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สรุปการจัดการความรู้ 
 
ชื่อชุมชนนักปฏิบัติ (CoP, Community of Practice)  
 กลุ่มการสอน 3 การพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์ 
 
สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติประกอบด้วย 

1. นางจรรยา    แก้วใจบุญ 
2. ดร.ปัณณธร    ชัชวรัตน ์
3. นางสาวบ าเพ็ญ   ค าดี 
4. นางดลฤดี    เพชรขว้าง 
5. นางเกศินี    การสมพจน์ 
6. นางวรรณิภา    เวียงค า 
7. นางสาวอรทัย   แซ่ตั้ง 
8. นางสาวทิติยา   กาวิละ 

 
ชื่อเรื่องการจัดการความรู้ 
 การพัฒนาการเรียนรู้จากการสอนโดยใช้ฐานการเรียนรู้ (การตรวจครรภ์) 
 
วิเคราะห์ความสอดคล้อง (น ามาจากแผน KM วิทยาลัยปีงบ 58) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เร่งรัดพัฒนาการบูรณาการทุกพันธกิจเพ่ือพัฒนาบัณฑิตให้มี
สมรรถนะสูง 

เป้าประสงค์ท่ี 5 บัณฑิตพยาบาลได้รับการยอมรับในระดับชาติและสากล 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ท่ี 5 ระดับความส าเร็จของการบูรณาการทุกพันธกิจ 

 ค่าเป้าหมาย KPI เป้าประสงค์ ระดับ 2 
กลยุทธ์ที่ 6 เร่งรัดพัฒนาการบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 แผนการจัดการความรู้ของวิทยาลัยเรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้จากการสอนโดยใช้ฐานการ
เรียนรู้ (การตรวจครรภ์) 
 
ปัญหาและความส าคัญ  

 การจัดการศึกษาพยาบาล ในยุคปัจจุบัน ใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ โดยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม ยืดหยุ่น ตลอดจนมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ค านึงถึง
ความแตกต่างเฉพาะตัวของนักศึกษาเป็นเรื่องส าคัญ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้รับการตอบสนองต่อการเรียนรู้ที่สูงสุด   
ระบบการเรียนการสอนจึงต้องมีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ทาง
วิชาการระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ กับนักศึกษาด้วยกัน ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น มีการจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ยืดหยุ่น หลากหลาย 
และติดตามผลการเรียนเพ่ือน ามาสู่การพัฒนาคุณภาพการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียนให้
สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ 
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วิชาชีพพยาบาลเป็นวิชาชีพที่ให้บริการทางสุขภาพแก่มนุษย์ เพ่ือช่วยให้บุคคลมีภาวะสุขภาพที่ดี ใน
การปฏิบัติการพยาบาล เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการ นักศึกษาพยาบาลต้องได้รับการฝึกฝนเตรียม
ความพร้อมก่อนปฏิบัติจริง อันจะท าให้เกิดความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติการพยาบาล และให้การพยาบาลได้
อย่างมีคุณภาพ ภายใต้การเคารพสิทธิผู้ป่วย ที่จ าเป็นต้องได้รับการคุ้มครองในความเป็นมนุษย์ การเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาพยาบาล ก่อนฝึกภาคปฏิบัติ และการเตรียมความสามารถด้านการปฏิบัติการพยาบาลให้แก่
นักศึกษาก่อนส าเร็จเป็นพยาบาลวิชาชีพ โดยการสอนโดยใช้ฐานการเรียนรู้ จึงมีความจ าเป็นมากเพ่ือพัฒนา
ความรู้และทักษะเพ่ือจะน าไปสู่การให้การพยาบาลอย่างเหมาะสมและเกิดความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการ กลุ่ม
งานวิชาการและกลุ่มการสอนการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์  จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาการเรียนรู้ 
จากการสอนโดยใช้ฐานการเรียนรู้ แก่นักศึกษาพยาบาลให้มีทักษะทางการพยาบาลที่จ าเป็นและพร้อมต่อการ
ดูแลผู้รับบริการต่อไป 
 
วิธีการเสาะหาความรู้ 

1. ประชุมคณะกรรมการวิชาการ เพื่อก าหนดทักษะที่จ าเป็น  และก าหนดระยะเวลาในการ
เตรียมความพร้อมทักษะก่อนฝึกปฏิบัติ 

2. ประชุมอาจารย์ เพ่ือสร้างข้อตกลงร่วม เตรียมความพร้อมส าหรับด้านวัสดุอุปกรณ์ และ
ซักซ้อมแนวทางด าเนินการและสรุปเป็นแนวทางการปฏิบัติการในการตรวจครรภ์  

3. ประชุมอาจารย์ เพ่ือสร้างข้อตกลงร่วม เตรียมความพร้อมส าหรับด้านวัสดุอุปกรณ์ และ
ซักซ้อมแนวทางด าเนินการและสรุปเป็นแนวทางการปฏิบัติการในการตรวจครรภ์  

2. หัวหน้ากลุ่มวิชา ประชุมกลุ่มวิชา เพื่อเตรียมทักษะที่เกี่ยวข้องในรายวิชา และจัดเตรียม
เอกสาร ใบประเมินส าหรับการด าเนินการการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ฐานการเรียนรู้ 

3. หัวหน้ากลุ่มวิชา ประชุมเพ่ือสรุปผลการจัดการความรู้และสรุปผลการจัดการเรียนการ
สอนฐานการเรียนรู้ (ตรวจครรภ์)เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนในปี
การศึกษาถัดไป รวมถึง สรุปเป็นแนวทางการปฏิบัติการในการพัฒนาการเรียนรู้จากการสอนโดยใช้
ฐานการเรียนรู้ (การตรวจครรภ์) 

 
สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการเสาะหาความรู้ 

ได้แนวปฏิบัติที่ดีส าหรับการเรียนการสอนการตรวจครรภ์ และสร้างและพัฒนาแบบประเมิน
การตรวจครรภ์ส าหรับอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอน 
 
วิธีการน าเอาองค์ความรู้มาใช้พัฒนางาน (ระบุวิธีการหรือขั้นตอนการด าเนินงาน) 

การประสานงานและการวางแผน 
1. ประชุมคณะกรรมการวิชาการ เพื่อก าหนดทักษะที่จ าเป็น  และก าหนดระยะเวลาในการ

เตรียมความพร้อมทักษะก่อนฝึกปฏิบัติ 
2. หัวหน้ากลุ่มวิชา ประชุมกลุ่มวิชา เพื่อเตรียมทักษะที่เกี่ยวข้องในรายวิชา และจัดเตรียม

เอกสาร ใบประเมินส าหรับการด าเนินการการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ฐานการเรียนรู้ 
3. ประชุมอาจารย์ เพ่ือสร้างข้อตกลงร่วม เตรียมความพร้อมส าหรับด้านวัสดุอุปกรณ์ และ

ซักซ้อมแนวทางด าเนินการและสรุปเป็นแนวทางการปฏิบัติการในการตรวจครรภ์  



3 

 

 
โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 

1. ผู้รับผิดชอบประชุมทีมอาจารย์ผู้สอนเพ่ือวางแผนการด าเนินงานร่วมกัน ก าหนด
วัตถุประสงค์ และแนวทางการด าเนินงาน ร่วมก าหนดฐานการเรียนรู้ส าหรับการ
พัฒนาการเรียนการสอน 

2. ผู้รับผิดชอบก าหนดตารางการด าเนินการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบฐานการเรียนรู้  
เพ่ือชี้แจงรายละเอียดการสอบและติดตามนักศึกษาในการพัฒนาการเรียนการสอน
โดยใช้ฐานการเรียน 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบประจ าฐานการเรียนรู้ ประเมินนักศึกษาเป็นรายบุคคล และให้
ข้อคิดเห็นเพื่อการพัฒนาแก่นักศึกษา 

4. ติดตามความพึงพอใจของนักศึกษาในการเรียนโดยใช้ฐานการเรียนรู้ 
 
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสมาชิก (ระบุวันเดือนปี จ านวนสมาชิก สรุปองค์ความรู้ที่ได้
จากการแลกเปลี่ยนระหว่างสมาชิกในแต่ละครั้ง) 
ระยะที่ 1 ข้ันการเตรียม วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เวลา 9.00-12.30 น. 
 จ านวนสมาชิกอาจารย์ประจ ากลุ่มการสอน 3 จ านวน 8 ท่าน ได้แก่ 

1. นางจรรยา    แก้วใจบุญ 
2. ดร.ปัณณธร    ชัชวรัตน ์
3. นางสาวบ าเพ็ญ   ค าดี 
4. นางดลฤดี    เพชรขว้าง 
5. นางเกศินี    การสมพจน์ 
6. นางวรรณิภา    เวียงค า 
7. นางสาวอรทัย   แซ่ตั้ง 
8. นางสาวทิติยา   กาวิละ 

ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการประชุมกลุ่มซึ่งได้องค์ความรู้ในการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียน
การสอน การฝึกทักษะการตรวจครรภ์ ส าหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ดังนี้ 
 
สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนระหว่างสมาชิก 

1. การเตรียมความพร้อมของอาจารย์ผู้สอนทักษะตรวจครรภ์ก่อนฝึกปฏิบัติ พบว่า ที่ผ่านมามี
การจัดการฝึกทักษะปฏิบัติแยกรายกลุ่มพบว่า ผู้สอนบางท่านมีแนวการการสอนทักษะตรวจครรภ์ที่
หลากหลาย และบางครั้งอาจไม่ตรงกันในบางประเด็น เช่น การสอนเพ่ิมในเรื่อง การวัดระดับยอด
มดลูกจากเหนือหัวเหน่า มายังยอดมดลูก ซึ่งบางท่านสอนให้วัดจากยอดมดลูกมายังเหนือหัวเหน่า 
หรือการวัดโดยใช้สายวัดระดับเป็นด้านนิ้วและด้านเซนติเมตร ท าให้การสอนนักศึกษาในแต่ละกลุ่มไม่
ตรงกัน เกิดความแตกต่างกัน ดังนั้นที่ประชุมเสนอให้มีการเตรียมเตรียมทักษะด้านการตรวจครรภ์
ของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละกลุ่มก่อนการสอนกับนักศึกษา 

2. แบบประเมินทักษะการตรวจครรภ์ พบว่า อาจารย์บางท่านไม่ใช้แบบประเมินกลางที่จัดไว้ให้ 
จึงได้ร่วมกันปรับแบบประเมินการตรวจครรภ์ และตกลงใช้ร่วมกันทุกกลุ่ม 
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3. การเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ อุปกรณ์ และห้องให้พร้อมใช้ก่อนอย่างน้อย 1 อาทิตย์ 
 
ระยะที่ 2 ข้ันการสรุปองค์ความรู้จากการปฏิบัติ วันที่ 2 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00-15.30 น. 
 จ านวนสมาชิกอาจารย์ประจ ากลุ่มการสอน 3 จ านวน 8 ท่าน ได้แก่ 

1. นางจรรยา    แก้วใจบุญ 
2. ดร.ปัณณธร    ชัชวรัตน ์
3. นางสาวบ าเพ็ญ   ค าดี 
4. นางดลฤดี    เพชรขว้าง 
5. นางเกศินี    การสมพจน์ 
6. นางวรรณิภา    เวียงค า 
7. นางสาวอรทัย   แซ่ตั้ง 
8. นางสาวทิติยา   กาวิละ 

ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการประชุมกลุ่มซึ่งได้องค์ความรู้ในการสอนทักษะการตรวจครรภ์และผล
ประเมินการพัฒนาการเรียนรู้จากการสอนโดยใช้ฐานการเรียนรู้ (การตรวจครรภ์) จากนักศึกษา
พยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3  ดังนี้ 
 
สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนระหว่างสมาชิก 
 ด้านผู้สอน พบว่า 

1. แบบประเมินทักษะการตรวจครรภ์ ควรมีการปรับให้เหมาะสม เพ่ิมเติม ใน
รายละเอียดด้านเนื้อหา ด้านรายการ และด้านการประเมิน โดยพบว่า รายการประเมินตรวจครรภ์ยัง
ไม่ละเอียดพอ ควรเพ่ิมในเรื่องการแนะน าตัวเอง และการตรวจครรภ์ ที่ละเอียดเพ่ิมขึ้น ทั้ งด้านการ
ประเมินผลควรมีความละเอียดเพ่ิมขึ้นจากผ่าน ไม่ผ่านทักษะในหัวข้อนั้นๆ เป็นการให้สเกลการผ่าน
ระดับดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง ซึ่งตรงกับการประเมินของนักศึกษาที่ต้องการให้เพ่ิมรายละเอียด
ด้านเนื้อหารายการประเมินส่วนของการคล าเพิ่มขึ้น ดังรายละเอียดดังนี้ 
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แบบประเมินทักษะการตรวจครรภ์ (ระหว่างวันที่ 3-7 สิงหาคม 2558) 
 

วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา 
แบบประเมินทักษะการดูแลหญิงมีครรภ์ 

 
ชื่อ-สกุล………………………….ชั้นปี………………………หลักสูตร………………………วันที…่…………… 
 

 
รายการ 

ผลการประเมินทักษะ  
หมายเหตุ ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. เตรียมสถานที่ให้พร้อมที่จะให้บริการแก่หญิงมีครรภ์    
2. เตรียมเครื่องมือพร้อมที่จะใช้ตรวจได้    
3. ซักประวัติได้ครอบคลุมตามหัวข้อที่ก าหนด    
4. เตรียมหญิงมีครรภ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะตรวจได้สะดวก    
5. ตรวจร่างกายทั่วไปตามหัวข้อที่ก าหนดได้ถูกต้อง    
6. แปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการได้ถูกต้อง    
7. ตรวจครรภ์ได้ถูกต้อง    
8. วินิจฉัยการตั้งครรภ์และตัดสินใจส่งต่อเพ่ือการรักษาได้ถูกต้อง    
9. ให้ค าแนะน าแก่หญิงตั้งครรภ์ได้อย่างถูกต้อง    
10. บันทึกรายงานผลการตรวจครรภ์ครบถ้วนและถูกต้อง    
11. ปฏิบัติต่อหญิงตั้งครรภ์ด้วยท่าทีท่ีเหมาะสม    
12. ปฏิบัติงานด้วยความคล่องแคล่วว่องไว    

คะแนนรวม    
 
 
ความคิดเห็น 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….. 
 
    ลงชื่อ…………………………………………..ผู้ประเมิน 
         (    ) 
    ลงชื่อ……………………………………………ผู้ถูกประเมิน 
        (    ) 
    วันที่…………….เดือน………………….พศ……………… 
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แบบประเมินทักษะการตรวจครรภ์ (ภายหลังสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนระหว่างสมาชิก) 
 

วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา 
แบบประเมินทักษะการตรวจครรภ ์

 
ชื่อ-สกุล………………………….ชั้นปี………………………หลักสูตร………………………วันที…่…………… 
 

 
รายการ 

ระดับคะแนน  
หมายเหตุ ดีมาก

(4) 
ดี 
(3) 

พอใช้
(2) 

ต้อง
ปรับปรุง

(1) 
1. เตรียมอุปกรณ์ และสถานที่ให้พร้อมใช้      
2. อธิบายให้หญิงตั้งครรภ์ทราบวัตถุประสงค์ของการตรวจ
เพ่ือความเข้าใจและให้ความร่วมมือ 

     

3. สอบถามเกี่ยวกับการถ่ายปัสสาวะก่อนตรวจ (ดูแล
กระเพาะปัสสาวะว่างก่อนตรวจ) 

     

4. จัดให้เตรียมหญิงต้ังครรภ์นอนหงายราบคลุมผ้าให้มิดชิด      
5. ตรวจร่างกายทั่วไปตามหัวข้อที่ก าหนดได้ถูกต้อง      
    5.1 น้ าหนักและส่วนสูง      
    5.2 ความดันโลหิต      
    5.3 การตรวจความซีดบริเวณเยื่อบุตา และให้ค าแนะน า      
    5.4 ตรวจช่องปากและคอ ไทรอยด์ และให้ค าแนะน า      
    5.5 ตรวจหัวนม เต้านม และให้ค าแนะน าตรวจครรภ์
ด้วยการดู สังเกตลักษณะรูปร่างท้อง การเคลื่อนไหวของ
ทารก 

     

6. ตรวจครรภ์ด้วยการคล า 4 ขั้นตอน ดังนี้      
    6.1 คล าระดับความสูงของยอดมดลูก และสามารถ
คะเนอายุครรภ์ได้ และหาส่วนน าที่อยู่ยอดมดลูก 

     

    6.2 คล าด้านข้างมดลูกเพ่ือหาส่วนหลังของทารกในครรภ์      
    6.3 คล าส่วนล่างของมดลูกเพ่ือหาส่วนน าและระดับ
ส่วนน า 

     

    6.4 คล าเพ่ือตรวจยืนยันการเข้าช่องเชิงกรานของส่วนน า      
7. สามารถบอกท่าทารกในครรภ์ได้ถูกต้อง      
8. สามารถฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ได้ถูกต้อง และตรง
กับต าแหน่งที่สอดคล้องกับท่าของทารกในครรภ์ 

     

9. ตรวจการบวมของขาและเท้า/ เส้นเลือดขอด      
10. สอบถามอาการผิดปกติ/ อาการไม่สุขสบาย      
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รายการ 

ระดับคะแนน  
หมายเหตุ ดีมาก

(4) 
ดี 
(3) 

พอใช้
(2) 

ต้อง
ปรับปรุง

(1) 
11. ปฏิบัติต่อหญิงตั้งครรภ์ด้วยท่าทีที่นุ่มนวล/ มีความเป็น
กันเอง/ ให้ข้อมูลผลการตรวจ/ ให้ค าแนะน าแต่หญิง
ตั้งครรภ์ 

     

12. นัดตรวจครั้งต่อไปได้ถูกต้อง      
คะแนนรวม      

*** หมายเหตุ  การประเมินทักษะนักศึกษาต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
 
ความคิดเห็น 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 
     
    ลงชื่อ…………………………………………..ผู้ประเมิน 
         (    ) 
    ลงชื่อ……………………………………………ผู้ถูกประเมิน 
        (    ) 
    วันที่…………….เดือน………………….พ.ศ.……………… 
 

2. ด้านระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน พบว่า ในฐานการเรียนรู้: การพัฒนา
ทักษะการตรวจครรภ์ วันที่ 3-7 สิงหาคม 2558  พบว่าควรมีการค านวณระยะเวลาในการสอนและ
ฝึกทักษะให้เหมาะสมต่อจ านวนนักศึกษาในแต่กลุ่ม เนื่องจากบางกลุ่มมีนักศึกษาจ านวนมากเกินไป
โดยสาเหตุจากอาจารย์ประจ ากลุ่มบางกลุ่มติดภารกิจอ่ืนจึงจ าเป็นต้องให้นักศึกษารวมกลุ่มกันในบาง
วัน ท าให้ผู้สอนใช้เวลามากเกินไป ทั้งท าให้เกิดความเหนื่อยล้าต่อผู้สอนและนักศึกษาเอง  ดังนั้นจึง
ควรมีการจัดแบ่งกลุ่มและจัดระยะเวลาในการฝึกทักษะให้เหมาะสมในแต่ละปี ซึ่งจะมีนักศึกษาไม่
เท่ากันในแต่ละปี โดยผู้สอนเสนอให้จัดระยะเวลาโดยยึดนักศึกษาเป็นหลัก สมาชิกได้น าเสนอ
ระยะเวลาในการสอนและประเมินทักษะ  ดังนี้ 
 

ผู้สอน ระยะเวลาที่ใช้ในการสอน/1 คน 
1. นางจรรยา   20 นาที 
2. ดร.ปัณณธร   15 นาที 
3. นางสาวบ าเพ็ญ   10 นาที 
4. นางดลฤดี   20 นาที 
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ผู้สอน ระยะเวลาที่ใช้ในการสอน/1 คน 
5. นางเกศินี   10 นาที 
6. นางวรรณิภา   10 นาที 
7. นางสาวอรทัย   15 นาที 
8. นางสาวทิติยา   20 นาที 

รวม ค่าเฉลี่ย             ประมาณ 15 นาทตีอ่คน 
 

 ดังนั้น การแบ่งกลุ่มและการจัดระยะเวลาในการสอนให้เหมาะสมทุกครั้งหรือปีต่อไป ควรมี
การจัดระยะเวลาให้เหมาะสม โดยยึดจ านวนนักศึกษาเป็นหลัก ค านวณการใช้เวลานักศึกษา 1 คน 
ต่อ 20 นาที 

 
 ด้านผู้เรียน พบ  ผลประเมินการพัฒนาการเรียนรู้จากการสอนโดยใช้ฐานการเรียนรู้ 

(การตรวจครรภ์)   โดยการจดัการเรียนการสอนโดยใช้ฐานการเรียนรู้ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล
มารดาทารกและผดุงครรภ์ 1 ชั้นปี 3 รุ่น 23 จ านวน 106 คน ภาคเรียนที่ 1 มีผลการประเมินดังนี้ 

1) ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการการจัดการเรียนรู้โดยใช้ฐานการเรียนรู้ทักษะการตรวจครรภ์ 
ภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยทุกประเด็นการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100 
(ค่าเฉลี่ย= 4.37, SD.= 0.60) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ความรู้ที่ได้รับนั้นนักศึกษาสามารถน าไปปฏิบัติจริงในการฝึก
ปฏิบัติได ้มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระดับมากท่ีสุด  ค่าเฉลี่ย 4.54 รองลงมาได้แก่ ควรมีการ
ด าเนินการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติเช่นนี้อีกในรุ่นต่อไป ค่าเฉลี่ย 4.52 

   2) ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินผล การตรวจครรภ์ร้อยละ 100 
  

แนวทางการจัดการเรียน 
การสอน 

ผลการศึกษา 
ค่าเฉลี่ย SD การแปลผล 

1.หัวข้อในการจัดเตรียมฐานการเรียนรู้ ได้แก่ 
การตรวจครรภ์  

4.35 0.55 ดี 

2.ความรู้ที่ได้รับมีประโยชน์ต่อการขึ้นฝึก
ประโยชน์ด้านต่างๆ 

4.35 0.55 ดี 

2.1 การตรวจครรภ์  4.36 0.55 ดี 
2.2 การประเมินภาวะเสี่ยง  4.35 0.59 ดี 
3.ความรู้ที่ได้รับนั้นนักศึกษาสามารถน าไป
ปฏิบัติจริงในการฝึกปฏิบัติได้ 

4.54 0.52 ดีมาก 

4.การได้ฝึก ฐานการเรียนรู้ ก่อนการฝึกปฏิบัติ 
ช่วยให้นักศึกษาลดความเครียดและวิตกกังวล
ก่อนขึ้นฝึกได้ 

4.32 0..62 ดี 

5.การได้ฝึก ฐานการเรียนรู้ ก่อนการฝึกปฏิบัติ 
ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษามีความเชื่อมั่นใจใน

4.46 0.54 ดี 
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แนวทางการจัดการเรียน 
การสอน 

ผลการศึกษา 
ค่าเฉลี่ย SD การแปลผล 

ตนเองมากข้ึน 
6.การได้ฝึก ฐานการเรียนรู้ ก่อนการฝึกปฏิบัติ 
ช่วยให้นักศึกษามีการเตรียมความพร้อมก่อน
ขึ้นฝึกได้ดีขึ้น 

4.33 0.59 ดี 

7.การน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อ่ืน ๆ 
หรือวิชาอ่ืน ๆ 

4.22 0.64 ดี 

8.รูปแบบการสอนและกิจกรรมเหมาะสม 4.07 0.77 ดี 
9.สถานที่และอุปกรณ์ในการฝึกฐานการเรียนรู้ 
พร้อมและเหมาะสม 

4.50 0.59 ดีมาก 

10.ระยะเวลาในการจัดเหมาะสม 4.52 0.57 ดีมาก 
11.ผู้สอนมีการเตรียมความพร้อม และมีความรู้
ในการสอน 

4.50 0.59 ดีมาก 

12.ควรมีการด าเนินการเตรียมความพร้อมก่อน
การฝึกปฏิบัติเช่นนี้อีกในรุ่นต่อไป 

4.52 0.57 ดี 

รวม 4.37 0..60 ดี 
 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  

1. เสนอให้ปรับแบบประเมินทักษะการตรวจครรภ์รายละเอียดด้านเนื้อหา ด้านรายการ เพ่ิม
รายละเอียดด้านเนื้อหารายการประเมินส่วนของการคล า 
2.  เสนอให้เพ่ิมระยะเวลาในการฝึกทักษะการตรวจครรภ์ให้มากขึ้น 
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วิธีการน าเอาองค์ความรู้มาใช้พัฒนางาน (ระบุวิธีการหรือขั้นตอนการด าเนินงาน) 
 
การประสานงานและการวางแผน 
1. ประชุมคณะกรรมการวิชาการ เพื่อก าหนดทักษะที่จ าเป็น  และก าหนดระยะเวลาในการ

เตรียมความพร้อมทักษะก่อนฝึกปฏิบัติ 
2. หัวหน้ากลุ่มวิชา ประชุมกลุ่มวิชา เพื่อเตรียมทักษะที่เกี่ยวข้องในรายวิชา และจัดเตรียม

เอกสาร ใบประเมินส าหรับการด าเนินการการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ฐานการเรียนรู้ 
3. ประชุมอาจารย์ เพ่ือสร้างข้อตกลงร่วม เตรียมความพร้อมส าหรับด้านวัสดุอุปกรณ์ และ

ซักซ้อมแนวทางด าเนินการและสรุปเป็นแนวทางการปฏิบัติการในการตรวจครรภ์  
 
โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 

- ผู้รับผิดชอบประชุมทีมอาจารย์ผู้สอนเพ่ือวางแผนการด าเนินงานร่วมกัน 
ก าหนดวัตถุประสงค์ และแนวทางการด าเนินงาน ร่วมก าหนดฐานการเรียนรู้
ส าหรับการพัฒนาการเรียนการสอน 

- ผู้รับผิดชอบก าหนดตารางการด าเนินการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบฐานการ
เรียนรู้  เพ่ือชี้แจงรายละเอียดการสอบและติดตามนักศึกษาในการพัฒนาการ
เรียนการสอนโดยใช้ฐานการเรียน 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบประจ าฐานการเรียนรู้ ประเมินนักศึกษาเป็นรายบุคคล และ
ให้ข้อคิดเห็นเพื่อการพัฒนาแก่นักศึกษา 

- ติดตามความพึงพอใจของนักศึกษาในการเรียนโดยใช้ฐานการเรียนรู้ 
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ผลการน าความรู้มาใช้ในการพัฒนางาน (ระบุผลผลิต ผลลัพธ์หรือผลกระทบที่ได้) 
 

ผลลัพธ์ที่ได้รับ  
1. ได้แนวปฏิบัติที่ดีส าหรับการจัดการเรียนการสอนเรื่องการตรวจครรภ ์สามารถน าไปใช้

ปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุง
ครรภ์ 1 

2. ได้พัฒนาแบบประเมินทักษะการตรวจครรภ์ ให้มีมาตรฐานและสามารถน าไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสม 

3. ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดและประสบการณ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่มการสอน 3 
ทั้งยังได้แนวทางการปฏิบัติที่ตรงกัน  

4. นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการที่เป็นระบบ รวมถึงเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาต่อไป 

5. สามารถพัฒนานักศึกษาได้ตรงกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ซึ่งบัณฑิตต้องมีองค์
ความรู้และทักษะในการปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและสากล 

 
บทเรียนที่ได้รับ (สรุปองค์ความรู้ที่ได้ทั้งหมดว่าถ้าผู้อ่ืนจะน าไปใช้ต้องท าอย่างไร มีปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จอะไรบ้าง) 

1. จุดเริ่มต้นของการเพ่ิมคุณค่าการจัดการเรียนการสอนที่สามารถพัฒนาทักษะทางการ
พยาบาลคือ พัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ฐานการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาทักษะทางการพยาบาล ทั้งก่อนฝึก
ภาคปฏิบัติ และก่อนส าเร็จการศึกษา เพ่ือตอบสนองการบรรลุเป้าหมายและพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน และเพ่ือให้ตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ ที่มีกลยุทธ คือการสร้างและพัฒนาบัณฑิตให้เป็นนัก
ปฏิบัติการทางการพยาบาลที่มีคุณภาพ และตอบสนองต่อระบบบริการสุขภาพ โดยมีการก าหนด
แนวทางในการพัฒนาและสอบทักษะอย่างชัดเจน  
 2. การออกแบบการจัดการเรียนการสอน และวางแผนพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ฐานการเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนาทักษะทางการพยาบาลอย่างเป็นล าดับ โดยก าหนดตารางการด าเนินงาน และก าหนด
รายชื่ออาจารย์และนักศึกษาที่ต้องรับผิดชอบ ต้องประสานผู้เกี่ยวข้องล่วงหน้า เช่ น การเตรียม
ห้องปฏิบัติการ การเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะและสอบทักษะทางการพยาบาล 
 4. การด าเนินการตามแผน และควรมีการประชุมกลุ่มเพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเป็น
ระยะ และอาจารย์ผู้เกี่ยวข้องมีการฝึกซ้อมการใช้สถานการณ์ การปฏิบัติการช่วยเหลือ และการใช้
แบบประเมิน ล่วงหน้าก่อนน าไปใช้จริง ท าให้การด าเนินการ เป็นไปอย่างเรียบร้อย 
 5. พัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ฐานการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาทักษะทางการพยาบาล ท าให้อาจารย์
ได้เตรียมความพร้อมและร่วมกันพัฒนาเรียบเรียงแนวทางการปฏิบัติการพยาบาล ส าหรับการสอน
นักศึกษาได้อย่างเหมาะสม และนักศึกษามีความพึงพอใจมาก ที่ได้พัฒนาทักษะและปฏิบัติตาม
แนวทางที่เป็นมาตรฐาน โดยเฉพาะก่อนส าเร็จการศึกษาท าให้ นักศึกษามีความมั่นใจในการปฏิบัติ 
และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง ท าให้นักศึกษามีความพร้อมและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
อย่างทันท่วงที เป็นผลดีต่อผู้รับบริการ  
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         6.  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการถอดบทเรียนจากการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ฐานการ
เรียนรู้ เพ่ือพัฒนาทักษะทางการพยาบาลเป็นสิ่งที่จ าเป็น ท าให้ได้แนวทางปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาการ
เรียนการสอนส าหรับนักศึกษา 
 
สิ่งท่ีควรน าไปใช้ในรุ่นต่อไป จากผลการเรียนรู้ 
 

1. ควรมีการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ฐานการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาทักษะทางการพยาบาลในรุ่น
ต่อไป  และน าสิ่งที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการถอดบทเรียนมาใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติในครั้งต่อไป 

2. ควรมีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ และแจกเอกสารเพ่ือการเตรียมความพร้อมส าหรับการ
สอบภาคปฏิบัติของนักศึกษาอย่างเหมาะสม  

3. น าแบบประเมินที่ปรับแล้วน าไปใช้ในรุ่นต่อไป 
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สรุปองค์ความรู้ที่ไดร้ับจากการจัดการความรู้ เรื่อง การพัฒนาการ
เรียนรู้จากการสอนโดยใช้ฐานการเรียนรู้ (การตรวจครรภ์) 

แนวปฏิบัติที่ดีส าหรับการจัดการเรียนการสอนเรื่องการตรวจครรภ ์
 

  แนวปฏิบัติที่ดีส าหรับการจัดการเรียนการสอนโดยฐานการเรียนรู้เรื่องการตรวจครรภ์ ดังนี้ 
1. การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกทักษะการตรวจครรภ์ ดังนี้ 
        1.1 การเตรียมความพร้อมของอาจารย์ผู้สอนทักษะตรวจครรภ์ก่อนฝึกปฏิบัติ 
        1.2 การเตรียมแบบประเมินและเอกสารที่ใช้ในการฝึกทักษะการตรวจครรภ์ 
        1.3 ประสานงานกับผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ เพ่ือจัดเตรียมความพร้อมของห้องฝึกทักษะ อุปกรณ์
และสถานที่ให้พร้อมใช้ 
        1.4 ตรวจสอบความเรียบร้อยของแบบประเมิน เอกสารและวัสดุอุปกรณ์ ห้องปฏิบัติ อย่าง
น้อย 1 สัปดาห์ 
 
2. การด าเนินการจัดกลุ่มนักศึกษา โดยแบ่งกลุ่มนักศึกษาต่ออาจารย์ประจ ากลุ่ม โดยจัดระยะเวลาใน
การฝึกปฏิบัติ นักศึกษา 1 คนใช้เวลา 15 นาท ี
 
3. จัดฝึกทักษะการตรวจครรภ์ ดังนี้ 
 3.1 ผู้สอนแนะน าขั้นตอน วิธีการฝึกทักษะการตรวจครรภ์  การใช้และดูแลอุปกรณ์ก่อนและหลังฝึก
ปฏิบัติในแต่ละกลุ่ม การใช้หุ่นตรวจครรภ์ที่ถูกต้อง  การวัดและประเมินทักษะในการผ่านหรือไม่ผ่าน
การฝึกทักษะการตรวจครรภ์ 
  3.2 ผู้สอนสาธิตการตรวจครรภ์กับหุ่น 
  3.3 ผู้สอนประเมินทักษะการตรวจครรภ์กับหุ่นของผู้เรียนรายบุคคล 
  3.4 ผู้สอนแนะน าและเสนอแนะผลการตรวจครรภของผู้เรียนภายหลังการตรวจครรภ์ 
 
 4. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเสนอแนะการฝึกตรวจครรภ์ในครั้งนี้ (แบบประเมินการพัฒนาการ
เรียนรู้จากการสอนโดยใช้ฐานการเรียนรู้ การตรวจครรภ์ในภาคผนวก) 
 
5. ประชุมกลุ่มการสอนเพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาครั้งต่อไป 
 
6. น าผลการสรุปองค์ความรู้มาพัฒนางานการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
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การน าผลการจัดการความรู้ไปใช้จริง  

 กลุ่มการสอน 3 ได้มีการน าผลการจัดการความรู้ เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้จากการสอน
โดย Preclinic เรื่อง การตรวจครรภ์ (เดิมการจัดการความรู้ เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้จากการสอน
โดยใช้ฐานการเรียนรู้ (การตรวจครรภ์) โดยน าแนวปฏิบัติที่ดีและแบบประเมินการตรวจครรภ์ ไปใช้
จริง เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และวิธีการจัดการเรียนการสอน เรื่องการตรวจครรภ์  โดยใช้แนวปฏิบัติที่ดีใน
การสอนเรื่องการตรวจครรภ์ โดยคาดหวังว่าผู้เรียน มีความมั่นใจในการปฎิบัติการพยาบาลเพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการ นักศึกษาพยาบาลต้องได้รับการฝึกฝนเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติจริง 
อันจะท าให้เกิดความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติการพยาบาล และให้การพยาบาลได้อย่างมีคุณภาพ(การ
ฝึก Preclinic เรื่องการตรวจครรภ์)  
—  ประเมินผลภายหลังใช้แบบประเมิน ผู้ใช้แบบประเมิน  คือ 

อาจารย์ภาควิชามาดราทารกและการผดุงครรภ์ พบว่า 
1. แบบประเมินมีข้อค าถามครบถ้วน 
2. สามารถน าไปใช้ได้สะดวก ง่าย 
3. แต่บางข้อค าถามยังไม่สามารถประเมินได้ เช่น การชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง และความดันโลหิต 

เนื่องจากเป็นหุ่นตรวจครรภ์ 
อาจารย์ภาควิชามาดราทารกและการผดุงครรภ์ เห็นว่าควรมีการปรับปรุง 
แบบประเมินเพื่อน าไปใช้ในการประเมินทักษะการตรวจครรภ์จริงกับหญิงตั้งครรภ์ 
จึงได้มีการปรับปรุงแบบประเมินดังนี้ 
 

วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา 
แบบประเมินทักษะการตรวจครรภ์ (ฉบับปรับปรุง) 

 
ชือ่-สกุล………………………….ชั้นปี………………………หลักสูตร………………………วันที…่…………… 
 

 
รายการ 

ระดับคะแนน  
หมายเหตุ ดีมาก

(4) 
ดี 
(3) 

พอใช้
(2) 

ต้อง
ปรับปรุง

(1) 
1. เตรียมอุปกรณ์ และสถานที่ให้พร้อมใช้      
2. อธิบายให้หญิงตั้งครรภ์ทราบวัตถุประสงค์ของการตรวจ
เพ่ือความเข้าใจและให้ความร่วมมือ 

     

3. สอบถามเกี่ยวกับการถ่ายปัสสาวะก่อนตรวจ (ดูแล
กระเพาะปัสสาวะว่างก่อนตรวจ) 

     

4. จัดให้เตรียมหญิงต้ังครรภ์นอนหงายราบคลุมผ้าให้มิดชิด      
5. ตรวจร่างกายทั่วไปตามหัวข้อที่ก าหนดได้ถูกต้อง      
    5.1 การตรวจความซีดบริเวณเยื่อบุตา และให้ค าแนะน า      
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รายการ 

ระดับคะแนน  
หมายเหตุ ดีมาก

(4) 
ดี 
(3) 

พอใช้
(2) 

ต้อง
ปรับปรุง

(1) 
    5.2 ตรวจช่องปากและคอ ไทรอยด์ และให้ค าแนะน า      
    5.3 ตรวจหัวนม เต้านม และให้ค าแนะน าตรวจครรภ์
ด้วยการดู สังเกตลักษณะรูปร่างท้อง การเคลื่อนไหวของ
ทารก 

     

6. ตรวจครรภ์ด้วยการคล า 4 ขั้นตอน ดังนี้      
    6.1 คล าระดับความสูงของยอดมดลูก และสามารถ
คะเนอายุครรภ์ได้ และหาส่วนน าที่อยู่ยอดมดลูก 

     

    6.2 คล าด้านข้างมดลูกเพ่ือหาส่วนหลังของทารกในครรภ์      
    6.3 คล าส่วนล่างของมดลูกเพ่ือหาส่วนน าและระดับ
ส่วนน า 

     

    6.4 คล าเพ่ือตรวจยืนยันการเข้าช่องเชิงกรานของส่วนน า      
7. สามารถบอกท่าทารกในครรภ์ได้ถูกต้อง      
8. สามารถฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ได้ถูกต้อง และตรง
กับต าแหน่งที่สอดคล้องกับท่าของทารกในครรภ์ 

     

9. ตรวจการบวมของขาและเท้า/ เส้นเลือดขอด      
10. สอบถามอาการผิดปกติ/ อาการไม่สุขสบาย      
11. ปฏิบัติต่อหญิงตั้งครรภ์ด้วยท่าทีทีนุ่่มนวล/ มีความเป็น
กันเอง/ ให้ข้อมูลผลการตรวจ/ ให้ค าแนะน าแต่หญิง
ตั้งครรภ์ 

     

12. นัดตรวจครั้งต่อไปได้ถูกต้อง      
คะแนนรวม      

*** หมายเหตุ  การประเมินทักษะนักศึกษาต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
 
ความคิดเห็น 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     
    ลงชื่อ…………………………………………..ผู้ประเมิน 
         (    ) 
    ลงชื่อ……………………………………………ผู้ถูกประเมิน 
        (    ) 

 วันที่…………….เดือน………………….พ.ศ.……………… 
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สรุปองค์ความรู้ที่ได้ภายหลังน าไปใช้จริง พบว่า 
 การด าเนินการจัดการเรียนการสอน Preclinic เรื่องการตรวจครรภ์ รายวิชาปฏิบัติการ
พยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์1 ระหว่างวันที่ 1- 3 ส.ค. 2559 ในครั้งนี้พบว่าการ
ด าเนินการโดยใช้แนวปฏิบัติที่ดี  เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้จากการสอนโดยใช้ฐานการเรียนรู้ (การ
ตรวจครรภ์) แนวปฏิบัติที่ดีส าหรับการจัดการเรียนการสอนเรื่องการตรวจครรภ์ ครั้งนี้ สามารถท าให้
ผู้สอนวางแผนด าเนินการได้สะดวกและมีประสิทธิภาพ และด าเนินจัดการเรียนการสอนได้ครบถ้วน 
จึงจัดเป็นแนวปฏิบัติที่ที่ของภาควิชา กลุ่มการสอน 3 การพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์ 
ซึ่งเป็นมติที่ประชุมร่วมกัน 
ปัญหาและอุปสรรค พบว่า การใช้แบบประเมินการตรวจครรภ์ ยังคงต้องมีการปรับแก้ในส่วนของ
รายการประเมินการตรวจร่างกาย ตัดหัวข้อใบประเมินผลในหัวข้อ การชั่งน้ าหนัก  
วัดส่วนสูง และความดันโลหิต ออกเพ่ือให้ตรงกับการประเมินการตรวจครรภ์กับหุ่นไฟฟ้า 
การพัฒนาครั้งต่อไป ควรมีการพัฒนาแบบประเมินการตรวจครรภ์ เพ่ือน าไปใช้ในการประเมิน
นักศึกษาด้านทักษะการตรวจครรภ์ ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารก 1 แผนกฝากครรภ์ 
โดยมีแนวทางดังนี้ 
                 3.1 ปรับปรุงแบบประเมินโดยอาจารย์ภาควิชา 
                 3.2 ขอผู้ทรงคุณวุฒิ (พยาบาล แผนกฝากครรภ์ ) เพ่ือดูความเหมาะสมของแบบ
ประเมิน  
 

ประกาศ 
แนวปฏิบัติที่ดสี าหรับการจัดการเรียนการสอนโดยฐานการเรียนรู้เรื่องการตรวจครรภ์ ดังนี้ 
1. การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกทักษะการตรวจครรภ์ ดังนี้ 
        1.1 การเตรียมความพร้อมของอาจารย์ผู้สอนทักษะตรวจครรภ์ก่อนฝึกปฏิบัติ 
        1.2 การเตรียมแบบประเมินและเอกสารที่ใช้ในการฝึกทักษะการตรวจครรภ์ 
        1.3 ประสานงานกับผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ เพ่ือจัดเตรียมความพร้อมของห้องฝึกทักษะ อุปกรณ์
และสถานที่ให้พร้อมใช้ 
        1.4 ตรวจสอบความเรียบร้อยของแบบประเมิน เอกสารและวัสดุอุปกรณ์ ห้องปฏิบัติ อย่าง
น้อย 1 สัปดาห์ 
 
2. การด าเนินการจัดกลุ่มนักศึกษา โดยแบ่งกลุ่มนักศึกษาต่ออาจารย์ประจ ากลุ่ม โดยจัดระยะเวลาใน
การฝึกปฏิบัติ นักศึกษา 1 คนใช้เวลา 15 นาที 
 
3. จัดฝึกทักษะการตรวจครรภ์ ดังนี้ 
 3.1 ผู้สอนแนะน าขั้นตอน วิธีการฝึกทักษะการตรวจครรภ์  การใช้และดูแลอุปกรณ์ก่อนและหลังฝึก
ปฏิบัติในแต่ละกลุ่ม การใช้หุ่นตรวจครรภ์ที่ถูกต้อง  การวัดและประเมินทักษะในการผ่านหรือไม่ผ่าน
การฝึกทักษะการตรวจครรภ์ 
  3.2 ผู้สอนสาธิตการตรวจครรภ์กับหุ่น 
  3.3 ผู้สอนประเมินทักษะการตรวจครรภ์กับหุ่นของผู้เรียนรายบุคคล 
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  3.4 ผู้สอนแนะน าและเสนอแนะผลการตรวจครรภของผู้เรียนภายหลังการตรวจครรภ์ 
 
 4. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเสนอแนะการฝึกตรวจครรภ์ในครั้งนี้ (แบบประเมินการพัฒนาการ
เรียนรู้จากการสอนโดยใช้ฐานการเรียนรู้ การตรวจครรภ์ในภาคผนวก) 
 
5. ประชุมกลุ่มการสอนเพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาครั้งต่อไป 
 
6. น าผลการสรุปองค์ความรู้มาพัฒนางานการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
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ภาคผนวก 
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สรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากการจัดการความรู้ เรื่อง การ

พัฒนาการเรียนรู้จากการสอนโดยใช้ฐานการเรียนรู้ (การตรวจ
ครรภ์) 

1. แบบประเมินทักษะการตรวจครรภ์ (การน าไปใช้จริง 
การจัดการเรียนการสอน pre clinic  1-3 สิงหาคม 2559) 

2. แบบประเมินทักษะการตรวจครรภ์  (ฉบับปรับปรุง
ภายหลังการน าไปใช้จริง  pre clinic  1-3 สิงหาคม 2559) 
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วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา 
แบบประเมินทักษะการตรวจครรภ ์

 
ชื่อ-สกุล………………………….ชั้นปี………………………หลักสูตร………………………วันที…่…………… 
 

 
รายการ 

ระดับคะแนน  
หมายเหตุ ดีมาก

(4) 
ดี 
(3) 

พอใช้
(2) 

ต้อง
ปรับปรุง

(1) 
1. เตรียมอุปกรณ์ และสถานที่ให้พร้อมใช้      
2. อธิบายให้หญิงตั้งครรภ์ทราบวัตถุประสงค์ของการตรวจ
เพ่ือความเข้าใจและให้ความร่วมมือ 

     

3. สอบถามเกี่ยวกับการถ่ายปัสสาวะก่อนตรวจ (ดูแล
กระเพาะปัสสาวะว่างก่อนตรวจ) 

     

4. จัดให้เตรียมหญิงต้ังครรภ์นอนหงายราบคลุมผ้าให้มิดชิด      
5. ตรวจร่างกายทั่วไปตามหัวข้อที่ก าหนดได้ถูกต้อง      
    5.1 น้ าหนักและส่วนสูง      
    5.2 ความดันโลหิต      
    5.3 การตรวจความซีดบริเวณเยื่อบุตา และให้ค าแนะน า      
    5.4 ตรวจช่องปากและคอ ไทรอยด์ และให้ค าแนะน า      
    5.5 ตรวจหัวนม เต้านม และให้ค าแนะน าตรวจครรภ์
ด้วยการดู สังเกตลักษณะรูปร่างท้อง การเคลื่อนไหวของ
ทารก 

     

6. ตรวจครรภ์ด้วยการคล า 4 ขั้นตอน ดังนี้      
    6.1 คล าระดับความสูงของยอดมดลูก และสามารถ
คะเนอายุครรภ์ได้ และหาส่วนน าที่อยู่ยอดมดลูก 

     

    6.2 คล าด้านข้างมดลูกเพ่ือหาส่วนหลังของทารกในครรภ์      
    6.3 คล าส่วนล่างของมดลูกเพ่ือหาส่วนน าและระดับ
ส่วนน า 

     

    6.4 คล าเพ่ือตรวจยืนยันการเข้าช่องเชิงกรานของส่วนน า      
7. สามารถบอกท่าทารกในครรภ์ได้ถูกต้อง      
8. สามารถฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ได้ถูกต้อง และตรง
กับต าแหน่งทีส่อดคล้องกับท่าของทารกในครรภ์ 

     

9. ตรวจการบวมของขาและเท้า/ เส้นเลือดขอด      
10. สอบถามอาการผิดปกติ/ อาการไม่สุขสบาย      
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รายการ 

ระดับคะแนน  
หมายเหตุ ดีมาก

(4) 
ดี 
(3) 

พอใช้
(2) 

ต้อง
ปรับปรุง

(1) 
11. ปฏิบัติต่อหญิงตั้งครรภ์ด้วยท่าทีที่นุ่มนวล/ มีความเป็น
กันเอง/ ให้ข้อมูลผลการตรวจ/ ให้ค าแนะน าแต่หญิง
ตั้งครรภ์ 

     

12. นัดตรวจครั้งต่อไปได้ถูกต้อง      
คะแนนรวม      

*** หมายเหตุ  การประเมินทักษะนักศึกษาต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
 
ความคิดเห็น 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     
    ลงชื่อ…………………………………………..ผู้ประเมิน 
         (    ) 
    ลงชื่อ……………………………………………ผู้ถูกประเมิน 
        (    ) 

 วันที่…………….เดือน………………….พ.ศ.……………… 
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วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา 
แบบประเมินทักษะการตรวจครรภ์ (ฉบับปรับปรุง) 

 
ชื่อ-สกุล………………………….ชั้นปี………………………หลักสูตร………………………วันที…่…………… 
 

 
รายการ 

ระดับคะแนน  
หมายเหตุ ดีมาก

(4) 
ดี 
(3) 

พอใช้
(2) 

ต้อง
ปรับปรุง

(1) 
1. เตรียมอุปกรณ์ และสถานที่ให้พร้อมใช้      
2. อธิบายให้หญิงตั้งครรภ์ทราบวัตถุประสงค์ของการตรวจ
เพ่ือความเขา้ใจและให้ความร่วมมือ 

     

3. สอบถามเกี่ยวกับการถ่ายปัสสาวะก่อนตรวจ (ดูแล
กระเพาะปัสสาวะว่างก่อนตรวจ) 

     

4. จัดให้เตรียมหญิงต้ังครรภ์นอนหงายราบคลุมผ้าให้มิดชิด      
5. ตรวจร่างกายทั่วไปตามหัวข้อที่ก าหนดได้ถูกต้อง      
    5.1 การตรวจความซีดบริเวณเยื่อบุตา และให้ค าแนะน า      
    5.2 ตรวจช่องปากและคอ ไทรอยด์ และให้ค าแนะน า      
    5.3 ตรวจหัวนม เต้านม และให้ค าแนะน าตรวจครรภ์
ด้วยการดู สังเกตลักษณะรูปร่างท้อง การเคลื่อนไหวของ
ทารก 

     

6. ตรวจครรภ์ด้วยการคล า 4 ขั้นตอน ดังนี้      
    6.1 คล าระดับความสูงของยอดมดลูก และสามารถ
คะเนอายุครรภ์ได้ และหาส่วนน าที่อยู่ยอดมดลูก 

     

    6.2 คล าด้านข้างมดลูกเพ่ือหาส่วนหลังของทารกในครรภ์      
    6.3 คล าส่วนล่างของมดลูกเพ่ือหาส่วนน าและระดับ
ส่วนน า 

     

    6.4 คล าเพ่ือตรวจยืนยันการเข้าช่องเชิงกรานของส่วนน า      
7. สามารถบอกท่าทารกในครรภ์ได้ถูกต้อง      
8. สามารถฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ได้ถูกต้อง และตรง
กับต าแหน่งที่สอดคล้องกับท่าของทารกในครรภ์ 

     

9. ตรวจการบวมของขาและเท้า/ เส้นเลือดขอด      
10. สอบถามอาการผิดปกติ/ อาการไม่สุขสบาย      
11. ปฏิบัติต่อหญิงตั้งครรภ์ด้วยท่าททีี่นุ่มนวล/ มีความเป็น
กันเอง/ ให้ข้อมูลผลการตรวจ/ ให้ค าแนะน าแต่หญิง
ตั้งครรภ์ 

     

12. นัดตรวจครั้งต่อไปได้ถูกต้อง      
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รายการ 

ระดับคะแนน  
หมายเหตุ ดีมาก

(4) 
ดี 
(3) 

พอใช้
(2) 

ต้อง
ปรับปรุง

(1) 
คะแนนรวม      

*** หมายเหตุ  การประเมินทักษะนักศึกษาต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
 
ความคิดเห็น 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     
    ลงชื่อ…………………………………………..ผู้ประเมิน 
         (    ) 
    ลงชื่อ……………………………………………ผู้ถูกประเมิน 
        (    ) 

 วันที่…………….เดือน………………….พ.ศ.……………… 
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ถอดบทเรียนกิจกรรมการจัดการความรู้ 
เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้จากการสอนโดยใช้ฐานการเรียนรู้ (การตรวจครรภ์) 

ครั้งที ่1 /พศ. 2558 
วันที่  28 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

สถานที่ ห้องพักอาจารย์กลุ่มการสอน 3 การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 
 
สมาชิกกลุ่ม 

ชื่อ-สกุล ลายเซ็น 
1. นางจรรยา    แก้วใจบุญ  
2. ดร.ปัณณธร    ชัชวรัตน ์  
3. นางสาวบ าเพ็ญ   ค าดี  
4. นางดลฤดี    เพชรขว้าง  
5. นางเกศินี    การสมพจน์  
6. นางวรรณิภา    เวียงค า  
7. นางสาวอรทัย   แซ่ตั้ง  
8. นางสาวทิติยา   กาวิละ  

 
ชื่อกิจกรรม 

องค์ความรู้ในการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน การฝึกทักษะการตรวจ
ครรภ์ ส าหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 

 
สรุปองค์ความรู้ที่ได้ 

1. การเตรียมความพร้อมของอาจารย์ผู้สอนทักษะตรวจครรภ์ก่อนฝึกปฏิบัติ พบว่า ที่
ผ่านมามีการจัดการฝึกทักษะปฏิบัติแยกรายกลุ่มพบว่า ผู้สอนบางท่านมีแนวการการสอนทักษะตรวจ
ครรภ์ที่หลากหลาย และบางครั้งอาจไม่ตรงกันในบางประเด็น เช่น การสอนเพ่ิมในเรื่อง การวัดระดับ
ยอดมดลูกจากเหนือหัวเหน่า มายังยอดมดลูก ซึ่งบางท่านสอนให้วัดจากยอดมดลูกมายังเหนือหัวเห
น่า หรือการวัดโดยใช้สายวัดระดับเป็นด้านนิ้วและด้านเซนติเมตร ท าให้การสอนนักศึกษาในแต่ละ
กลุ่มไม่ตรงกัน เกิดความแตกต่างกัน ดังนั้นที่ประชุมเสนอให้มีการเตรียมเตรียมทักษะด้านการตรวจ
ครรภ์ของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละกลุ่มก่อนการสอนกับนักศึกษา 

2. แบบประเมินทักษะการตรวจครรภ์ พบว่า อาจารย์บางท่านไม่ใช้แบบประเมินกลาง
ที่จัดไว้ให้ จึงได้ร่วมกันปรับแบบประเมินการตรวจครรภ์ และตกลงใช้ร่วมกันทุกกลุ่ม 

3. การเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ อุปกรณ์ และห้องให้พร้อมใช้ก่อนอย่างน้อย 1 
อาทิตย์ 

  
   ลงชื่อ................................................................ 
         (.............................................................) 
           ผู้บันทึกสรุป การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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ถอดบทเรียนกิจกรรมการจัดการความรู้ 

เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้จากการสอนโดยใช้ฐานการเรียนรู้ (การตรวจครรภ์) 
ครั้งที่ 2 /พศ. 2558 

วันที่  2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 
สถานที่ ห้องพักอาจารย์กลุ่มการสอน 3 การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 

 
สมาชิกกลุ่ม 

ชื่อ-สกุล ลายเซ็น 
1. นางจรรยา    แก้วใจบุญ  
2. ดร.ปัณณธร    ชัชวรัตน ์  
3. นางสาวบ าเพ็ญ   ค าดี  
4. นางดลฤดี    เพชรขว้าง  
5. นางเกศินี    การสมพจน์  
6. นางวรรณิภา    เวียงค า  
7. นางสาวอรทัย   แซ่ตั้ง  
8. นางสาวทิติยา   กาวิละ  

 
ชื่อกิจกรรม 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการประชุมกลุ่มซึ่งได้องค์ความรู้ในการสอนทักษะการตรวจครรภ์และ
ผลประเมินการพัฒนาการเรียนรู้จากการสอนโดยใช้ฐานการเรียนรู้ (การตรวจครรภ์) จากนักศึกษา
พยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3   
สรุปองค์ความรู้ที่ได้ 
 ด้านผู้สอน พบว่า 

1. แบบประเมินทักษะการตรวจครรภ์ ควรมีการปรับให้เหมาะสม เพ่ิมเติม ในรายละเอียดด้าน
เนื้อหา ด้านรายการ และด้านการประเมิน โดยพบว่า รายการประเมินตรวจครรภ์ยังไม่ละเอียดพอ 
ควรเพิ่มในเรื่องการแนะน าตัวเอง และการตรวจครรภ์ ที่ละเอียดเพ่ิมขึ้น ทั้งด้านการประเมินผลควรมี
ความละเอียดเพ่ิมขึ้นจากผ่าน ไม่ผ่านทักษะในหัวข้อนั้นๆ เป็นการให้สเกลการผ่านระดับดีมาก ดี 
พอใช้ ต้องปรับปรุง ซึ่งตรงกับการประเมินของนักศึกษาที่ต้องการให้เพ่ิมรายละเอียดด้านเนื้อหา
รายการประเมินส่วนของการคล าเพิ่มขึ้น  

2. ด้านระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน พบว่า ในฐานการเรียนรู้ : การพัฒนาทักษะการ
ตรวจครรภ์ วันที่ 3-7 สิงหาคม 2558  พบว่าควรมีการค านวณระยะเวลาในการสอนและฝึกทักษะให้
เหมาะสมต่อจ านวนนักศึกษาในแต่กลุ่ม เนื่องจากบางกลุ่มมีนักศึกษาจ านวนมากเกินไปโดยสาเหตุ
จากอาจารย์ประจ ากลุ่มบางกลุ่มติดภารกิจอ่ืนจึงจ าเป็นต้องให้นักศึกษารวมกลุ่มกันในบางวัน ท าให้
ผู้สอนใช้เวลามากเกินไป ทั้งท าให้เกิดความเหนื่อยล้าต่อผู้สอนและนักศึกษาเอง  ดังนั้นจึงควรมีการ
จัดแบ่งกลุ่มและจัดระยะเวลาในการฝึกทักษะให้เหมาะสมในแต่ละปี ซึ่งจะมีนักศึกษาไม่เท่ากันในแต่
ละปี โดยผู้สอนเสนอให้จัดระยะเวลาโดยยึดนักศึกษาเป็นหลัก สมาชิกได้น าเสนอระยะเวลาในการ
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สอนและประเมินทักษะ  การแบ่งกลุ่มและการจัดระยะเวลาในการสอนให้เหมาะสมทุกครั้งหรือปี
ต่อไป ควรมีการจัดระยะเวลาให้เหมาะสม โดยยึดจ านวนนักศึกษาเป็นหลัก ค านวณการใช้เวลา
นักศึกษา 1 คน ต่อ 20 นาที 

ด้านผู้เรียน พบ  ผลประเมินการพัฒนาการเรียนรู้จากการสอนโดยใช้ฐานการเรียนรู้ (การตรวจ
ครรภ์)  

1. เสนอให้ปรับแบบประเมินทักษะการตรวจครรภ์รายละเอียดด้านเนื้อหา ด้าน
รายการ เพิ่มรายละเอียดด้านเนื้อหารายการประเมินส่วนของการคล า 

2.  เสนอให้เพ่ิมระยะเวลาในการฝึกทักษะการตรวจครรภ์ให้มากขึ้น 
 

 
   ลงชื่อ................................................................ 
         (.............................................................) 
           ผู้บันทึกสรุป การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 

 

 
ถอดบทเรียนกิจกรรมการจัดการความรู้ 

เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้จากการสอนโดยใช้ฐานการเรียนรู้ (การตรวจครรภ์) 
ครั้งที่ 3 /พ.ศ. 2559 

วันที่  3  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 
สถานที่ ห้องพักอาจารย์กลุ่มการสอน 3 การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 

 
สมาชิกกลุ่ม 

ชื่อ-สกุล ลายเซ็น 
1. นางสาวบ าเพ็ญ   ค าดี  
2. ดร.ทักษิกา    ชัชวรัตน ์  
3. นางจรรยา    แก้วใจบุญ  
4. นางดลฤดี    เพชรขว้าง  
5. นางเกศินี    การสมพจน์  
6. นางวรรณิภา    เวียงค า  
7. นางสาวอรทัย   แซ่ตั้ง  
8. นางสาวทิติยา   กาวิละ  
9. นางสาวฐิติพร          เรือนกุล  

 
ชื่อกิจกรรม 
        แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการด าเนินการจัดการเรียนการสอนการพัฒนาการเรียนรู้จากการสอน
โดยใช้ฐานการเรียนรู้ (การตรวจครรภ์) โดยได้แนวปฏิบัติและแบบประเมินในการประชุมปรึกษาใน
ครั้งที่ 1 และ 2 ที่ผ่านมา ใช้ในกิจกรรมแผนการจัดการเรียนการสอน Preclinic เรื่องการตรวจครรภ์ 
รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์1 ระหว่างวันที่ 1 - 3 ส.ค. 2559 ของ
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3   
สรุปองค์ความรู้ที่ได้ 
 1. การด าเนินการจัดการเรียนการสอน Preclinic เรื่องการตรวจครรภ์ รายวิชาปฏิบัติการ
พยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์1 ระหว่างวันที่ 1- 3 ส.ค. 2559 ในครั้งนี้พบว่าการ
ด าเนินการโดยใช้แนวปฏิบัติที่ดี  เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้จากการสอนโดยใช้ฐานการเรียนรู้ (การ
ตรวจครรภ์) 
แนวปฏิบัติที่ดีส าหรับการจัดการเรียนการสอนเรื่องการตรวจครรภ์ ครัง้นี้ สามารถท าให้ผู้สอน
วางแผนด าเนินการได้สะดวกและมีประสิทธิภาพ และด าเนินจัดการเรียนการสอนได้ครบถ้วน จึง
จัดเป็นแนวปฏิบัติที่ที่ของภาควิชา กลุ่มการสอน 3 การพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์ ซ่ึง
เป็นมติที่ประชุมร่วมกัน 

 2. ปัญหาและอุปสรรค พบว่า การใช้แบบประเมินการตรวจครรภ์ ยังคงต้องมีการปรับแก้ในส่วน
ของรายการประเมินการตรวจร่างกาย ตัดหัวข้อใบประเมินผลในหัวข้อ การชั่งน้ าหนัก  

วัดส่วนสูง และความดันโลหิต ออกเพ่ือให้ตรงกับการประเมินการตรวจครรภ์กับหุ่นไฟฟ้า 
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—   

 3. ควรมีการพัฒนาแบบประเมินการตรวจครรภ์ เพ่ือน าไปใช้ในการประเมินนักศึกษาด้าน
ทักษะการตรวจครรภ์ ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารก 1 แผนกฝากครรภ์ โดยมีแนวทาง
ดังนี้ 
                 3.1 ปรับปรุงแบบประเมินโดยอาจารย์ภาควิชา 
                 3.2 ขอผู้ทรงคุณวุฒิ (พยาบาล แผนกฝากครรภ์ ) เพ่ือดูความเหมาะสมของแบบ
ประเมิน  
 
วาระอ่ืนๆ 
         ในปีการศึกษา 2559 ภาควิชาลงความเห็นว่า การจัดการความรู้ในครั้งหน้าควรเน้นด้านการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยจะนัดประชุมหัวข้อแนวทางอีกครั้ง ประมาณ กันยายน 2559  
 
นัดประชุมครั้งหน้า 23 กันยายน 2559  
 
 
 

 
ลงชื่อ............................................................... 

                                                                       (นางสาวทิติยา  กาวิละ) 
           ผู้บันทึกสรุป การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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