอน) 

• ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรอ่ืนที่เทียบเท่า 
• ได้รับการอบรมด้านการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานทาง

การศึกษาและวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นครู/          
ครูคลินิกทางการผดุงครรภ์  

 

  ผลการประเมิน 
  ครูผดุงครรภ์มีความพยายามในการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอน เพ่ือยกระดับมาตรฐานในการ
จัดการเรียนการสอนทางการผดุงครรภ์มากขึ้น เช่น มีการเขียนแผนการสอนในรายวิชาที่เป็นภาคทฤษฎี แต่ยังไม่
ครอบคลุมทุกหัวข้อ สามารถวิเคราะห์ได้ว่า หัวข้อที่ได้สอนควรประกอบด้วยประเด็นเนื้อหาส าคัญอะไรบ้าง แต่ยัง
ไม่สามารถวิเคราะห์ในภาพรวมของทั้งรายวิชาได้ ส่วนภาคปฏิบัตินั้น มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการรายวิชาปฏิบัติ
บ้าง แต่ยังไม่สอดคล้องกับการจัดล าดับความส าคัญในมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เช่น แขวง
อุดมไซมีการเปลี่ยนแปลงแบบบันทึกประสบการณ์ของนักศึกษาเพ่ือให้สอดคล้องกับจ านวนผู้รับบริการ แต่โดย
หลักการแล้ว แบบบันทึกประสบการณ์ไม่มีความจ าเป็นต้องปรับทุกภาคการศึกษา เพราะตามกรอบมาตรฐาน    
การจัดการเรียนการสอนทางการผดุงครรภ์ใน สปป.ลาว และการจัดการเรียนการสอนที่เป็นสากล จะต้องมีการ
ระบุจ านวนกรณีศึกษาที่ต้องการ (case requirement) เชน่ ต้องท าคลอดไม่น้อยกว่า ๔๐ ราย หรือให้บริการ  
ฝากครรภ์และตรวจครรภ์ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ราย เป็นต้น การที่แขวงอุดมไซปรับเปลี่ยนแบบบันทึกประสบการณ์
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เพ่ือลดจ านวน case requirement จึงเป็นการลดมาตรฐานและจะส่งผลต่อการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของวิชาหรือ
หลักสูตรได้ ส่วนแขวงอ่ืน ๆ พบว่า ไม่มีปัญหาในเรื่องนี้ 

  แขวงหลวงพระบางและเชียงขวาง มีการเพ่ิมจ านวนอาจารย์นิเทศ เพื่อให้สอดคล้องหรือใกล้เคียงกับ
สัดส่วนอาจารย์นิเทศต่อนักศึกษาตามมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติให้มากข้ึน (ท่ัวไปไม่เกิน ๑: ๘) 
แต่ สปป.ลาวระบุสัดส่วนอาจารย์นิเทศต่อนักศึกษาไว้ที่ ๑: ๕X มีการปรับรูปแบบการนิเทศ ให้มีการท า clinical 
teaching มีการมอบหมายการบ้านเพื่อให้นักศึกษาค้นคว้า ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และให้นักศึกษา  
มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนมากขึ้น รวมทั้งให้เวลาและความส าคัญกับการนิเทศ จากเดิมที่ไปเยี่ยมนิเทศเพียง
ครึ่งวัน หรือหนึ่งวันต่อสัปดาห์ ปรับเปลี่ยน ๓ วัน/สัปดาห์ ท าให้ครูได้เพ่ิมพูนประสบการณ์ในด้านทักษะการปฏิบัติ 
การผดุงครรภ์มากข้ึน มีความมั่นใจในการนิเทศมากขึ้น ซึ่งจะน าไปสู่การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

  ส่วนการถ่ายทอดความรู้จากการอบรมไปสู่เพ่ือนร่วมงานนั้น ส่วนใหญ่ผู้ที่สามารถถ่ายทอดได้ จะเป็น      
ผู้เข้าอบรมที่เป็นผู้บริหาร (เรียนหลักสูตร ๔ เดือน) ส่วนผู้เข้าอบรมที่เป็นครูผดุงครรภ์ทั่วไป (เรียนหลักสูตร ๖ 
เดือน) รายงานว่า ตนเองมีความรู้และสมรรถนะมากข้ึน มีความสามารถในการสอนและนิเทศมากข้ึน แต่ยังไม่ค่อย
มั่นใจในการถ่ายทอดไปยังผู้อ่ืน 

 โดเมนที่ ๒: การปฏิบัติการผดุงครรภ์ 

สมรรถนะ สิ่งท่ีครู/ครูคลินิกทางผดุงครรภ์ต้องมี ในด้านความรู้ ทักษะ          
และการปฏิบัติ 

สมรรถนะที่ ๓: รักษาสมรรถนะ 
ความสามารถในการปฏิบัติการผดุงครรภ์
อย่างต่อเนื่อง 

 

• ความรู้ด้านสถิติชีพ (ระบาดวิทยา) สาเหตุการตาย-เจ็บป่วยที่ 
เกี่ยวข้องกับอนามัยแม่และเด็ก 

• ความรู้และทักษะในการดูแลผู้รับบริการและทารกในระยะตั้งครรภ์ 
คลอด หลังคลอด ในภาวะปกติ ภาวะเสี่ยงหรือภาวะแทรกซ้อน 
รวมทั้งการให้บริการวางแผนครอบครัวโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 

• การเรียนรู้ด้วยตนเอง, การเรียนรู้ตลอดชีวิต, การอบรมเพ่ิมพูน   
ความรู้ การพัฒนาตนทางวิชาชีพ 

สมรรถนะที่ ๔: ปฏิบัติการผดุงครรภ์ที่    
แสดงถึงการประยุกต์ใช้หลักฐานเชิง  
ประจักษ์และความรู้ที่ทันสมัย 

• การประยุกต์ใช้ผลการวิจัยมาใช้ในการปฏิบัติและการจัดการเรียนการสอน 

• การปฏิบัติบนพื้นฐานของหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based 
practice) 

   
   ผลการประเมิน 
  ครูผดุงครรภ์รายงานว่า มีความม่ันใจในการปฏิบัติการผดุงครรภ์มากขึ้น ครูที่มาจากแขวงหลวงพระบาง
และเซียงขวางให้ข้อมูลว่า สามารถนิเทศนักศึกษาในแผนกห้องคลอดได้ จากเดิมที่ไม่ได้นิเทศรายวิชาปฏิบัติเลย 
หรือไม่เคยนิเทศท่ีแผนกห้องคลอดมาก่อน อย่างไรก็ตาม ครูจากอุดมไซรายงานว่า ได้รับการมอบหมายงานให้เป็น
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อาจารย์นิเทศสายการพยาบาลเด็ก ซึ่งไม่สอดคล้องกับหน้าที่ที่ควรปฏิบัติภายหลังการอบรม ทีค่วรต้องมานิเทศใน
สายวิชาผดุงครรภ์เป็นหลัก ซึ่งเป็นปัญหาในระดับนโยบายของสถาบันการศึกษา ท าให้การลงทุนอบรมบุคลากร
ไม่ได้เกิดประโยชน์ต่องานอนามัยมารดาทารกอย่างเต็มที่ 

  ความรู้ด้านสถิติชีพนั้น มีความรู้สถิติชีพเกี่ยวกับโรคหรือภาวะที่เป็นสาเหตุการตายของมารดาทารก    
เพ่ิมมากข้ึน ส่วนใหญ่เป็นความรู้ที่ได้รับจากการอบรม เช่น รู้ว่าสาเหตุการตายของมารดาในสปป.ลาว ได้แก่     
การตกเลือดหลังคลอด ติดเชื้อ ความดันโลหิตสูงระยะตั้งครรภ์ เป็นต้น แต่ยังไม่มีการค้นคว้าความรู้เพ่ิมเติม ส่วน
การประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักฐานเชิงประจักษ์และความรู้ที่ทันสมัย ยังไม่มีการสืบค้นความรู้ใหม่ เอกสารหลัก   
ที่ใช้ค้นคว้าจะเป็นเอกสารประกอบการสอนที่ได้รับเมื่อไปอบรมหลักสูตร Strengthening Midwifery Educators 
in Lao PDR หรือใช้การสืบค้นจากอินเตอร์เนต แต่ไม่สามารถบอกระดับความน่าเชื่อของข้อมูลที่สืบค้นได้  

 โดเมนที ่๓: การจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี 

สมรรถนะ สิ่งท่ีครู/ครูคลินิกทางผดุงครรภ์ต้องมี ในด้านความรู้ ทักษะ           
และการปฏิบัติ 

สมรรถนะที่ ๕: ประยุกต์กลวิธีการให้ 
ความรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุกหรือ   
แบบลงมือกระท า (active learning) 
 

• การจัดการเรียนการสอนแบบผู้ใหญ่ 
• รูปแบบวิธีการสอนที่หลากหลาย สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์เชิง

พฤติกรรม และผลลัพธ์การเรียนรู้ 
• ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน (ใช้การสื่อสาร ๒ ทาง    

ความไว้วางใจ การให้เกียรติซึ่งกันและกัน) 
สมรรถนะที่ ๖: เลือกและใช้ทรัพยากร    
และอุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

• เลือกและใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย 

• พัฒนาสื่อการสอนที่เหมาะกับผู้เรียน 
• ใช้ IT พ้ืนฐานได้ (การสื่อสารกับผู้เรียน) 

สมรรถนะที่ ๗: ตระหนักถึงความแตกต่าง
ของผู้เรียน และให้การสนับสนุน           
การเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน 

 

• การประเมินความต้องการของแต่ละบุคคล 

• จัดการเรียนรู้ตามความต้องการของแต่ละบุคคล 
• ช่องทางให้ผู้เรียนเข้าถึงได้ง่าย 
• มีทักษะในการแนะน า/ให้ค าปรึกษาผู้เรียน ให้ข้อมูลย้อนกลับ     

เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง 

 

  ผลการประเมิน 
  ครูผดุงครรภ์ให้ข้อมูลว่า มีการจัดประชุมวิชาการปีละ ๑ ครั้ง โดยจัดเป็นการประชุมใหญ่ประจ าปี ซึ่ง
รูปแบบการประชุมยังไม่เปลี่ยนแปลง ปฏิบัติไปตามนโยบายของแต่ละโรงเรียน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็น       
การประชุมใหญ่ จึงไม่สามารถตรวจสอบรายละเอียดและอภิปรายแผนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา
ได้ เป็นเพียงการประชุมเพ่ือซักถามถึงปัญหา อุปสรรค ในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาที่ผ่านมา ซึ่ง  
ส่วนใหญ่จะรายงานว่า ไม่มีอุปสรรคเนื่องจากสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามก าหนดของปฏิทินการศึกษา   
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แต่ไม่มีการลงรายละเอียดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลการประเมินวิชาโดยผู้เรียน หรือแผนการปรับปรุงการเรียน   
การสอนในปีการศึกษาต่อไป  

  ในด้านการสอนทฤษฎีนั้น ครูผดุงครรภ์ให้สัมภาษณ์ว่า หลังจบการอบรมแล้ว ได้รับมอบหมายให้สอน
ภาคทฤษฎี จากเดิมที่เป็นอาจารย์มา ๑๐ ปี ไม่เคยได้สอนภาคทฤษฎีเลย โดยสามารถเขียนแผนการสอนได้  (ไม่ได้
น าหลักฐานมาแสดง) รวมทั้งใช้วิธีในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายมากข้ึน จากเดิมที่ใช้เพียงการบรรยาย
เป็นหลัก และสามารถสร้างสื่อการสอน (Power Point) และมีการน าโมเดล หรืออุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหามา
ใช้ในการสอนด้วย นอกจากนี้ ยังรายงานว่า สามารถวิเคราะห์จ านวนชั่วโมงท่ีเหมาะสมในการสอนและปรับเปลี่ยน
ระยะเวลาการสอนให้มีความเหมาะสมกับหัวข้อและเนื้อหามากขึ้น เช่น ลดจ านวนชั่วโมงสอนของหัวข้อ condom 
จาก ๑๒ ชั่วโมงลง และน าชั่วโมงท่ีปรับลดลงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนหัวข้อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพ่ือให้
เป็นรูปแบบการสอนที่น่าสนใจมากขึ้น โดยจัดเป็น workshop เหมือนกับที่ได้เรียนมาระหว่างการอบรม อย่างไรก็ตาม 
การเปลี่ยนแปลงชั่วโมงสอนนี้ เป็นการเปลี่ยนแปลงข้ามรายวิชา เพราะต้องเปลี่ยนเฉพาะหัวข้อที่ตนรับผิดชอบสอน
เท่านั้น แสดงให้เห็นว่า ครูผดุงครรภ์ยังไม่เข้าใจระบบการคิดจ านวนชั่วโมง จ านวนหน่วยกิต และการจัดการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับหน่วยกิตท่ีก าหนดมาในแต่ละรายวิชา ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลง ควรเป็นการเปลี่ยนแปลง
ภายในรายวิชาเดียวกันเพ่ือควบคุมจ านวนชั่วโมงให้สอดคล้องกับหน่วยกิตของรายวิชานั้น ๆ ตามการวางแผนของ
หลักสูตร นอกจากนี้ ยังแสดงให้เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดในระดับบุคคลเท่านั้น ยังไม่มีการพูดคุยปรึกษา
ระหว่างทีมผู้สอนร่วม จึงยังไม่สามารถปรับให้เหมาะสมในภาพรวมของทั้งรายวิชา หรือหลักสูตร โดยครูผดุงครรภ์
ให้เหตุผลว่า เนื่องจากการบริหารจัดการรายวิชา ท าโดยผู้บริหารฝ่ายวิชาการ อาจารย์ผู้สอนไม่ได้เป็นเจ้าของวิชา 
(course coordinator) จึงไม่มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการรายวิชา ท าให้การปรับเปลี่ยนมีข้อจ ากัดเพียง
ระดับบุคคลเท่านั้น  

  ส่วนการจัดการเรียนการสอนที่ค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนนั้น ครูผดุงครรภ์หลวงพระบางรายงานว่า 
มีการใช้เทคนิคการสอนโดยการแบ่งกลุ่มย่อย ท าให้ผู้เรียนแต่ละคนสามารถเข้าถึงอาจารย์ได้ง่ายข้ึน และสามารถ
ให้ข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนาแก่นักศึกษาได้ดีขึ้น 

 โดเมนที่ ๔: การจัดการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ 

สมรรถนะ สิ่งท่ีครู/ครูคลินิกทางผดุงครรภ์ต้องมี ในด้านความรู้ ทักษะ             
และการปฏิบัติ 

สมรรถนะที่ ๘: แหล่งฝึกปฏิบัติงานมี    
ความปลอดภัย มีศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 

 

• แหล่งฝึกมีมาตรฐาน  Staff เป็น role model ที่ดีในการปฏิบัติ     
มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการ ค านึงถึงสิทธิผู้รับบริการในการ      
มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 

• เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพ 
• กระบวนการสอนใช้กระบวนการพยาบาล (ประเมิน วางแผน           

ลงมือกระท า ประเมินผล และบันทึก) 
 
 



๑๐ 

 

สมรรถนะ สิ่งท่ีครู/ครูคลินิกทางผดุงครรภ์ต้องมี ในด้านความรู้ ทักษะ             
และการปฏิบัติ 

สมรรถนะที่ ๙: จัดการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ   
ที่สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ 
 

• สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี ส่งเสริมการใช้ความรู้จากทฤษฎีสู่    
การปฏิบัติ 

• สร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูและครูคลินิก 
• เป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างสัมพันธภาพกับทีมสุขภาพ 
• ประสานงาน และขอรับความช่วยเหลือจากครูคลินิก/ และ   

เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานในคลินิกอย่างเหมาะสม 
• สร้างโอกาสการสอนในคลินิก เช่น การท า clinical teaching      

การน ากรณีศึกษาที่ได้เรียนรู้ในระหว่างการฝึกปฏิบัติงานของ
นักศึกษามาอภิปรายและเชื่อมโยงความรู้สู่การปฏิบัติ รวมทั้ง      
การค้นคว้าความรู้จากงานวิจัยและการปฏิบัติบนหลักฐานเชิง
ประจักษ์เพ่ืออภิปราย 

• ก ากับดูแลผู้เรียนให้ได้รับประสบการณ์ครบถ้วน 
• ให้ข้อมูลการประเมินย้อนกลับแก่ผู้เรียนในระยะเวลาที่เหมาะสม 

ประเมินเชิงบวกได้ 
 

  ผลการประเมิน 
  การเตรียมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในภาคปฏิบัติจัดท าเช่นเดียวกับภาคทฤษฎี คือมีการประชุม
ใหญ่ประจ าปีเพียง ๑ ครั้ง อาจท าให้การอภิปรายปัญหาและอุปสรรคในการจัดประสบการณ์ทางคลินิกให้กับ
นักศึกษาไม่ครอบคลุม รวมทั้งระยะเวลาในการจัดการประชุมทิ้งระยะห่างจากการจัดการเรียนการสอน
ค่อนข้างมาก และไม่ได้มีการสรุปรายงานการจัดการเรียนการสอนไว้ก่อน อาจท าให้ลืมข้อมูลบางอย่างได้ 

  การเลือกแหล่งฝึกปฏิบัติงานไม่มีปัญหาด้านมาตรฐาน เนื่องจากส่วนใหญ่ฝึกปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลแขวง 
(เทียบเท่าโรงพยาบาลประจ าจังหวัด) ซึ่งเป็นสถานบริการสุขภาพที่มีมาตรฐานสูงสุดในระดับแขวง แต่ครูผดุงครรภ์
ยังขาดทักษะในการจัดตารางการฝึกปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสม ท าให้บางครั้งมีนักศึกษาจ านวนมากขึ้นฝึกปฏิบัติ 
ในหอผู้ป่วยเดียวกัน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อกระบวนการเรียนการสอน และท าให้เก็บกรณีศึกษาท่ีต้องการไม่ครบถ้วน 
ตามวัตถุประสงค์วิชา 

  ครูผดุงครรภ์ให้ข้อมูลว่า หลังกลับจากการอบรมแล้ว ได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติให้ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษามากข้ึน เช่น มีการประชุมปรึกษาก่อนและหลังการฝึกปฏิบัติงาน 
(pre-post conference) มอบหมายการบ้านให้ค้นคว้า มีการสอนในคลินิก (clinical teaching) เป็นต้น        
ส่วนการตรวจรายงานนั้น ครูผดุงครรภ์มีความม่ันใจมากขึ้น แต่ยังไม่สามารถท ากิจกรรมประชุมปรึกษารายกรณี    
(case conference) ได้อย่างมั่นใจ เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นกรณีท่ีมีปัญหาสุขภาพซับซ้อน นอกจากนี้ ยังให้     
ข้อมูลว่า มีการประสานงานและแบ่งหน้าที่ระหว่างครูผดุงครรภ์และครูคลินิกมากขึ้น และมีสัมพันธภาพที่ดีมากขึ้น 
เนื่องจากครูผดุงครรภ์ให้เวลากับการนิเทศมากข้ึนเป็น ๓ วัน/สัปดาห์ ท าให้แบ่งเบาภาระงานของครูคลินิก   
อย่างไรก็ตาม รูปแบบการนิเทศของครูผดุงครรภ์ที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ยังไม่



๑๑ 

 
เปลี่ยนแปลง ยังเป็นเพียงการติดตามเยี่ยมนักศึกษาเพ่ือบันทึกจ านวนผู้รับบริการว่าครบถ้วนหรือไม่ แต่ไม่ได้เป็น
การนิเทศให้ความรู้และสอนทักษะแก่นักศึกษา  

  มีข้อสังเกตว่า ระบบการประเมินนักศึกษายังต้องได้รับการปรับปรุง เนื่องจากแม้ว่าจะได้รับการอบรม 
เรื่องการสร้างแบบประเมินและ scoring rubrics แล้ว แต่ครูผดุงครรภ์ที่ได้รับการอบรมไม่ใช่กลุ่มผู้บริหารหลักสูตร 
จึงไม่ม่ันใจที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับครูผดุงครรภ์อ่ืน ๆ แบบประเมินทักษะการปฏิบัติจึงยังไม่ชัดเจน และการ
ก าหนดสัดส่วนคะแนนไม่เหมาะสม เช่น มีการให้สัดส่วนคะแนนด้านการแต่งกายให้ถูกระเบียบค่อนข้างมาก แต่  
ให้สัดส่วนคะแนนทักษะและความรู้น้อย เป็นต้น และรายละเอียดของการประเมินไม่ชัดเจน  

 โดเมนที่ ๕: การประเมินผู้เรียนและหลักสูตร 

สมรรถนะ สิ่งท่ีครู/ครูคลินิกทางผดุงครรภ์ต้องมี ในด้านความรู้ ทักษะ               
และการปฏิบัติ 

สมรรถนะที่ ๑๐: การควบคุมและก ากับ    
การประเมินประสิทธิผล (effectiveness)      
ของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

 

• ใช้การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ คุณลักษณะผู้จบการศึกษาของหลักสูตร 

• ประเมินครอบคลุมทั้งพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย 
• มีส่วนร่วมในการท าแผนผังการออกข้อสอบ (Blue print)               

วิพากษ์ข้อสอบ และวิเคราะห์ข้อสอบ 
• มีกลไกการประเมินผู้เรียน ให้ข้อมูลย้อนกลับในระยะเวลาที่    

เหมาะสม เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาตน 
• มีกลไกประเมินการจัดการเรียนการสอน (ผู้สอน ผู้เรียน     

วิธีการจัดการเรียนการสอน ปัจจัยแวดล้อม) 
• ประเมินผู้เรียนอย่างยุติธรรม ตรวจสอบได้ และมีเป้าหมาย 
• บันทึกข้อมูลอย่างถูกต้อง เป็นระบบ 
• น าข้อมูลจากผลการประเมินผล มาใช้ในการปรับปรุงการจัด     

การเรียนการสอน 
• มีกลไกการประเมินรายวิชา และประเมินหลักสูตร 

สมรรถนะที่ ๑๑: การประเมินสมรรถนะ     
ของผู้เรียน 

 

• ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือในการประเมิน 

• ร่วมกับทีมผู้สอน ในการก าหนดกรอบในการประเมินผลผู้เรียน 
• ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนต่อเนื่อง เพื่อร่วมวางแผนให้          

การเรียนรู้บรรลุผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
• ประเมินสมรรถนะผู้เรียนได้ตรง น่าเชื่อถือ 
• ประเมินสมรรถนะผู้เรียนในการดูแลผู้รับบริการที่มีความ

หลากหลาย   ทางวัฒนธรรม 
• ดูแลผู้เรียนที่มีผลลัพธ์การเรียนรู้ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง      

หรือไม่ก้าวหน้า โดยการท้าทายให้ผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ    
มากขึ้น และรู้จุดอ่อนที่ต้องแก้ไข 



๑๒ 

 
 ผลการประเมิน 
 ครูผดุงครรภ์ทุกคนรายงานว่า ยังไม่ได้มีการวิพากษ์และวิเคราะห์ข้อสอบ รวมทั้งมีข้อจ ากัดในการสร้างแบบ
ประเมิน เช่น ไม่มีแบบประเมินส าหรับการสอบทักษะหลังการฝึกปฏิบัติงาน เนื่องจากเป็นเรื่องยาก ไม่ม่ันใจว่าจะ
สามารถท าได้ถูกต้อง ส่วนระบบการบันทึกคะแนน การตัดเกรด รวมทั้งการท ารายงานสรุปประเมินผลการจัด   
การเรียนการสอน ยังไม่ได้มีการน าความรู้และทักษะจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ โดยให้เหตุผลว่าเนื่องจาก    
หน่วยวิชาการหรือประกันคุณภาพของแต่ละสถาบันเป็นผู้ด าเนินการให้ 

  โดเมนที่ ๖: องค์กร การน าและการจัดการอย่างเป็นระบบ 

สมรรถนะ สิ่งท่ีครู/ครูคลินิกทางผดุงครรภ์ต้องมี ในด้านความรู้ ทักษะ                
และการปฏิบัติ 

สมรรถนะที่ ๑๒: มีส่วนร่วมอย่างจริงจัง      
หรือมีส่วนร่วมในกระบวนการน าหลักสูตร    
ไปใช้ 
 

• มีส่วนร่วมในกระบวนการร่างและปรับปรุงหลักสูตร 

• มีส่วนร่วมในการก าหนดผลลัพธ์ของหลักสูตร รวมทั้งออกแบบ 
วิธีการน าหลักสูตรไปใช้ 

• มีส่วนร่วมในการเขียนรายละเอียดวิชา (Course syllabus)        
ที่ก าหนดวัตถุประสงค์ ผู้เรียน เนื้อหา อุปกรณ์/สื่อการสอน     
เครื่องมือและวิธีการประเมินผล 

• มั่นใจว่าหลักสูตรตอบสนองความต้องการของสังคม           
บูรณาการแนวคิดการดูแลในวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

สมรรถนะที่ ๑๓: กระบวนการทบทวน 
รายวิชาและการปรับปรุงหลักสูตร 

 

• มีกระบวนการและกลไกก ากับติดตามรายวิชา อย่างเป็นระบบ     
ตามระยะเวลาที่เหมาะสม 

• ทบทวนหลักสูตรอย่างเป็นระบบ มีการประเมินความต้องการ
ของผู้เรียน คุณลักษณะของบัณฑิต ความพึงพอใจของ                  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

• ออกแบบหลักสูตรโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่   
เกี่ยวข้องทุกระดับ  ตอบสนองต่อแนวโน้มประเด็นปัญหา            
ด้านการผดุงครรภ์ และความต้องการของชุมชน 

• มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมในกระบวนการทบทวน และ  
ปรับปรุงหลักสูตร 

• หลักสูตรสอดคล้องและได้มาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ 
• มีกลไกการประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบ 
• ก ากับ ติดตามว่า ผู้ส าเร็จการศึกษา สามารถตอบสนอง             

ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือไม่ 
• เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ  

 



๑๓ 

 
  ผลการประเมิน 
  ครูผดุงครรภ์ยังไม่ค่อยเข้าใจการมีส่วนร่วมในกระบวนการน าใช้หลักสูตร ส่วนหนึ่งเนื่องจากไม่มีส่วนร่วม
ในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการน าใช้หลักสูตร  จึงยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงของความรู้และทักษะใน
ด้านนี้ โดยครูผดุงครรภ์รายงานว่า จากท่ีไปอบรมมา ได้มีโอกาสได้ขึ้นฝึกปฏิบัติงานกับอาจารย์ ได้เห็นอาจารย์
สอนลูกศิษย์ และได้ท าแบบฝึกหัดการวิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชาตอนเรียนวิชาสัมมนาการเรียนการสอน
ทางการพยาบาล ๑ ท าให้รู้ว่าต้องมีการปรับปรุงหลักสูตร และต้องจัดท าคู่มือวิชาในรายวิชาที่ส าคัญ อาทิ 
ปฏิบัติการผดุงครรภ์ แต่ยังไม่สามารถน ามาปฏิบัติได้ ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตรงไหนเพราะยังขาดความรู้ที่ลึกซึ้ง และ
ไม่มีประสบการณ์ ไม่รู้ว่าครูจะมีบทบาทอย่างไรในเรื่องหลักสูตร  

  จากการตรวจหลักสูตร พบว่า มีความจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงหลักสูตร เนื่องจากการล าดับวิชา 
ค าอธิบายรายวิชา การกระจายเนื้อหา และการแบ่งจ านวนชั่วโมงสอน ไม่เหมาะสม เช่น 

 วิชาปฏิบัติการผดุงครรภ์ ๑ ซึ่งเป็นวิชาแรกท่ีนักศึกษาผดุงครรภ์ขึ้นฝึกปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับด้าน
การผดุงครรภ์ แต่ค าอธิบายรายวิชาครอบคลุมทั้งการตั้งครรภ์ปกติและที่มีภาวะแทรกซ้อน     
การให้การพยาบาลแม่ในระยะคลอดปกติและมีภาวะแทรกซ้อน ซึ่งไม่เหมาะสม เนื่องจาก
นักศึกษายังไม่มีประสบการณ์มาก่อน ควรจะน าการพยาบาลผู้รับบริการที่มีภาวะแทรกซ้อนไป
ล าดับไว้ในวิชาปฏิบัติการผดุงครรภ์ ๒ เป็นต้นไป 

 วิชาปฏิบัติการผดุงครรภ์ ๒ เขียนค าอธิบายรายวิชาครอบคลุมการมีส่วนร่วมของชุมชน แต่ใน 
การจัดการเรียนการสอน เน้นการเขียนโครงการ ไม่ได้ integrate บทบาทของผดุงครรรภ์ใน
ชุมชนเท่าท่ีควร อาจไม่ตอบสนองต่อปัญหาตามบริบทของประเทศ 

 การแบ่งจ านวนชั่วโมงสอนหัวข้อที่ส าคัญ เช่น การตกเลือดหลังคลอด ภาวะความดันโลหิตสูง
ระยะตั้งครรภ์ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ท าให้มารดาเสียชีวิต จัดจ านวนชั่วโมงสอนเพียง ๒ – ๓ 
ชั่วโมงต่อหัวข้อ ซึ่งไม่เพียงพอ 

 วิชาปฏิบัติการผดุงครรภ์ ๔ ควรน าการผดุงครรภ์ในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Obsterics Care: 
EmOC) รวมเข้าไว้ด้วย ตามบริบทและความต้องการของประเทศ 

 โดเมนที่ ๗: การสื่อสาร การมีภาวะผู้น า และการพิทักษ์สิทธิ์ 

สมรรถนะ สิ่งท่ีครู/ครูคลินิกทางผดุงครรภ์ต้องมี ในด้านความรู้ ทักษะ 
และการปฏิบัติ 

สมรรถนะที่ ๑๔: การสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยใช้วิธีการที่
หลากหลายในบริบทที่แตกต่างกัน 

 

• มีทักษะ/เทคนิคในการติดต่อสื่อสารอย่างมืออาชีพ 

• พูด เขียน สื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ดีในการติดต่อกับ
ผู้เรียนและบุคคลอ่ืน 

• เขียนรายงานได้ชัดเจน ตรงประเด็น น าเสนอข้อมูลครบถ้วน  
• ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้เรียนและผู้ร่วมงานได้ 
• มีระบบบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบ 



๑๔ 

 

สมรรถนะ สิ่งท่ีครู/ครูคลินิกทางผดุงครรภ์ต้องมี ในด้านความรู้ ทักษะ 
และการปฏิบัติ 

• แก้ไขความขัดแย้งได้เหมาะสม 

สมรรถนะที่ ๑๕: ออกแบบหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน ที่สะท้อน
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม 

 

• มีความอ่อนไหวเชิงวัฒนธรรม 

• ปฏิบัติการผดุงครรภ์โดยค านึงถึงการพิทักษ์สิทธิ์ของ
ผู้รับบริการ สิทธิมนุษยชน  

• สอน/แนะน านักศึกษาให้ดูแลผู้รับบริการที่มีความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม 

สมรรถนะที่ ๑๖: เป็นผู้น า             
การเปลี่ยนแปลงในการปรับปรุงและ
ยกระดับการปฏิบัติและการจัดการเรียน
การสอนทางการผดุงครรภ์ 
 

• สร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ร่วมงานในชุมชนและ   
ในคลินิก เพื่อการสนับสนุนการเรียนการสอน 

• บูรณาการประสบการณ์ มุมมองใหม่ที่สร้างสรรค์ มาใช้ใน
บทบาทความเป็นครู 

• มีส่วนร่วมกับสหวิชาชีพในการประเมินความต้องการ       
ด้านสุขภาพและการเรียนการสอนทางการผดุงครรภ์ 

สมรรถนะที่ ๑๗: ใช้กลวิธีที่หลากหลาย
ในการส่งเสริม สนับสนุน และพิทักษ์
สิทธิวิชาชีพ รวมทั้งการเรียนการสอน
ทางการผดุงครรภ์ 
 

• มีภาวะผู้น าในการตอบสนองต่อความต้องการด้านการปฏิบัติ
บทบาทผดุงครรภ์ และการจัดการศึกษาผดุงครรภ์ที่
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 

• แสดงสมรรถนะในการเป็นผู้น าทั้งในและนอกองค์กร ตาม
ความสามารถและประสบการณ์ท่ีแตกต่างกัน 

• น าข้อมูลจากการประเมินตนเอง การประเมินที่ได้รับจาก
เพ่ือนร่วมงาน ผู้เรียน และองค์กร มาใช้ในการพัฒนาตนเอง 

  

  ผลการประเมิน 
  ครูผดุงครรภ์รายงานว่า มีการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
บ้างตามโอกาส อาทิ เน้นให้นักศึกษาเคารพในความต่างทางวัฒนธรรมและความเชื่อของแต่ละบุคคล/ชุมชน 
เมื่อมีการวางแผนการดูแลผู้รับบริการก็ให้สอดคล้องกับความเชื่อทางศาสนาและวัฒนธรรมด้วย (ไม่ได้
ยกตัวอย่าง) และรายงานว่า ภายหลังการอบรมแล้ว สามารถให้ข้อคิดเห็นในการตรวจรายงานแก่นักศึกษา
ได้มากข้ึนแต่ยังไม่ครอบคลุมเนื่องจากเป็นโรคหรือภาวะที่ยากในการท าความเข้าใจ  

 โดเมนที่ ๘: การวิจัย 

สมรรถนะ สิ่งท่ีครู/ครูคลินิกทางผดุงครรภ์ต้องมี ในด้านความรู้ ทักษะ 
และการปฏิบัติ 

สมรรถนะที่ ๑๘: ประยุกต์ใช้งานวิจัย 
ในการจัดการเรียนการสอน 

• มีความรู้เกี่ยวกับหลักฐานเชิงประจักษ์และระดับของหลักฐาน
เชิงประจักษ์ 



๑๕ 

 

สมรรถนะ สิ่งท่ีครู/ครูคลินิกทางผดุงครรภ์ต้องมี ในด้านความรู้ ทักษะ 
และการปฏิบัติ 

 • มีแหล่งข้อมูและช่องทางในการเข้าถึงงานวิจัย 
• มีความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ 
• ใช้แหล่งข้อมูลออนไลน์ในการสืบค้นงานวิจัยและแนวปฏิบัติ

ทางคลินิก 
• วิเคราะห์คุณภาพงานวิจัยและการน างานวิจัยไปประยุกต์ใช้ 
• น างานวิจัยมาใช้ในการสอนและการปฏิบัติ 

สมรรถนะที่ ๑๙: ปลูกฝังกระบวนการ
คิดแบบมีวิจารณญาณและการปฏิบัติ
บนหลักฐานเชิงประจักษ์ 
 

• แสดงออกถึงทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการที่น่าเชื่อถือ 

• สร้างบรรยากาศในการท างานวิจัย และการน าผลการวิจัย  
มาใช้ในการปฏิบัติงานประจ า 

• ให้ก าลังใจ และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ท างาน
วิจัย 

• เป็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

• จัดล าดับความส าคัญในการตั้งค าถามงานวิจัย 
 

  ผลการประเมิน 
  การประยุกต์ใช้งานวิจัยในการจัดการเรียนการสอนยังไม่ชัดเจน การค้นคว้าของครูผดุงครรภ์ส่วนใหญ่
ยังใช้เอกสารที่ได้จากการฝึกอบรม มีการมอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลจาก internet แต่ข้อมูลส่วนใหญ่
ไม่ได้มาจากฐานข้อมูลทางวิชาการ ยังมีข้อจ ากัดในการเข้าถึงและใช้ข้อมูลสารสนเทศ และไม่สามารถบอก
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูลได้ ส่วนการท างานวิจัยนั้น มีเฉพาะครูผดุงครรภ์จากเชียงขวาง ที่ได้ร่วมท าวิจัย
การติดตามสมรรถนะบัณฑิต โดยเป็นผู้ร่วมวิจัย (มีอาจารย์ที่จบปริญญาโทจากประเทศไทยเป็นหัวหน้า
โครงการวิจัย) 

 ๗.๒ ผลการประเมินสมรรถนะและความรู้หลังการอบรมของครูคลินิก 
      การรายงานข้อมูลสมรรถนะของครูคลินิกภายหลังการอบรม จะน าเสนอใน ๓ ประเด็นหลัก คือ 
การพัฒนาตนเอง การจัดการเรียนการสอน และการเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

๑) การพัฒนาตนเอง 
          ครูคลินิกรายงานว่า การอบรมนี้ท าให้ตนมีความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ทางการผดุงครรภ์มากขึ้นและ
ลึกซึ้งข้ึน สามารถท างานเป็นทีมสุขภาพที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน เช่น จากเดิมที่อ่านผลการประเมินทารกใน
ครรภ์ด้วย Electronic fetal monitoring (EFM) ไม่เป็น หลังการอบรมมาแล้ว สามารถอ่านผลได้เบื้องต้นและ
ทราบอาการอันตรายต่าง ๆ ของมารดาทารกที่ต้องรายงานแพทย์ ท าให้เป็นที่ยอมรับในทีมสุขภาพมากขึ้น 
และมีการตั้งค าถามในการปฏิบัติพร้อมทั้งสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติ แต่ยังใช้การสืบค้นจาก 
google เป็นหลัก และทราบเพียงว่า ข้อมูลที่มาจาก website ของมหาวิทยาลัยไทย หรือถ้าเขียนโดยแพทย์มี



๑๖ 

 
ความน่าเชื่อถือ แต่ถ้าเนื้อหานั้น ๆ ไม่ได้ระบุที่มา หรือมาจาก website ทั่วไป จะไม่สามารถระบุความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลได้ 
          นอกจากนี้ ครูคลินิกยังรายงานว่า มีความสนใจและมั่นใจในการดูแลผู้รับบริการที่มีภาวะเสี่ยง
หรือภาวะแทรกซ้อนมากขึ้น จากเดิมที่ไม่เคยมีส่วนร่วมในการดูแลผู้รับบริการที่มีความเสี่ยงหรือภาวะแทรกซ้อน
เลยเพราะเป็นหน้าที่ของแพทย์ ภายหลังการอบรมมาแล้ว สามารถคัดกรองความเสี่ยงได้ เช่น คัดกรองความเสี่ยง
ของผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง และให้การดูแลเพื่อป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอดได้อย่างมีมาตรฐานมากข้ึน 
เนื่องจากได้น าความรู้ที่ได้เรียนเกี่ยวกับแนวปฏิบัติทางคลินิกในการดูแลผู้รับบริการที่มีภาวะโรคเหล่านี้ ท าให้มี
ความม่ันใจในการดูแล และเมื่อมีปัญหาก็กล้าที่จะถามหรือปรึกษาแพทย์ จากเดิมที่ไม่กล้าถาม เพราะตัวเองไม่รู้
เกี่ยวกับโรคเลย 

๒) การจัดการเรียนการสอน 
          สมรรถนะของครูคลินิกในการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีดังนี้ 
          การจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี  
           ครูคลินิกจากหลวงพระบางรายงานว่า ได้ร่วมรับผิดชอบการสอนภาคทฤษฎี จากเดิมท่ีไม่เคย
ได้รับเชิญไปร่วมสอนภาคทฤษฎีเลย โดยได้จัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคนิคการสอนแบบผู้ใหญ่ที่ได้รับจาก 
การอบรม เช่น การแบ่งกลุ่มย่อย การวิเคราะห์กรณีศึกษา การน าเสนองานกลุ่ม ซึ่งครูคลินิกมีความพึงพอใจ 
ในผลการสอน เนื่องจากนักศึกษาประเมินว่า สอนได้เขา้ใจดี และมีการยกตัวอย่างจากกรณีที่เกิดขึ้นจริงใน
คลินิก ท าให้นักศึกษาเข้าใจมากข้ึน 
          การเตรียมการสอน ครูคลินิกรายงานว่า สามารถจัดท าแผนการสอนและออกข้อสอบในหัวข้อ  
ที่รับผิดชอบ และจะก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ให้นักศึกษาเชื่อมโยงความรู้ไปสู่การวิเคราะห์กรณีศึกษา 
เพ่ือให้มีความรู้และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ได้เมื่อขึ้นฝึกปฏิบัติจริง นอกจากนี้ ครูคลินิกยังรายงานว่า ตนเอง
มีส่วนในการประเมินการจัดการเรียนการสอน เช่น ได้เสนอแนะให้ทางโรงเรียนเพ่ิมหัวข้อที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานเข้าไปในรายวิชา เช่น หัวข้อ EFM การท ารายงานกรณีศึกษา เป็นต้น 

          การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ 
          เมื่อกลับจากการอบรมแล้ว ครูคลินิกทุกคนได้รับแต่งตั้งจากรัฐมนตรีให้ท าหน้าที่ครูคลินิก ซึ่ง
เป็นความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ และได้ปฏิบัติหน้าที่ในการสอน
ร่วมกับครูโรงเรียน เช่น ได้ร่วมกับตรวจรายงานของนักศึกษา ให้ข้อเสนอแนะการท ากรณีศึกษา (case study) 
หรือการประชุมปรึกษารายกรณี (case conference) ได้รับมอบหมายจากครูโรงเรียนในการท าการสอนใน
คลินิก (clinical teaching) หรือบางหัวข้อก็ท าร่วมกับครูโรงเรียน เป็นต้น นอกจากนี้ ได้มีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการท าการประชุมปรึกษาก่อน-หลังการฝึกปฏิบัติงาน (Pre-post conference) ให้มีประสิทธิภาพ  
มากขึ้น และสอนทักษะการปฏิบัติให้ถูกต้องสอดคล้องกับหลักการและเนื้อหาทางทฤษฎีมากขึ้น การสอน
ทักษะแต่ละอย่างจะมีที่มาที่ไป อ้างอิงกับความรู้วิชาการทางทฤษฎี ซึ่งเปลี่ยนไปจากเดิมที่เป็นการท าให้
นักศึกษาดูจากประสบการณ์เดิม ไม่ได้มีการวางแผนการสอน การถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบ 



๑๗ 

 
          ส่วนการดูแลนิเทศนักศึกษานั้น ครูคลินิกรายงานว่า มีความเข้าใจความแตกต่างของนักศึกษา
มากขึ้น สามารถประเมินความพร้อมของผู้เรียนได้ มีความเอาใจใส่นักศึกษามากข้ึน กล้าสอน รู้จักวิธีการสอน 
การ approach นักศึกษาแต่ละคน นอกจากนี้ ครูคลินิกยังมีส่วนร่วมในการประเมินนักศึกษาร่วมกับครูโรงเรียน 
เช่น การสอบประเมินทักษะแบบ OSCEs เป็นต้น 

๓) การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง 
          ในด้านการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงนั้น ครูคลินิกรายงานว่า ได้มีการน าความรู้และทักษะที่ได้
จากการอบรมมาเสนอให้หน่วยงานมีการปรับปรุงเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในปัจจุบันตามหลักฐานเชิง
ประจักษ์มากขึ้น เช่น มีการจัดท าแนวปฏิบัติทางคลินิกรวมทั้งมาตรฐานในการดูแลผู้รับบริการที่มีความเสี่ยง 
และการป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ มีการพัฒนาระบบการดูและการบันทึกข้อมูลผู้รับบริการให้เป็นระบบมากข้ึน 
เช่น มีการลงบันทึกการดูแลผู้คลอดในระยะ ๒ ชั่วโมงแรกหลังคลอดอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและเฝ้าระวัง
การเกิดการตกเลือดหลังคลอด นอกจากนี้ ครูคลินิกจากเชียงขวาง ยังได้แนะน าให้โรงพยาบาลที่ปฏิบัติงาน    
มีการตรวจคัดกรองโลหิตจางธาลัสซีเมีย และโรคซิฟิลิส ซึ่งทางโรงพยาบาลได้น าแนวคิดไปปฏิบัติในการตรวจ
คัดกรองหญิงตั้งครรภ์ทุกราย และยังได้เสนอให้มีการปรับรูปแบบการดูแลในระยะคลอด จากเดิมที่ไม่ได้ดูแล   
ผู้คลอดในระยะที่รอคลอด ก็ปรับเปลี่ยนเป็นให้มีผดุงครรภ์หรือครอบครัวร่วมดูแลผู้คลอดในระยะรอคลอดด้วย 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมกลไกการคลอดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยลดระยะเวลาในการคลอด และยังเสนอให้ 
ทางโรงพยาบาลมีการใช้เครื่อง EFM ในระยะคลอด เพื่อเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของทารกในครรภ์อย่างต่อเนื่อง 
และยังถ่ายทอดความรู้สอนเพ่ือนร่วมงานคนอ่ืน ๆ ให้สามารถอ่านผล EFM ได้ 
          นอกเหนือจากการถ่ายทอดความรู้เรื่อง EFM แล้ว ครูคลินิกยังได้มีการถ่ายทอดความรู้ให้กับ
เพ่ือนร่วมงานแบบเป็นทางการ เช่น เป็นวิทยากรในการอบรมครูคลินิกร่วมกับทางโรงเรียน จัดเวลา/โอกาสใน
การถ่ายทอดความรู้ให้เพ่ือนร่วมงาน (จัดกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากร) และสามารถร่วมเป็นทีม
วิทยากรในการอบรม EmOC ได้ เป็นต้น ส่วนการถ่ายทอดความรู้แบบไม่เป็นทางการ อาทิ มีการให้ค าแนะน า
เพ่ือนร่วมงานในการท า Pre-post conference กับครูคลินิกอ่ืน ๆ ที่ยังไม่ได้อบรม เป็นแบบอย่างในการท างาน
แก่เพ่ือนร่วมงานในการใช้ความรู้ที่ทันสมัยน่าเชื่อถือ อ้างอิงจากหลักฐานเชิงประจักษ์ และมีความมั่นใจในการ
เป็นที่ปรึกษาให้กับเพ่ือนร่วมงานอื่น ๆ ทั้งในบทบาทผู้ปฏิบัติการผดุงครรภ์ และบทบาทครูคลินิกท่ีท าหน้าที่ 
ในการสอนนักศึกษา 

  ๗.๓ ผลการประเมินความรู้และสมรรถนะตนเองในด้านการจัดการเรียนการสอนด้านการผดุงครรภ์ 
      ภายหลังจากการติดตามประเมินผลที่หลวงพระบางแล้ว ได้มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เพ่ือถอดบทเรียนการด าเนินการของโครงการฝึกอบรม ซึ่งหนึ่งในกิจกรรม คือ ให้ผู้เข้ารับการอบรมทั้งที่เป็น  
ครูโรงเรียนและครูคลินิกจากทั่วประเทศที่เข้าร่วมการประชุม ได้ตอบแบบประเมิน ความรู้และสมรรถนะ
ตนเอง ในการจัดการศึกษาด้านการผดุงครรภ์ (Competency Self-Assessment in Midwifery Education) 
แบบประเมินนี้พัฒนาขึ้นเพ่ือให้ครูผดุงครรภ์และครูคลินิกประเมินสมรรถนะตนเองที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียน
การสอนทางการผดุงครรภ์ตามมาตรฐานของสมาพันธ์ผดุงครรภ์นานาขาติ (ICM Global Standards for 
Midwifery Education 2010; amended 2013) และสมรรถนะหลักของครูผดุงครรภ์ขององค์การอนามัยโลก 



๑๘ 

 
(WHO Midwifery Educator Core Competencies) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาสมรรถนะของครูผดุงครรภ์
และครูคลินิกอย่างต่อเนื่อง และน าข้อมูลมาใช้วางแผนการท างานของเครือข่ายสนับสนุน (Supportive 
Supervision Network) ที่มีแผนจะจัดตั้งต่อไปในอนาคต  

      ครผูดุงครรภ์และครูคลินิก ๒๐ คนที่เข้ารว่มการประชุม ประเมินสมรรถนะของตนเองเปน็ ๖ ระดับ คือ  
   ๑ = ไม่มีความรู้หรือทักษะในเรื่องนี้ 
   ๒ = มีความรู้หรือทักษะในเรื่องนี้เล็กน้อย สามารถน าไปใช้ในการท างานได้ ถ้ามี  
         คนแนะน าช่วยเหลือมาก ๆ 
   ๓ = มีความรู้หรือทักษะในเรื่องนี้ปานกลาง สามารถน าไปใช้ในการท างานได้ ถ้ามี 
         คนแนะน าช่วยเหลือปานกลาง 
   ๔ = ฉันมีความรู้หรือทักษะในเรื่องนี้ดี สามารถน าไปใช้ในการท างานได้ด้วย 
         ค าแนะน าเพ่ิมเติมเพียงเล็กน้อย 
   ๕ = ฉันมีความรู้หรือทักษะในเรื่องนี้ดีมาก สามารถน าไปใช้ในการท างานได้ด้วย
         ตนเองอย่างมั่นใจ 
   ๖ = ฉันมีความรู้หรือทักษะในเรื่องนี้ดีมาก สามารถน าไปใช้ในการท างาน และ 
         สามารถสอนหรือถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้ 
  การประเมินระดับความรู้และสมรรถนะของตนเองในแต่ละโดเมนตามแนวคิดของ WHO มี
ดังนี้ (ดูรายละเอียดค าถามในภาคผนวก ๓)  
 

โดเมนที ่ ค่าเฉลี่ยระดับคะแนน (จาก ๑ – ๖) 
โดเมนที่ ๑: กฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพการผดุงครรภ์และ      
              การจัดการเรียนการสอนทางการผดุงครรภ์ 

๓.๔๑ 

โดเมนที่ ๒: การปฏิบัติการผดุงครรภ์ของครูและครูคลินิก ๔.๖๕ 

โดเมนที่ ๓: การจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี ๔.๓๐ 

โดเมนที่ ๔: การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ๔.๔๖ 

โดเมนที่ ๕: การประเมินผู้เรียนและการประเมินหลักสูตร ๓.๐๓ 

โดเมนที่ ๖: องค์กรและการจัดการ ๒.๘๖ 

โดเมนที่ ๗: การสื่อสาร ภาวะผู้น า และการพิทักษ์สิทธิ์ (advocacy) ๓.๙๘ 

โดเมนที่ ๘: การวิจัย ๓.๑๐ 

 
 จะเห็นได้ว่าโดเมนที่มีคะแนนสูงสุด ๓ อันดับแรกคือ โดเมนที่ ๒ การปฏิบัติการผดุงครรภ์ของครูและ
ครูคลินิก โดเมนที่ ๔ การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ และโดเมนที่ ๓ การจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี 
ส่วนโดเมนที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ โดเมนที่ ๖ องค์กรและการจัดการ ซึ่งว่าด้วยเรื่องหลักสูตรและการจัดการ
หลักสูตร และโดเมนที่ ๘ การวิจัย  



๑๙ 

 
ผลการตอบแบบสอบถามนี้ สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ที่แสดงให้เห็นว่า หลักสูตรการอบรมนี้ 

สามารถยกระดับความรู้ความสามารถและทักษะการปฏิบัติการผดุงครรภ์ได้ชัดเจน รวมทั้งเพ่ิมพูนความรู้และ
ทักษะในการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ แต่ระดับคะแนนก็ยังไม่สูงมากเม่ือเทียบกับคะแนน
เต็ม ๖ แสดงว่า ครูผดุงครรภ์และครูคลินิกส่วนใหญ่มีความมั่นใจในการท างานหรือต้องการค าแนะน าเพ่ิมเติม
ในประเด็นเรื่องการสอนและการปฏิบัติเพียงเล็กน้อย แต่ไม่มั่นใจที่จะถ่ายทอดให้กับเพ่ือนร่วมงาน ส่วน     
การบริหารจัดการหลักสูตรและการน าใช้หลักสูตรนั้นยังมีความรู้และทักษะจ ากัด เนื่องจากไม่ได้มีส่วนร่วมใน
การออกแบบหลักสูตร และกระบวนการน าใช้หลักสูตร รวมทั้งความรู้และทักษะด้านการวิจัยมีค่อนข้างน้อย  

รายละเอียดของระดับคะแนนในแต่ละข้อ มีดังนี้  

โดเมนที่ ๑: กฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพการผดุงครรภ์และการจัดการเรียนการสอนทางการผดุงครรภ์ 

 

 

 โดเมนที่ ๒: การปฏิบัติการผดุงครรภ์ของครูและครูคลินิก 
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๒๐ 

 

 

 

 โดเมนที่ ๓: การจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี 

 

 

 โดเมนที่ ๔: การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ 
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๒๑ 

 
 โดเมนที่ ๕: การประเมินผู้เรียนและการประเมินหลักสูตร 

 

 

 โดเมนที่ ๖: องค์กรและการจัดการ 

 

 

 โดเมนที่ ๗: การสื่อสาร ภาวะผู้น า และการพิทักษ์สิทธิ์ (advocacy) 
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๒๒ 

 
 โดเมนที่ ๘: การวิจัย 

 

 

๘. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ  

๑) ผลการสัมภาษณ์และข้อมูลจากแบบสอบถาม แสดงให้เห็นว่า ครูผดุงครรภ์และครูคลินิกมีสมรรถนะ 
ระดับบุคคลมากขึ้น ทั้งในด้านการปฏิบัติการผดุงครรภ์ การจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและปฏิบัติ แต่ยังขาด
สมรรถนะในเชิงระบบ โดยเฉพาะครูผดุงครรภ์ ยังขาดความม่ันใจในการถ่ายทอดความรู้ไปสู่เพ่ือนร่วมงานเมื่อ
เทียบกับครูคลินิกที่สามารถน าความรู้และทักษะจากการอบรมมาประยุกต์และเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลงแนว
ปฏิบัติและแนวทางการดูแลผู้รับบริการได้ทันที ขณะที่ครูผดุงครรภ์จะต้องรอการเปลี่ยนแปลงจากระดับภาควิชา
หรือสถาบันลงมา เนื่องจากครูผดุงครรภ์ยังมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการหลักสูตรและการน าใช้หลักสูตรน้อย 
ทั้งนี้ ข้อดีของการที่หลักสูตรถูกพัฒนาและน าไปใช้โดยระบบศูนย์กลาง คือ ท าให้มีความเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
แต่ก็มีข้อด้อย คือ ขาดการมีส่วนร่วม/ความเป็นเจ้าของของสมาชิกในองค์กร การบริหารจัดการหลักสูตรท าโดย
หน่วยงานวิชาการในสถาบัน ขาดการถ่ายทอดความรู้มาสู่ผู้ปฏิบัติที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นเรื่องที่สถาบันและหน่วยงานที่
รับผิดชอบจะต้องหาแนวทางในการเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการหลักสูตร และเน้นการมีส่วนร่วม
ของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งครู ครูคลินิก และผู้เรียน เพ่ือให้การบริหารจัดการหลักสูตรมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้   
ผลการสัมภาษณ์ การตรวจสอบเอกสาร และการตอบแบบสอบถาม แสดงถึงความจ าเป็นในการปรับปรุงหลักสูตร 
และการจัดท าคู่มือวิชาที่เป็นมาตรฐานในรายวิชาส าคัญ เช่น ปฏิบัติการผดุงครรภ์ ๑  ๒  ๓  ๔ ตารางการนิเทศ 
ตารางการข้ึนฝึกปฏิบัติงาน เป็นต้น 

๒) หลักสูตรการอบรมยังไม่สามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการในด้านการวิจัยและการปฏิบัติ 
บนหลักฐานเชิงประจักษ์ได้ ซึ่งเป็นข้อจ ากัดของระยะเวลาในการอบรม และพ้ืนฐานประสบการณ์ของผู้เรียน 
รวมทั้งขาดทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเข้าถึงข้อมูลวิชาการต่าง ๆ เสนอแนะให้ผู้เกี่ยวข้อง พิจารณาการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ และเพ่ิมพูนทักษะ และก าหนดนโยบายด้านการน าใช้ผลงานวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอน
และการปฏิบัติการผดุงครรภ์อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเป็นการปลูกฝังค่านิยมและทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งเป็นทักษะที่ส าคัญและจ าเป็นส าหรับผู้สอนและผู้เรียนในปัจจุบัน 

๓) ครูผดุงครรภ์และครูคลินิกยังขาดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ท าให้ขาดโอกาสในการเข้าถึงข้อมูล 
วิชาการท่ีเป็นภาษาอังกฤษจากสื่อสารสนเทศต่าง ๆ ดังนั้น การอบรมเพ่ือพัฒนาครูผดุงครรภ์และครูคลินิกอาจรวม
การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเข้าไว้ด้วย 

3.25 
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๒๓ 

 
๔) แม้ครูผดุงครรภ์และครูคลินิกจะรายงานและประเมินว่า ตนเองมีความรู้และสมรรถนะในการสอนและ 

การปฏิบัติมากขึ้น แต่ก็ยังขาดความรู้ที่ลึกซึ้งเก่ียวกับโรคและภาวะแทรกซ้อน ยังขาดความรู้และทักษะในการ
วิเคราะห์กรณีศึกษาท่ีซับซ้อน เช่น case conference, EFM, Ultrasonography, และโรคที่เป็นสาเหตุการตาย  
ที่ส าคัญของมารดาและทารกใน สปป.ลาว ซึ่งหากผดุงครรภ์ไม่มีความรู้และทักษะในการคัดกรองหรือดูแล
ผู้รับบริการที่มีภาวะเสี่ยงและแทรกซ้อนแล้ว จะไม่สามารถป้องกัน คัดกรอง หรือส่งต่อผู้รับบริการได้อย่าง
ทันท่วงที ไม่สามารถท างานร่วมกับวิชาชีพอ่ืน (เช่น สูติแพทย์) ได้อย่างเคียงบ่าเคียงไหล่ในฐานะทีมช่วยเหลือดูแล
ที่มีประสิทธิภาพ  การไม่มีทั้งความรู้และทักษะด้านความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนนี้ อาจส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อ
สุขภาพอนามัยของมารดา-ทารก ดังนั้น ระบบการจัดการเรียนการสอน หรือการอบรมผดุงครรภ์ใน สปป.ลาว 
จะต้องเน้นบทบาทหน้าที่ของผดุงครรภ์ในการป้องกัน คัดกรอง และส่งต่อผู้รับบริการที่มีภาวะเสี่ยงหรือแทรกซ้อน
ด้วย ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องได้รับการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิด
การพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน สปป.ลาว อาจจัดให้มีระบบ continuing education หรือ       
in-house training อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีการเพ่ิมพูนความรู้และทักษะ หรืออาจจัดระบบ 
Supportive network ระหว่างสถาบันต่าง ๆ โดยคัดเลือกผู้เข้าอบรมที่เก่ง มาเป็นทีมในการให้ความช่วยเหลือ  
ครูผดุงครรภ์ที่ยังต้องการค าแนะน าช่วยเหลือต่าง ๆ ให้สามารถพัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะและความมั่นใจ ทั้งนี้ 
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างสถาบันที่มาให้ข้อมูลแล้ว หลวงพระบางมีการพัฒนาสมรรถนะและมีการประยุกต์ใช้ความรู้
และทักษะจากการอบรมได้ดีมากที่สุด ดังนั้น ในการจัดระบบการสนับสนุนช่วยเหลือ อาจพิจารณาให้หลวงพระบาง 
เป็นหนึ่งในสถาบันที่มีรูปแบบและทรัพยากรที่พร้อมสามารถเป็นพ่ีเลี้ยง เพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาสถาบันอื่น ๆ ได้ 

๕) ข้อจ ากัดของหลักสูตร ๔ เดือน คือผู้บริหารไม่ได้เรียน workshop การจัดการเรียนการสอนทาง    
การผดุงครรภ์ ในรายวิชาสัมมนาปฏิบัติการการเรียนการสอนทางการผดุงครรภ์ ๑ และ ๒  ซึ่งมีเนื้อหาและ        
การฝึกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเขียนแผนการสอน การสร้างแบบประเมินและการก าหนด scoring rubrics      
การออกข้อสอบ/วิพากษ์/และวิเคราะห์ข้อสอบ การวิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชาและการจัดการเรียนการสอน
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้สอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา และผลลัพธ์การเรียนรู้ รวมทั้งการจัดท าตารางการฝึก
ปฏิบัติงาน การที่ไม่ได้เรียน workshop ท าให้ขาดโอกาสในการเรียนรู้การน าใช้หลักสูตร และไม่สามารถสร้าง   
การเปลี่ยนแปลงในกระบวนการน าใช้หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้น ผู้บริหารควรได้รับการอบรม 
workshop เพ่ิม เพ่ือเป็นผู้น าในการถ่ายทอดความรู้สู่ครูผดุงครรภ์อ่ืน ๆ และน าใช้ความรู้และทักษะจากการอบรม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

๖) จากการติดตามประเมินผลการอบรม พบว่า ผู้อบรมยังต้องการการสนับสนุนช่วยเหลือทั้งในด้าน    
การจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติด้านผดุงครรภ์จากผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่ง สปป.ลาว 
อาจใช้ประโยชน์จากสถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโททางการผดุงครรภ์ ซึ่งมี
คณาจารย์และนักศึกษาผดุงครรภ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก มีความรู้ความสามารถด้านการผดุงครรภ์ที่จะ
ร่วมเป็นอาสาสมัครเพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือในกิจกรรมด้านการเรียนการสอนและการปฏิบัติการด้านผดุงครรภ์  
เช่น สาขาวิชาการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความสนใจที่จะส่งบุคลากรและ
นักศึกษา เพ่ือเป็นอาสาสมัคร ภายใต้โครงการอาสาสมัครเพ่ือนไทย (Friends from Thailand; FFT)  ของ     
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศไทย  (TICA)   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทรัพยากร



๒๔ 

 
วัยหนุ่มสาวของประเทศไทยให้มีศักยภาพเพ่ิมข้ึน  เพิ่มพูนประสบการณ์การท างานในต่างประเทศ  เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีในระดับประชาชนระหว่างประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน ก็นับเป็นอีกช่องทางและโอกาส   
ที่จะสนับสนุนและส่งเสริมงานอนามัยแม่และเด็ก และการจัดการเรียนการสอนทางการผดุงครรภ์ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นต่อไป  
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ภาคผนวก 1  

แบบติดตามประเมินผลหลังการอบรม หลักสูตร Strengthening Midwifery Educators in Lao PDR 
ส าหรับครูผดุงครรภ์ 

 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์  ………………………………………………………..…… อายุ …………………ปี            
เข้ารับการอบรมที่สาขาผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มข. รุ่นที่.............ปี พ.ศ.................. 
สถาบันการศึกษา ………………………………………………………………………………….…………………ระดับการศึกษา………………………………………………………………………..………………………… 
ประสบการณ์ของครูผดุงครรภ์ (ทั้งหมดท่ีมีในสถาบันการศึกษา)………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………… 

ค าถามตาม WHO’s Midwifery Educator Core Competency 

ค าถาม 
มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

มี มีหลักฐานเชิงประจักษ์ สาเหตุ ต้องการให้สนับสนุน 
โดเมนที่ 1: กฏหมายและจริยธรรมวิชาชีพการผดุงครรภ์และการจัดการเรียนการสอนทางการผดุงครรภ์ 
1.1 มีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนการสอนในปัจจุบันของโรงเรียน/วิทยาลัย 
      อย่างไร 
......................................................................................................................................... 

    

1.2  มีการด าเนินการอะไร เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่มาตรฐาน (เช่น ให้ความส าคัญ   
      กับจ านวนหน่วยกิต จ านวนชั่วโมง การก าหนดสัดส่วนผู้สอน:ผู้เรียนในคลินิก  
      การเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการปฏิบัติการผดุงครรภ์) อย่างไร 
...........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 

    



๒๘ 

 

ค าถาม 
มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

มี มีหลักฐานเชิงประจักษ์ สาเหตุ ต้องการให้สนับสนุน 
โดเมนที่ 2: การปฏิบัติการผดุงครรภ์ของครู 
2.1  มีการเปลี่ยนแปลงการประยุกต์ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติการผดุงครรภ์    
      และการจัดการเรียนการสอนทางการผดุงครรภ์หรือไม่ อย่างไร
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

 
 

   

2.2 มีการเรียนรู้ด้วยตนเองหรือไม่ อย่างไร
..................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 

    

โดเมนที่ 3: การจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี 
3.1    มีการประชุมวางแผนจัดการวิชา หรือไม่  อย่างไร
.......................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

    

3.2  มีการปรับหัวข้อในรายวิชา หรือไม่ อย่างไร
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

    

3.3  มีการเขียนแผนการสอน ในรายวิชา  หรือไม่  อย่างไร
...........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 

    



๒๙ 

 

ค าถาม 
มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

มี มีหลักฐานเชิงประจักษ์ สาเหตุ ต้องการให้สนับสนุน 
3.4  มีการปรับวิธีการสอน และ สื่อการสอน ในรายวิชา  หรือไม่   
      อย่างไร
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

    

3.5   มีการปรับหรือวางแผนการประเมิน  ในรายวิชา  หรือไม่   
       อย่างไร
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

 
 

   

3.6  มีการปรับหรือวางแผน  การออกข้อสอบ วิพากษ์  วิเคราะห์ข้อสอบ ในรายวิชา  
หรือไม่  อย่างไร 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

    

3.7   มีการจัดท าเอกสารประกอบการสอน และ การเตรียมเอกสารการสอน  โดยใช้    
       หลักฐานเชิงประจักษ์ ในรายวิชา  หรือไม่   
       อย่างไร
........................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 

    



๓๐ 

 

ค าถาม 
มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

มี มีหลักฐานเชิงประจักษ์ สาเหตุ ต้องการให้สนับสนุน 
3.8    มีการปรับครูผู้สอน  ให้มีสัดส่วนของครูผดุงครรภ์  เพิ่มข้ึน หรือไม่  
         อย่างไร
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

    

3.9  มีการจัดครูที่ประสบการณ์น้อยไปเรียนรู้วิธีการสอน (attend class)  จากครูที่มี
ประสบการณ์ หรือไม่ อย่างไร 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

    

3.10  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุงรายวิชา       
        หรือไม่ อย่างไร
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

    

โดเมนที่ 4: การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ 
การเตรียมก่อนฝึกปฏิบัติ 
4.1  มีการประชุมวางแผนจัดการวิชา หรือไม่  
      อย่างไร
...........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 

 
 

   



๓๑ 

 

ค าถาม 
มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

มี มีหลักฐานเชิงประจักษ์ สาเหตุ ต้องการให้สนับสนุน 
4.2  มีการจัดท าคู่มือรายวิชาภาคปฏิบัติ  และ  คู่มือ ward หรือไม่   
      อย่างไร
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
 

    

4.3  มีการจัดท าบันทึกประสบการณ์ (check list) ในแตล่ะแผนกที่ฝึกปฏิบัติ  หรือไม่   
อย่างไร
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

    

4.4  มีการเตรียม ครูคลินิก แหล่งฝึก  ในรายวิชา  หรือไม่     
      อย่างไร
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

    

4.5  มีการเตรียมนักศึกษาก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติ  ทุกแผนก  หรือไม่   
      อย่างไร
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
 

    



๓๒ 

 

ค าถาม 
มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

มี มีหลักฐานเชิงประจักษ์ สาเหตุ ต้องการให้สนับสนุน 
4.6  มีการเขียนแผนการสอน ในรายวิชา  หรือไม่   
      อย่างไร
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

    

ระยะฝึกปฏิบัติงาน  
4.7    มีการปฐมนิเทศก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงาน  หรือไม่ อย่างไร  
        อย่างไร
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

    

4.8    ครูจากโรงเรียน มาสอนที่ ward กี่วันต่อสัปดาห์  วันละกี่ช่ัวโมง 
        อย่างไร
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

    

4.9    มีการท า clinical teaching  โดยครูผดุงครรภ์  หรือไม่   
        อย่างไร
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
 

    



๓๓ 

 

ค าถาม 
มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

มี มีหลักฐานเชิงประจักษ์ สาเหตุ ต้องการให้สนับสนุน 
4.10   มีการท า pre-post conference  โดยครูผดุงครรภ์  หรือไม่   
         อย่างไร
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
 

    

4.11   มีการเตรียมครูที่ประสบการณ์น้อย  ไปเรียนรู้วิธีการสอนใน ward  หรือไม่ 
         อย่างไร
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
 

    

โดเมนที่ 5: การประเมินผู้เรียนและการประเมินหลักสูตร 
5.1  กิจกรรมการสอนใน ward มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อะไรบ้าง  
      คนสอนคือใคร
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................  
      คนตรวจงาน คือใคร
......................................................................................................................................  
 

    



๓๔ 

 

ค าถาม 
มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

มี มีหลักฐานเชิงประจักษ์ สาเหตุ ต้องการให้สนับสนุน 
      คนให้คะแนนคือใคร
....................................................................................................................................... 
 
5.2  ใช้การประเมินผลที่หลากหลายหรือไม่ 
      อย่างไร
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
 

    

5.3 มีการเปลี่ยนแปลงการออกแบบเครื่องมือในการประเมินสมรรถนะผู้เรียน มีการ
ถ่ายทอด/ท างานเป็นทีมในการสร้างความเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
 

    

5.4 มีการประเมินผลรวม และ ให้ข้อมูลย้อนกลับ ให้กับนักศึกษาและแหล่งฝึก  หรือไม่   
      อย่างไร
.......................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
 

    



๓๕ 

 

ค าถาม 
มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

มี มีหลักฐานเชิงประจักษ์ สาเหตุ ต้องการให้สนับสนุน 
โดเมนที่ 6: องค์กรและการจัดการ 
6.1 มีการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการน าใช้หลักสูตรหรือไม่ (ความรู้ความเข้าใจใน

หลักสูตร วัตถุประสงค์ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ การมีส่วนร่วมในการน าใช้
หลักสูตร) อย่างไร 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
 

    

6.2  มีการเปลี่ยนแปลงการสรุปประเมินผลการจัดการเรียนการสอนหรือไม่ (ภายหลังจาก
จัดการเรียนการสอนแล้ว มีการประชุมทีมผู้สอนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงส าหรับปีต่อไป) อย่างไร 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
 

    

โดเมนที่ 7: การสื่อสาร ภาวะผู้น า และการพิทักษ์สิทธิ์ (advocacy) 
7.1  การจัดการเรียนการสอนมีการพิทักษ์สิทธิ์ผู้มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม  มาใช้

หรือไม่ อย่างไร 
...........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 

    



๓๖ 

 

ค าถาม 
มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

มี มีหลักฐานเชิงประจักษ์ สาเหตุ ต้องการให้สนับสนุน 
7.2 มีการเปลี่ยนแปลงในการสื่อสารกับแหล่งฝึก หรือไม่ (หากมีข้อขัดแย้งท าอย่างไร     

การจัดการข้อขัดแย้งเปลี่ยนแปลงจากก่อนการอบรมหรือไม่) อย่างไร 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

    

7.3  มีการเปลี่ยนแปลงในการตรวจรายงาน สื่อสารให้ข้อคิดเห็นในการปรับปรุงรายงาน
ของผู้เรียนหรือไม ่อย่างไร 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

    

โดเมนที่ 8: การวิจัย 
8.1 มีการวางแผนท าวิจัยช้ันเรียน  หรือไม่  อย่างไร 
...........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 

    

8.2 มีการเปลี่ยนแปลงในการปลูกฝังกระบวนการคิดแบบมีวิจารณญาณและการปฏิบัติ
บนหลักฐานเชิงประจักษ์แก่ผู้เรียนหรือไม่ (เช่น มีการมอบหมายงานให้ผู้เรียนสืบค้น
ความรู้ใหม่ การอ่านและน าเสนอบทความวิชาการ) อย่างไร 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
 

    



๓๗ 

 

ค าถาม 
มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

มี มีหลักฐานเชิงประจักษ์ สาเหตุ ต้องการให้สนับสนุน 
8.3 มีการวางแผนท าโครงการที่ถ่ายทอดความรู้ หรือพัฒนาการเรียนการให้กับผู้เกี่ยวข้อง 

หรือไม่  อย่างไร 
...........................................................................................................................................
................................................................................................................................... 

    

 



๓๘ 

 

 

ภาคผนวก 2 
แบบติดตามประเมินผลหลังการอบรม หลักสูตร Strengthening Midwifery Educators in Lao PDR 

ส าหรับครูคลินิก 
 

 
 ส่วนที่ 1: ค าถามส าหรับการสัมภาษณ์  

ค าถามน า 
1) ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ 
2) จบการศึกษาอะไรบ้าง/ ระดับการศึกษา/ จบที่ไหน/ อบรมรุ่นไหน  
3) ท างานด้านการผดุงครรภ์มากี่ปี/ อยู่แผนกไหนบ้าง กี่ปี อยู่แผนกปัจจุบัน นี้มาก่ีปี   
4) ต าแหน่ง ลักษณะงานในปัจจุบัน 
5) ใช้เวลาในการนิเทศเท่าใด (ชม/วัน, ชม/ สัปดาห์) 
6) ท่านได้สอนหรือนิเทศวิชาใดบ้าง (ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ) 
7) ใช้เวลาในการนิเทศเท่าใด (ชม/วัน, ชม/ สัปดาห์) 
8) มีสัญญาจ้างกันหรือไม่ อย่างไร 

 
ค าถามตาม ICM 
S II. 2 (การเปลี่ยนหลังการอบรม) 

1. การอบรมช่วยเตรียมความพร้อมให้ท่านเป็นครูคลินิกอย่างไรบ้าง (เช่น การจัดการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ 
การเขียนเอกสาร แผนการนิเทศ แนวทางการนิเทศงาน)  

2. ใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ในการสอนในคลินิกหรือสอนภาคทฤษฏีที่โรงเรียนอย่างไร   
3. ถ่ายทอดแนวทางเกี่ยวกับการคัดเลือกผดุงครรภ์มาเป็นครูคลินิกให้แก่หน่วยงานทราบอย่างไร ( เช่น 

บอกความส าคัญของครูคลินิก บทบาทหน้าที่และวิธีการสอน คุณสมบัติของครูคลินิก ลักษณะกิจกรรม 
แก่หน่วยงาน)   

4. ถ่ายทอดความรู้และวิธีการนิเทศ หรือสอนในคลินิกแก่เพ่ือนร่วมงานอย่างไร 
5. เตรียมเพื่อนร่วมงาน เพ่ือเป็นครูคลินิก อย่างไรบ้าง และ ต้องการความช่วยเหลืออย่างไร จากใคร  

 
เอกสารที่ต้องการตรวจสอบ 

1. แผนการนิเทศงาน เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
 
S II. 3 (หลังจากอบรมแล้วมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร) 

1. มีแยกหรือเชื่อมรวมบทบาทหน้าที่ของการเป็น preceptor และผดุงครรภ์ผู้ปฏิบัติอย่างไร  



๓๙ 

 

 

2.  ท่านใช้วิธี/ แนวทางการสอนในคลินิกและการสอนในโรงเรียนอย่างไรบ้าง (เช่น  การท าpre-post 
conference, clinical teaching, case study, case conference,  reports ฝึกใน
ห้องปฏิบัติการ เป็นต้น) 

3.  ฝึกฝนทักษะในการปฏิบัติและทักษะในการสอนในคลินิกของตนเองให้คงอยู่ หรือให้มีความทันสมัย  
อย่างไร    

4.  ศึกษา/ทบทวนวิชาการ วิจัย  หลักฐานเชิงประจักษ์ และ น ามาใช้ในการปฏิบัติ และการสอนใน 
คลินิก  เรื่องอะไรบ้าง  อย่างไร 

  
S II. 4 (หลังการอบรมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร)  

1. มีส่วนร่วมในการสอน clinical teaching ให้กับนักศึกษาที่มาฝึกงานเรื่องอะไรบ้าง ใช้วิธีการสอน
อย่างไร  ท่านรู้สึกอย่างไรบ้าง  นักเรียนมีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนของท่านอย่างไรบ้าง 

2. มีการเขียน/พัฒนาคู่มือปฐมนิเทศนักศึกษาประจ า ward  อย่างไร  ใครบ้างมีส่วนร่วมในการเขียน
หรือพัฒนา   เนื้อหาที่พัฒนามีอะไรบ้าง อยากเพ่ิมเติมเรื่องอะไรบ้าง 

        เอกสารประกอบ 
1. แผนการสอน clinical teaching  
2. แนวปฏิบัติการทางพยาบาล  
3. คู่มือการฝึกปฏิบัติงาน 

 
S II. 5 (หลังการอบรมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร)  

1. มีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียนการสอน เรื่องอะไรบ้าง อย่างไร 
2. ทราบวัตถุประสงค์ ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละรายวิชา หรือแต่ละครั้งที่ท่านหรือไม่

อย่างไร (การสอนในคลินิกและโรงเรียน) 
3. มีส่วนร่วมในการก าหนดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้อย่างไร 
4. มีการมีส่วนในการประเมินผลการสอน ในรายวิชาใดบ้าง อย่างไร  
5. น าความรู้และแนวทางการประสานงานกับแหล่งฝึกเก่ียวกับการฝึกงานของนักศึกษามาใช้อย่างไร  
(ประสานงานในรายวิชาใดเมื่อไหร่ กระบวนการประสานงานท าอย่างไร  ใครบ้างที่เกี่ยวข้องในการ
ประสานงาน )    

        เอกสารประกอบ 
 ตัวอย่างเอกสาร pre-post conference,  clinical teaching, case study, case conference,  
reports etc. 
 
 
 



๔๐ 

 

 

S II. 6  (หลังการอบรมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร)   
1. น าความรู้และวิธีการดูแลและติดตามนักศึกษาในระหว่างการฝึกปฏิบัติงานอย่างไร ใครบ้างมีส่วน

ในการช่วยดูแลนักศึกษา 
2. น าแนวทางในการดูแลนักศึกษาที่ขาดการฝึกงาน  มาสาย ท าผิด หรือ ได้จ านวนcase ครบ หรือ 

ไม่ส่งงาน  อย่างไร   
3. มีส่วนร่วมในการสอบ OSCEs ของนักศึกษาหรือไม่ อย่างไร  ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร 
4. น าวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ หรือการฝึกงานของนักศึกษามาใช้อย่างไรบ้าง (ประเมินเรื่อง

อะไรบ้าง ประเมินเมื่อไหร่ ใช้เครื่องมืออะไร)  
 
S II. 7   (หลังการอบรมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร)    

1. สัดส่วนของ น.ศ ต่อครูคลินิกทั้งการสอนในคลินิกและในชั้นเรียนที่ท่านไปสอน เป็นอย่างไร  
2. ให้ข้อเสนอแนะหรือร่วมกับครูโรงเรียนในการก าหนดสัดส่วนของครูนิเทศต่อจ านวนนักศึกษา  

อย่างไร  
        เอกสารประกอบ 

1. คู่มือวิชาปฏิบัติ 
2. ตารางเวรของ preceptor ครู และนักศึกษา 
 

S II. 8 (หลังการอบรมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร)    
1. มีการประเมินผลการสอนของครูคลินิก ทั้งส่วนของการสอนทฤษฎีและการสอนในคลินิกอย่างไร      
( ใครประเมิน ระยะเวลาการประเมิน/หากยังไม่มีการประเมิน จะน าความรู้หรือแนวทางที่อบรมมา
ใช้อย่างไร 

2. นักศึกษามีส่วนในการประเมินผลของครูคลินิกอย่างไร (ประเมินเมื่อไหร่ ประเมินผ่านช่องทางใด) 
3. ทราบผลการประเมินผลการสอนของครูคลินิกหรือไม่ อย่างไร  และได้น าผลการประเมินไปใช้

ประโยชน์อย่างไร (การพัฒนาตนเอง การเลื่อนขึ้นเงินเดือน  รับค่าตอบแทนเพ่ิม การยกย่องเชิดชู ) 
 
ส่วนที่ 2 : ค าถามเกี่ยวกับความย่ังยืนของความรู้ ทักษะจากอบรม  

 ท่านคิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีหรือจุดแข็งของตัวเองภายหลังการอบรม มีอะไรบ้าง  อย่างไร  
 มีแนวทางในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องอย่างไร   
 นอกเหนือจากการนิเทศนักศึกษา ท่านได้ถ่ายทอดความรู้ ทักษะการสอนและทักษะการปฏิบัติ

ทางคลินิก อะไรบ้าง  ถ่ายทอดให้หน่วยงานใดหรือใครบ้าง ท าอย่างไร ท่านรู้สึกอย่างไรบ้าง  
 ทางหน่วยงานหรือผู้บริหารทราบเกี่ยวกับการท าหน้าเป็นครูคลินิก และเป็นผู้ปฏิบัติงานของท่าน 

หรือไม่ ทราบได้อย่างไร มีการสนับสนุนท่านอย่างไร  



๔๑ 

 

 

 การจัดการอบรมของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตอบสนองกับปัญหาและ 
ความต้องการของครูคลินิก หรือหน่วยงานมากน้อยเพียงใด อย่างไร (ตอบสนองต่อปัญหาหรือไม่  
อย่างไร)  

 ท่านรู้สึกอย่างไรกับการเป็นครูคลินิก   มีอะไรที่ท าให้ท่านล าบากใจหรือยากล าบากในการนิเทศ
งาน/สอนนักศึกษา    

 หากจะมีโครงการติดตามสนับสนุนช่วยเหลือให้ครูคลินิก (supportive supervision) ให้เป็นผู้ที่
มีความสามารถสูง  ทั้งการปฏิบัติและการสอนในคลินิก  เพ่ือน าไปช่วยเหลือหรือพัฒนาคนอื่น ๆ
ต่อไป ท่านอยากให้ช่วยเหลือ/พัฒนาเรื่องอะไรบ้าง  ต้องการให้สนับสนุนช่วยเหลืออย่างไร   

 
 ส่วนที่ 3: รายการเอกสาร 

1. คู่มือวิชาปฏิบัติ 
2. คู่มือการฝึกปฏิบัติงานในแต่ละแผนก 
3. แผนการนิเทศงานในคลินิก 
4. เอกสารประกอบการเรียนการสอน (เช่น sheet) 
5. แผนการสอน clinical teaching  
6. แนวปฏิบัติการทางพยาบาล  
7. ตัวอย่างเอกสาร pre-post conf, clinical teaching, case study, case conference, reports  
8. ตารางเวรของ preceptor ครู และนักศึกษา 
9. แบบฟอร์มการให้คะแนนภาคปฏิบัติ (scoring rubrics) 
10. การตรวจรายงาน การประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๒ 

 

 

ภาคผนวก 3 
แบบประเมินความรู้และสมรรถนะตนเองในการจัดการศึกษาด้านการผดุงครรภ์ 

(Competency Self-Assessment in Midwifery Education) 
 
ชื่อ-สกุล ................................................................................................................ ...........อาย ุ.......................ปี 
อบรมหลักสูตร Strengthening Midwifery Educators รุ่นที่ ...................................................................... 
สถานที่ปฏิบัติงาน  

 ครูโรงเรียน ระบุชื่อสถาบัน ...........................................นิเทศท่ีแผนก........................................... ... 
 ครูคลินิก ท างานอยู่แผนก................................. ชื่อโรงหมอ ............................................................ 

 
ค าชี้แจง 

แบบประเมินนี้พัฒนาขึ้นเพ่ือให้ครูผดุงครรภ์และครูคลินิกประเมินสมรรถนะตนเองที่เกี่ยวข้องกับ  
การจัดการเรียนการสอนทางการผดุงครรภ์ตามมาตรฐานของสมาพันธ์ผดุงครรภ์นานาขาติ (ICM Global 
Standards for Midwifery Education 2010; amended 2013) และสมรรถนะหลักของครูผดุงครรภ์ของ
องค์การอนามัยโลก (WHO Midwifery Educator Core Competencies) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา
สมรรถนะของครูผดุงครรภ์และครูคลินิกอย่างต่อเนื่อง และน าข้อมูลมาใช้วางแผนการท างานของเครือข่าย
สนับสนุน (Supportive Supervision Network) ที่มีแผนจะจัดตั้งต่อไปในอนาคต 
 กรุณาท าเครื่องหมาย ในช่องที่ตรงกับตัวท่านมากที่สุด และให้ค าอธิบายเพ่ิมเติมโดยละเอียด 
 ค าอธิบายระดับสมรรถนะ มีดังนี้ 
1 = ฉันยังไม่มีความรู้หรือทักษะในเรื่องนี้ 

2 = ฉันมีความรู้หรือทักษะในเรื่องนี้เล็กน้อย สามารถน าไปใช้ในการท างานได้ ถ้ามีคนคอยแนะน า 

ช่วยเหลือมากๆ 

3 = ฉันมีความรู้หรือทักษะในเรื่องนี้ปานกลาง สามารถน าไปใช้ในการท างานได้ ถ้ามีคนคอยแนะน า

ช่วยเหลือปานกลาง 

4 = ฉันมีความรู้หรือทักษะในเรื่องนี้ดี สามารถน าไปใช้ในการท างานได้ด้วยค าแนะน าเพิ่มเติมเพียง  

เล็กน้อย 

5 = ฉันมีความรู้หรือทักษะในเรื่องนี้ดีมาก สามารถน าไปใช้ในการท างานได้ด้วยตนเองอย่างม่ันใจ 

6 = ฉันมีความรู้หรือทักษะในเรื่องนี้ดีมาก สามารถน าไปใช้ในการท างาน และสามารถสอนหรือ     

ถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนได้ 



๔๓ 

 

 

ค าถาม 
ระดับความรู้และสมรรถนะตนเอง 

กรุณาระบุปัญหาและ
อุปสรรคที่ท าให้ท่านไม่มี
ความรู้หรือไม่สามารถ

บรรลุสมรรถนะ 

ท่านต้องการให้เครือข่าย
สนับสนุนเข้ามาสนับสนุน
ช่วยเหลือท่านอย่างไรบ้าง 

1 2 3 4 5 6 

โดเมนที่ 1: กฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพการผดุงครรภ์และการจัดการเรียนการสอนทางการผดุงครรภ์ 
1. ความรู้เรื่องกฏหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนและ

การปฏิบัติการผดุงครรภ์ใน สปป.ลาว เช่น ค าแนะน าขอบเขตปฏิบัติการ
ผดุงครรภ์, มาตรฐานการเรียนและการฝึกอบรมทางการผดุงครรภ์, 
มาตรฐานปฏิบัติการผดุงครรภ์ด้านคลินิกอยู่ สปป.ลาว  

        

2. ความรู้เรื่องมาตรฐานการจัดการศึกษาทางการผดุงครรภ์ที่เป็นสากล เช่น 
มาตรฐานของ ICM และ สมรรถนะครูผดุงครรภ์ของ WHO 

      

3. สามารถน าความรู้เรื่องกฏหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง มาตรฐาน   
การจัดการศึกษาที่เป็นสากล ตามที่ระบุในข้อ 1 และข้อ 2 มาใช้ในการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ ลักษณะและจ านวนกิจกรรมที่นักศึกษาต้องปฏิบัติ
หรือสังเกต (เคสคาดหมาย) ของรายวิชาปฏิบัติการผดุงครรภ์ในหลักสูตร 

      

4. สามารถวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนการสอนในปัจจุบัน และวางแผน 
การปรับเปลี่ยน/ปรับปรุง เพื่อให้บรรลุมาตรฐานตามกฏหมายจริยธรรมที่
เกี่ยวข้องใน สปป.ลาว และมาตรฐานสากลได้ 

      

5. สามารถค านวณจ านวนหน่วยกิต จ านวนชั่วโมงการเรียนทั้งภาคทฤษฎี 
และปฏิบัติได้ถูกต้อง 

      



๔๔ 

 

 

 

ค าถาม 
ระดับความรู้และสมรรถนะตนเอง 

กรุณาระบุปัญหาและ
อุปสรรคที่ท าให้ท่านไม่มี
ความรู้หรือไม่สามารถ

บรรลุสมรรถนะ 

ท่านต้องการให้เครือข่าย
สนับสนุนเข้ามาสนับสนุน
ช่วยเหลือท่านอย่างไรบ้าง 

1 2 3 4 5 6 

โดเมนที่ 2: การปฏิบัติการผดุงครรภ์ของครูและครูคลินิก 
6. รู้ความหมายและความส าคัญของสถิติชีพด้านอนามัยแม่และเด็ก เช่น 

อัตราการตายของแม่และเด็ก สาเหตุการตายของแม่ใน สปป.ลาว 
        

7. มีความรู้และทักษะในการตรวจครรภ์       
8. มีความรู้และทักษะในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ปกติ       
9. มีความรู้และทักษะในการให้สุขศึกษาเรื่องอาหารของหญิงตั้งครรภ์       
10. มีความรู้และทักษะในการคัดกรองภาวะเสี่ยงและแทรกซ้อนระยะตั้งครรภ์       
11. มีความรู้และทักษะในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง       
12. มีความรู้และทักษะในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง       
13. มีความรู้และทักษะในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเลือดออกระยะ

ตั้งครรภ์ 
      

14. มีความรู้และทักษะในการอ่านและแปลผล Electronic Fetal 
Monitoring (NST, CST) 

      

15. มีความรู้และทักษะในการอ่านและแปลผล Lab พื้นฐาน เช่น Hct, UA, 
โปรตีนในปัสสาวะ, โรคติดตอ่ทางเพศสัมพันธ์ 

      



๔๕ 

 

 

ค าถาม 
ระดับความรู้และสมรรถนะตนเอง 

กรุณาระบุปัญหาและ
อุปสรรคที่ท าให้ท่านไม่มี
ความรู้หรือไม่สามารถ

บรรลุสมรรถนะ 

ท่านต้องการให้เครือข่าย
สนับสนุนเข้ามาสนับสนุน
ช่วยเหลือท่านอย่างไรบ้าง 

1 2 3 4 5 6 

โดเมนที่ 2: การปฏิบัติการผดุงครรภ์ของครูและครูคลินิก 
16. มีความรู้และทักษะในการเฝ้าคลอด (attending) 6 Ps       
17. มีความรู้และทักษะในการบันทึกและแปลผล Partograph       
18. มีความรู้และทักษะในการส่งเสริมความก้าวหน้าของการคลอด         
19. มีความรู้และทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพทารกในครรภ์ (IUR)       
20. มีความรู้และทักษะในการประเมินและส่งต่อผู้คลอดไปยังโรงพยาบาลที่มี

เงื่อนไข 
      

21. มีความรู้และทักษะในการท าคลอดทารก       
22. มึความรู้และทักษะในการท าคลอดรกด้วยวิธี controlled cord 

traction 
      

23. มึความรู้และทักษะในการดูแลผู้คลอดเพื่อป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอด       
24. มีความรู้และทักษะในการประเมินอาการ/อาการแสดงของภาวะตกเลือด

หลังคลอด 
      

25. มีความรู้และทักษะในการดูแลผู้คลอดที่ต้องได้รับยา Oxytocin       
26. มีความรู้และทักษะในการดูแลผู้คลอดที่มีภาวะความดันโลหิตสูง       
27. มีความรู้และทักษะในการบริหารยาป้องกันการชัก MgSO4       



๔๖ 

 

 

ค าถาม 
ระดับความรู้และสมรรถนะตนเอง 

กรุณาระบุปัญหาและ
อุปสรรคที่ท าให้ท่านไม่มี
ความรู้หรือไม่สามารถ

บรรลุสมรรถนะ 

ท่านต้องการให้เครือข่าย
สนับสนุนเข้ามาสนับสนุน
ช่วยเหลือท่านอย่างไรบ้าง 

1 2 3 4 5 6 

โดเมนที่ 2: การปฏิบัติการผดุงครรภ์ของครูและครูคลินิก 
28. มีความรู้และทักษะในการประเมิน APGAR score และการช่วยเหลือ

ทารกแรกเกิดเบื้องต้น 
      

29. มีความรู้และทักษะในการตรวจร่างกายทารกแรกเกิด       
30. มีความรู้และทักษะในการช่วยฟื้นฟูชีวิตทารกแรกเกิด        
31. มีความรู้และทักษะในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่       
32. มึความรู้และทักษะในการให้ค าแนะน าการวางแผนครอบครัว       
33. มีความรู้และทักษะในการส่งเสริมการฟื้นฟูสภาพสภาพของมารดา     

หลังคลอด 
      

34. มีความรู้และทักษะในการน าผลการวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ์มา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการผดุงครรภ์ เช่น การน าใช้แนวปฏิบัติทาง
คลินิก 
 

      

 
 
 



๔๗ 

 

 

ค าถาม 
ระดับความรู้และสมรรถนะตนเอง 

กรุณาระบุปัญหาและ
อุปสรรคที่ท าให้ท่านไม่มี
ความรู้หรือไม่สามารถ

บรรลุสมรรถนะ 

ท่านต้องการให้เครือข่าย
สนับสนุนเข้ามาสนับสนุน
ช่วยเหลือท่านอย่างไรบ้าง 

1 2 3 4 5 6 

โดเมนที่ 3: การจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี 
35. มีความรู้และทักษะในการเขียนแผนการสอน (การก าหนดวัตถุประสงค์ 

เนื้อหาครอบคลุมประเด็นส าคัญ ใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ที่
หลากหลายและสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ ก าหนดการประเมินผล) 

        

36. มีความรู้และทักษะในการอ านวยความสะดวก (Facilitate) การเรียน 
การสอนภาคทฤษฎีให้น่าสนใจ และเป็นไปตามแผนการสอน 

      

37. มีความรู้และทักษะในการใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย        
38. มีความรู้และทักษะในการสืบค้นเนื้อหาบทเรียนที่ทันสมัย และน่าเชื่อถือ       
39. มีความรู้และทักษะในการท า PowerPoint, คลิปวิดิโอ       
40. มีความรู้และทักษะในการใช้สื่อการสอนที่สอดคล้องกับหัวข้อที่สอน และ

เหมาะสมกับผู้เรียน 
      

41. มีความรู้และทักษะในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน และค านึงถึง
ความแตกต่างของผู้เรียน 

      

42. มีความรู้และทักษะในการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ เช่น 
การกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจในบทเรียน การมอบหมายงานแก่ผู้เรียน
อย่างเหมาะสม  

      



๔๘ 

 

 

 

ค าถาม 
ระดับความรู้และสมรรถนะตนเอง 

กรุณาระบุปัญหาและ
อุปสรรคที่ท าให้ท่านไม่มี
ความรู้หรือไม่สามารถ

บรรลุสมรรถนะ 

ท่านต้องการให้เครือข่าย
สนับสนุนเข้ามาสนับสนุน
ช่วยเหลือท่านอย่างไรบ้าง 

1 2 3 4 5 6 

โดเมนที่ 4: การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ 
43. มีความรู้และทักษะในการเลือกแหล่งฝึกปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานและ

เหมาะสมกับวัตถุประสงค์รายวิชา เช่น จ านวนเคส การเป็นแบบอย่างท่ีดี
ของผู้ปฏิบัติงาน (Staff) และเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานที่เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง 

        

44. มีความรู้และทักษะในการสร้างคู่มือวิชาปฏิบัติ (ก าหนดกิจกรรมการฝึก
ปฏิบัติงาน ก าหนดเคสคาดหมาย จัดท าตารางการฝึกปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกับลักษณะรายวิชา และเหมาะสมดับระดับความรู้และ
ประสบการณ์ของผู้เรียน) 

      

45. มีความรู้และทักษะในการประสานงานกับโรงเรียน หรือแหล่งฝึก       
46. มีความรู้และทักษะในการประสานงานกับครูโรงเรียน หรือครูคลินิก       
47. มีความรู้และทักษะในการแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างครูโรงเรียนและครูคลินิก       
48. มีความรู้และทักษะในการประเมินและให้ feedback กับผู้เรียนเพื่อให้

สามารถพัฒนาตนเองได้ 
      

49. มีความรู้และทักษะในการนิเทศภาคปฏิบัคิที่แผนกฝากครรภ์ในการดูแล         



๔๙ 

 

 

ค าถาม 
ระดับความรู้และสมรรถนะตนเอง 

กรุณาระบุปัญหาและ
อุปสรรคที่ท าให้ท่านไม่มี
ความรู้หรือไม่สามารถ

บรรลุสมรรถนะ 

ท่านต้องการให้เครือข่าย
สนับสนุนเข้ามาสนับสนุน
ช่วยเหลือท่านอย่างไรบ้าง 

1 2 3 4 5 6 

โดเมนที่ 4: การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ 
หญิงตั้งครรภ์ปกติ 

50. มีความรู้และทักษะในการนิเทศภาคปฏิบัติทีแผนกฝากครรภ์ในการดูแล
หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงหรือแทรกซ้อน  

      

51. มีความรู้และทักษะในการนิเทศภาคปฏิบัติที่ห้องคลอดในการดูแลผู้คลอด
ปกติ (เผ้าคลอด ประเมินความก้าวหน้าและส่งเสริมการคลอด Partograph) 

      

52. มีความรู้และทักษะในการนิเทศภาคปฏิบัติที่ห้องคลอดในการสอน
นักศึกษาท าคลอดในรายปกติ  

      

53. มีความรู้และทักษะในการนิเทศภาคปฏิบัติที่ห้องคลอดในการสอน
นักศึกษาช่วยท าคลอดในรายท่ีมีภาวะเสี่ยงหรือแทรกซ้อน 

      

54. มีความรู้และทักษะในการนิเทศที่แผนกหลังคลอดในการดูแล           
หญิงหลังคลอดปกติ 

      

55. มีความรู้และทักษะในการนิเทศที่แผนกหลังคลอดในการดูแล           
หญิงหลังคลอดที่มีภาวะเสี่ยงหรือแทรกซ้อน 

      

56. มีความรู้และทักษะในการนิเทศที่แผนกวางแผนครอบครัว       
57. มีความรู้และทักษะในการน า pre-post conference        



๕๐ 

 

 

ค าถาม 
ระดับความรู้และสมรรถนะตนเอง 

กรุณาระบุปัญหาและ
อุปสรรคที่ท าให้ท่านไม่มี
ความรู้หรือไม่สามารถ

บรรลุสมรรถนะ 

ท่านต้องการให้เครือข่าย
สนับสนุนเข้ามาสนับสนุน
ช่วยเหลือท่านอย่างไรบ้าง 

1 2 3 4 5 6 

โดเมนที่ 4: การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ 
58. มีความรู้และทักษะในการท า clinical teaching        
59. มีความรู้และทักษะในการท า case conference       
60. มีความรู้และทักษะในการท า nursing round       
61. มีความรู้และทักษะในการตรวจรายงานกรณีศึกษาและ case conference 

 
      

โดเมนที่ 5: การประเมินผู้เรียนและการประเมินหลักสูตร 
62. มีความรู้ในการจัดท าแบบประเมินผู้เรียน เช่น แบบประเมินความสามารถ

ในการปฏิบัติการผดุงครรภ์ แบบประเมินสุขศึกษา แบบประเมินรายงาน
กรณีศึกษา เป็นต้น 

        

63. มีความรู้และทักษะในการจัดท า scoring rubrics       
64. มีความรู้ในการใช้แบบประเมินในการประเมินผู้เรียนอย่างยุติธรรม        
65. มีความรู้และทักษะในการจัดท าแผนผังข้อสอบที่สอดคล้องกับแผนการสอน       
66. มีความรู้และทักษะในการออกข้อสอบและวิเคราะห์ข้อสอบ       
67. มีความรู้และทักษะในการรวบรวม สรุปคะแนน และตัดเกรดวิชาทฤษฎี       
68. มีความรู้และทักษะในการรวบรวม สรุปคะแนน และตัดเกรดวิชาปฏิบัติ       



๕๑ 

 

 

ค าถาม 
ระดับความรู้และสมรรถนะตนเอง 

กรุณาระบุปัญหาและ
อุปสรรคที่ท าให้ท่านไม่มี
ความรู้หรือไม่สามารถ

บรรลุสมรรถนะ 

ท่านต้องการให้เครือข่าย
สนับสนุนเข้ามาสนับสนุน
ช่วยเหลือท่านอย่างไรบ้าง 

1 2 3 4 5 6 

โดเมนที่ 4: การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ 
69. มีความรู้และทักษะในการน าข้อมูลจากการประเมินผล มาปรับปรุง      

การจัดการเรียนการสอน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
      

70. มีความรู้และทักษะในการประเมินการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ 

      

71. มีความรู้และทักษะในการประเมินหลักสูตร       
โดเมนที่ 6: องค์กรและการจัดการ 
72. มีความรู้และทักษะในกระบวนการน าหลักสูตรไปใข้ เข่น การวิเคราะห์

ความสอดคล้องเหมาะสมของลักษณะวิชา วัตถุประสงค์รายวิชา        
การจัดท าประมวลวิชา (course syllabus) การก าหนดหัวข้อการเรียน 
(content mapping)  

        

73. มีความรู้และทักษะในการก าหนดสมรรถนะผู้เรียนในรายวิชาปฏิบัติ       
ให้สอดคล้องและครอบคลุมกับค าแนะน าขอบเขตปฏิบัติการผดุงครรภ์ 
มาตรฐานการเรียนและการฝึกอบรมทางการผดุงครรภ์ 

      

74. มีความรู้และทักษะในการก าหนดกลไกการติดตามการจัดการเรียน      
การสอนอย่างเป็นระบบ เข่น การตรวจประมวลรายวิชา การวิพากษ์

      



๕๒ 

 

 

ค าถาม 
ระดับความรู้และสมรรถนะตนเอง 

กรุณาระบุปัญหาและ
อุปสรรคที่ท าให้ท่านไม่มี
ความรู้หรือไม่สามารถ

บรรลุสมรรถนะ 

ท่านต้องการให้เครือข่าย
สนับสนุนเข้ามาสนับสนุน
ช่วยเหลือท่านอย่างไรบ้าง 

1 2 3 4 5 6 

โดเมนที่ 4: การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ 
ข้อสอบ การน าเสนอผลการตัดการเรียนการสอน 

75. มีความรู้และทักษะในการวิเคราะห์ผลการจัดการเรียนการสอน และ
สามารถให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงรายวิชาทฤษฎี 

      

76. มีความรู้และทักษะในการวิเคราะห์ผลการจัดการเรียนการสอน และ
สามารถให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงรายวิชาปฏิบัติ 

      

77. สามารถให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร       
โดเมนที่ 7: การสื่อสาร ภาวะผู้น า และการพิทักษ์สิทธิ์ (advocacy) 
78. มีความรู้และทักษะในการออกแบบการเรียนการสอนที่ค านึงถึง        

ความแตกต่างทางวัฒนธรรมของผู้รับบริการ 
        

79. มีความรู้และทักษะในการสอนนักศึกษา ให้สามารถดูแลผู้รับบริการที่มี
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม 

      

80. มีความรู้และทักษะในการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง เช่น การให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทางการผดุงครรภ์ 
การประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและแหล่งฝึก 

      

 
 



๕๓ 

 

 

 

ค าถาม 
ระดับความรู้และสมรรถนะตนเอง 

กรุณาระบุปัญหาและ
อุปสรรคที่ท าให้ท่านไม่มี
ความรู้หรือไม่สามารถ

บรรลุสมรรถนะ 

ท่านต้องการให้เครือข่าย
สนับสนุนเข้ามาสนับสนุน
ช่วยเหลือท่านอย่างไรบ้าง 

1 2 3 4 5 6 

โดเมนที่ 8: การวิจัย 
81. มีความรู้และทักษะในการสืบค้นบทความวิจัย บทความวิชาการที่

ทันสมัยและน่าเชื่อถือจาก internet 
        

82. มีความรู้และทักษะในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของงานวิจัยและ
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

      

83. มีความรู้และทักษะในการอ่านและท าความเข้าใจบทความวิจัย และ
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

      

84. มีความรู้และทักษะในการน าความรู้ใหม่ ๆ จากงานวิจัย และหลักฐาน
เชิงประจักษ์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

      

85. มีความรู้และทักษะในการน าความรู้ใหม่ ๆ จากงานวิจัย และหลักฐาน
เชิงประจักษ์มาใช้ในการปฏิบัติการผดุงครรภ์ 

      

86. มีความรู้และทักษะในการกระตุ้นและปลูกฝังให้นักศึกษาค้นคว้า
บทความวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ์ 

      

 
 
 



๕๕ 

 

 

ภาคผนวก ๔  

 

รายช่ือคณะประเมินผล 

๑. ผศ.ดร.พักตร์วิไล ศรีแสง  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการฯ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๒. ผศ.ดร.นิลุบล รุจิรประเสรฐิ  ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต ฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๓. ผศ.ดร.สมจิตร เมืองพิล   หัวหน้าสาขาวิชาการผดุงครรภ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๔. ผศ.อุสาห์ ศุภรพันธ์   ผู้ช่วยศาตราจารย์ประจ าสาขาฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๕. นางสาวพัชรา โกศินานนท์   นักวิเทศสหการช านาญการพิเศษ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๖ 

 

 

ภาคผนวก ๕ 

ภาพประกอบ 

 

  

 




