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รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
NUR 3325 การฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2  

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2563 

 
หมวดที่๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา   
รหัสวิชา   NUR 3325 
ชื่อรายวิชาภาษาไทย การฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2  
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ  Maternal and Newborn Nursing & Midwifery Practicum II  

๒. หลักสูตร 
    พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
๓. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ / อาจารย์ท่ีปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

 อาจารย์เพ็ชรัตน์  เตชาทวีวรรณ 
อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

1. ผศ.ดร.เปรมวดี คฤหเดช 
2. อาจารย์ ดร.อุดมพร  ยิ่งไพบูลย์สุข 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี กิตติโชติพาณิชย์ 
4. ผศ.ดร.สุดประนอม  สมันตเวคิน 
5. ผศ.อรนุช  เชาว์ปรีชา 
6. ผศ.รวีวรรณ ศรีเพ็ญ 
7. อาจารย์เพ็ชรัตน์ เตชาทวีวรรณ 
8. อาจารย์จันทนา แจ้งเจนเวทย์ 
9. อาจารย์ภคพร เที่ยวรอบ 
10. อาจารย์แว่นใจ นาคะสุวรรณ 

 
อาจารย์พ่ีเลี้ยง ประจำห้องคลอด 

 อ.วราภรณ์ ขาวคำ       รพ.กระทุ่มแบน 
๔.ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  

ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2563 
หมวดที่๒  การดำเนินการที่ต่างจากแผนการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
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๑.การเตรียมนักศึกษา (ถ้ามี) 
 จัดให้มีการเตรียมนักศึกษา ตามแผนการฝึกประสบการณ์ภาคสนามในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 
การจัดปฐมนิเทศนักศึกษาสามารถจัดได้ครบทุกหัวข้อที่กำหนดในแผน เพ่ือให้สอดคล้องกับการทำงานร่วมกับ
แหล่งฝึกที่นักศึกษาจะไปฝึกประสบการณ์ โดยแบ่งกลุ่มการเตรียมพร้อมการฝึกประสบการภาคสนามเป็น 3 ฐาน 
แต่ละฐานจะจัดตารางการเวียนการเตรียมกลุ่มละ 7-8 คน เวียนไปตามฐานการเตรียมความรู้ ANC , LR ,PP  การ
ฝึกกับหุ่นจำลอง อุปกรณ์ท่ีใช้จริงในภาคสนาม การตั้งคำถามจากครูฝึก เมื่อขึ้นฝึกภาคสนาม โดยแบ่งลักษณะการ
เตรียมพร้อม 3 ฐานดังนี้ 

1.  ฐานการเตรียมฝึกการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ระยะก่อนคลอด เน้นความรู้เกี่ยวกับ การประเมินภาวะตั้งครรภ์ 
การใช้ความรู้จากการเรียนทฤษฎีประยุกต์ใช้กับสตรีตั้งครรภ์ ให้มีการตั้งครรภ์ที่คุณภาพ 

2.  ฐานการเตรียมฝึกการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ระยะคลอด ฝึกการหมุนศีรษะตามกลไกการคลอด และเน้นวิธี
ปฏิบัติในการดูแลสตรีตั้งครรภ์ระยะที่หนึ่ง การช่วยคลอดทารก รกและเยื้อหุ้มเด็ก การดูแลทารกแรกเกิด
ทันที การเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนของสตรีแรกคลอดทันที ถึงสองชั่วโมง และการบันทึก Partograph 

3. ฐานการเตรียมฝึกการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ระยะหลังคลอด เน้นการปการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนของสตรี
หลังคลอด การส่งเสริมการให้นมแม่ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผนในอนาคต          
- จากการสถานการณืการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) มีผลกระทบต่อสถาบันการศึกษา

และแหล่งฝึก เก็บประสบการณ์ ทำให้การขออนุญาตมีการเลื่อนวันฝึกตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 เป็น
ต้นมา เตรียมความพร้อมการฝึกภาคสนาม พบปัญหาการเลื่อนวันฝึกมาตรงกับสถาบันการศึกษาที่ใช้
แหล่งฝึกเดียวกัน ทำให้ต้องจัดลำดับการแบ่งตัวอย่างกรณีศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษา ความ
เพียงพอของตัวอย่างยังอยู่ในระดับท่ีเพียงพอกับจำนวนนักศึกษา 

๒. การเตรียมอาจารย์ท่ีปรึกษา/อาจารย์นิเทศ 
1. การเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติได้ประชุมกับทีมอาจารย์นิเทศ ก่อนถึงวันที่เตรียมในห้องฝึก

ปฏิบัติการ 
2. ชี้แจงการเข้ารับการเตรียมฝึกปฏิบัติให้นักศึกษาทราบ การเวียนตามตารางที่จัดไว้ 
3. อาจารย์ที่เตรียมก่อนการฝึกปฏิบัติตั้งคำถาม เพ่ือกระตุ้นการอ่านหนังสือให้นักศึกษาทราบแนวทาง

ของการฝึกปฏิบัติ 
4. การเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติจัดให้มีการประเมินความรู้ ความรู้สึกของนักศึกษาก่อนและ

หลังกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นปฏิบัติงาน  และอาจารย์ที่ร่วมฝึกภาคสนามมีความเข้าใจที่ตรงกัน 
สามารถเสนอข้อบกพร่องของการจัดกิจกรรม เก็บข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการเตรียมพร้อมก่อนฝึก
ภาคสนาม 

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผนในอนาคต          
 -  ผลของการประเมินจากการเตรียมก่อนฝึกปฏิบัติ ไม่ได้เก็บข้อมูลทันที หลังการเตรียมก่อนฝึกฯ นักศึกษา
ให้คะแนนก่อน-หลังการเตรียม ในเกณท์ดีมากและดี ร้อยละ 95 และไม่มีข้อเสนอแนะใดๆ  
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๓. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยง  (Field supervisors)  จากสถานประกอบการ  (ถ้ามี) 
 ครูพ่ีเลี้ยงในแหล่งฝึก จะเป็นพยาบาลที่มีประสบการณ์ในด้านการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ที่
ได้รับการฝึกให้เป็นครูในคลินิกมาก่อนแล้ว มีการแจ้งข้อกำหนดของการฝึกให้ครูพ่ีเลี้ยงทราบ และจัดทำคู่มือให้แก่
นักศึกษาและ อาจารย์นิเทศ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผนในอนาคต          
- มีการปรับคู่มือของการฝึกภาคสนามทุกปี รวมถึงนำข้อบกพร่องของการฝึกจัดกิจกรรมการฝึกให้

เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยเฉพาะเวลาที่จัด และขึ้นฝึกร่วมกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ 
- มีการนำข้อมูลจากผลการประเมินอาจารย์นิเทศ และแหล่งฝึกมาวิเคราะห์เพื่อหาโอกาสพัฒนา 

  
๔. การเปลี่ยนแปลงการจัดการในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 

การเปลี่ยนแปลง ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผน 
๔.๑ การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม และ/หรืองานที่
มอบหมายให้นักศึกษา 
 

ปีการศึกษา 1/2563 ได้มีการจัดตารางการฝึกในช่วงเวลา
ที่แหล่งฝึกว่างจากการสถาบันอ่ืนไม่ส่งนักศึกษาไปฝึก
เพ่ือให้นักศึกษาได้ประสบการณ์ครบตามเป้าหมาย 

๔.๒ การเปลี่ยนแปลงสิ่งอำนวยความสะดวกในการ
สนับสนุนนักศึกษา 
 

จัดรถในการรับ-ส่งนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย ไปแหล่ง
ฝึกให้ทันเวลา 

๔.๓ การเปลี่ยนแปลงอ่ืนๆ  (ถ้ามี)  
 

 

หมวดที่๓ ผลการดำเนินการ 
 

๑. จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน/ส่งไปฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 117  คน 
 
๒. จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่เม่ือสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 117 คน 
 
๓. จำนวนนักศึกษาที่ถอน  (W)...............0................... คน 
 
๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) ปีการศึกษา 1/2563 ( รหัส 60 ) ก่อนวันประชุมของอาจารย์นิเทศ 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จำนวน ร้อยละ 
A 0 0 
A- 9 7.70 
B+ 28 23.93 
B 58 49.57 
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ระดับคะแนน (เกรด) จำนวน ร้อยละ 
B- 21 17.95 
C+ 1 0.85 
C 0 0 

C- 0 0 

D+ 0 0 

D 0 0 

D- 0 0 

F 0 0 

ไม่สมบูรณ์ (I) 0 0 

ผ่าน (P, S) 0 0 

ไม่ผ่าน  (U) 0 0 

ถอน (W) 0 0 

 
หลังร่วมประชุมของอาจารย์นิเทศ ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563  
มีการปรับคะแนนทำให้มีการเปลี่ยนแปลงการกระจายระดับคะแนน ในวิชาเป็นตามตารางดังนี้ 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จำนวน ร้อยละ 
A 5 4.27 
A- 24 20.51 
B+ 59 50.43 
B 27 23.08 
B- 2 1.71 
C+ 0 0 
C 0 0 

C- 0 0 

D+ 0 0 

D 0 0 

D- 0 0 

F 0 0 

ไม่สมบูรณ์ (I) 0 0 

ผ่าน (P, S) 0 0 

ไม่ผ่าน  (U) 0 0 
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ระดับคะแนน (เกรด) จำนวน ร้อยละ 
ถอน (W) 0 0 

 
๕. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  (ถ้ามี) 
ปัจจัยที่มีผลต่อการฝึกประสบการณ์ภาคสนามมีดังนี้ 
แหล่งฝึกฯ 

▪ การแพร่กระจายเชื้อของโรคติดต่อ ทั่วโลก ทำให้มีความจำกัดพ้ืนที่บริการและต้องเว้นระยะห่างให้ได้ตาม
มาตรฐาน 

▪ ศักยภาพของแหล่งฝึกไม่เท่ากัน ทำให้ตัวอย่างของการฝึกไม่เท่ากัน 
▪ มีการส่งนักศึกษาพยาบาลจากสถาบันอ่ืน ฝึกภาคสนามในขณะเดียวกัน 

นักศึกษา 
▪ การเตรียมตัวในการฝึกปฏิบัติไม่เท่ากัน อ่านทฤษฎีไม่เข้าใจ ไม่ทราบวิธีการตั้งคำถามเพ่ือให้ตนเข้าใจ

อย่างไร ทำให้การฝึกภาคปฏิบัติ ในบางเรื่อง ไม่เสริมความเข้าใจในการเชื่อมโยงภาคทฤษฎีลงสู่การปฏิบัต ิ
 
อาจารย์และครูพี่เลี้ยง 

▪ อาจารย์ยังต้องหาประสบการณ์ร่วมกับแหล่งฝึก เพ่ิมทักษะในการเรียนรู้เทคนิคในการพยาบาลให้ครบทั้ง
หน่วยฝากครรภ์ , ห้องคลอด และตึกหลังคลอด 

 
 

หมวดที่๔ ปัญหาและผลกระทบด้านการบริหาร 
๑.ปัญหาด้านการบริหารของสถาบันอุดมศึกษา และ/หรือ สถานประกอบการ/สถานที่ฝึก 

การฝึกภาคสนามที่มีนักศึกษาต่างสถาบัน ฝึกในสถานที่เดียวกัน เวลาเดียวกันทำให้เกิดปัญหา นักศึกษามี
จำนวนมากกว่าผู้คลอดหรือทารกแรกเกิด ในบางวันฝึกที่วางแผนไว้ บางแหล่งฝึก สิ่งที่ปรับปรุงที่อาจารย์มีการ
ปรับตารางฝึกร่วมกับ แหล่งฝึกและอาจารย์นิเทศจากสถาบันอื่น 
๒.ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

การจัดให้ฝึกภาคสนามในระยะเวลาจำกัด จากสถานการณ์การแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรน่า( COVID -19) 
ที่ส่งกระทบทั่วโลกทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทั่วโลก รวมถึงระบบการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคฝึก
ปฏิบัติ 

แหล่งฝึกท่ีมีศักยภาพที่แตกต่างกัน ทำให้ในบางกลุ่มของนักศึกษามีประสบการณ์ท่ีแตกต่างกัน อาจารย์
ประจำรายชื่อวิชามีความตระหนักถึง ความแตกต่างดังกล่าวหลังสิ้นสุดการฝึกภาคสนาม ให้นักศึกษาจัด เวทีให้มี
การแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในแต่ละบริบทของแหล่งฝึก เพ่ือนักศึกษาสร้างองค์รู้ได้มากข้ึน  
๓. การเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาและอุปสรรคในอนาคต (ถ้ามี) 
 การขออนุมัติ จัดซื้อหุ่นจำลอง มารดาสาธิตการทำคลอด โดยการจัดสถานการณ์เหมือนจริง 

 



มคอ. ๖ 

หลกัสตูรระดบัปรญิญา   ตร ี  

NUR 3325 การฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
  

 

 

หมวดที่๕ การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
๑.การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยนักศึกษา  (ให้แนบผลการสำรวจ) 

๑.๑ ข้อวิพากษ์ท่ีสำคัญจากผลการประเมิน 
- แหล่งฝึกฯ บางแห่งอยู่ห่างจากมหาวิทยาลัย นักศึกษาเดินทางไปฝึกเหนื่อย ขอให้มีการจัดรถรับ-ส่ง  

 - ภาพรวมนักศึกษาพึงพอใจต่อแหล่งฝึก และอาจารย์นิเทศ เช่น ความพึงพอใจต่อแหล่งฝึกของทุกแผนก 
ในภาพรวม ระดับมากที่สุด  (  ค่าเฉลี่ย 4.59 ) พึงพอใจต่อ การปฏิบัติในห้องคลอด ระดับมากที่สุด  (  ค่าเฉลี่ย 
4.71 ) และ ความพึงพอใจต่ออัธยาศัยของเจ้าหน้าที่ ในภาพรวม ระดับมากท่ีสุด  (  ค่าเฉลี่ย 4.75 )  

๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ / อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
 ผู้บริหารของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เห็นชอบในการพิจารณาแหล่งฝึกท่ีนักศึกษาสามารถได้รับ

ประสบการณ์ได้ ถึงแม้ว่าจะไกลจากมหาวิทยาลัยจึงจัดให้มีรถรับ-ส่งนักศึกษาที่ต้องไปฝึกในแหล่งฝึกฯนั้นๆ 
๒.  การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยสถานประกอบการหรือพนักงานพี่เลี้ยง 

๒.๑ ข้อวิพากษ์ท่ีสำคัญจากผลการประเมิน 
จุดแข็ง -การฝึกในภาคสนาม ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจทฤษฎีมากกว่าเดิม 
          -แหล่งฝึกโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ที่สามารถทำหัตถการ ภายใต้ครูพ่ีเลี้ยงได้ ทำตามข้ันตอนตั้งแต่

แรกเริ่มรับผู้คลอด เข้ามาหน่วยฝึก จนจบกระบวนการพยาบาลผู้คลอด โดยมีอาจารย์จากวิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพประเมินการฝึกอย่างเข้มข้น 

จุดอ่อน -แหล่งฝึกในเขตกรุงเทพมหานคร มีการฝึกร่วมกับสถาบันอื่น ทำให้ไม่สามารถรับประสบการณ์ 
ต้องแบ่งการฝึกกับสถาบันอ่ืน            

๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ / อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
 การข้ีนฝึกร่วมกับสถาบัน ในรายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์เป็นสิ่งที่เลี่ยง
ยาก เนื่องจากจำนวนสตรีตั้งครรภ์ในปัจจุบันมีจำนวนลดลง ทำให้หน่วยบริการสตรีตั้งครรภ์และบริการในระยะ
คลอดมีจำนวนลดลงเช่นกัน อาจารย์ผู้รับผิดชอบจึงมีความจำเป็นที่ต้องจัดกิจกรรมทดแทนในห้องปฏิบัติการ
พยาบาล ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ หรือ จัดให้มีการฝึกปฏิบัติห้องคลอดตั้งแต่ Summer ก่อนเปิดเทอม
และหาแหล่งฝึกเพ่ิมขึ้น  

หมวดที่๖ แผนการปรับปรุง 
 
๑. การดำเนินการเพื่อปรับปรุงการฝึกประสบการณ์ภาคสนามครั้งที่ผ่านมา 
 จัดให้มีการสรุปประสบการณ์การฝึกของนักศึกษา โดยการเลือกตัวอย่างจากแหล่งฝึกเพ่ือนำเสนอและ
อาจารย์นิเทศร่วมวิพากษ์ นักศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากแหล่งฝึกท่ีแตกต่างกัน 
๒.ความกา้วหน้าของการปรับปรุงการฝึกประสบการณ์ภาคสนามจากรายงานการประเมินครั้งก่อน 

ประเด็นที่ระบุในครั้งก่อนสำหรับการปรับปรุง 
นอกเหนือจากข้อ ๑ 

ระบุความสำเร็จ ผลกระทบในกรณีไม่สำเร็จ 

จัดให้มีการฝึกปฏิบัติห้องคลอดตั้งแต่ Summer ก่อน
เปิดเทอมและหาแหล่งฝึกเพ่ิมขึ้น  

สามารถจัดการฝึกปฏิบัติห้องคลอดตั้งแต่ Summer
ก่อนเปิดเทอมและจำนวนแหล่งฝึกมากขึ้นกว่าเดิม 



มคอ. ๖ 

หลกัสตูรระดบัปรญิญา   ตร ี  

NUR 3325 การฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
  

 

 

ประเด็นที่ระบุในครั้งก่อนสำหรับการปรับปรุง 
นอกเหนือจากข้อ ๑ 

ระบุความสำเร็จ ผลกระทบในกรณีไม่สำเร็จ 

  

 
๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสำหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ กำหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

การวิเคราะห์ผลการประเมินฝึกปฏิบัติต่ออาจารย์
นิเทศ และแหล่งฝึก ของนักศึกษา 

ปีการศึกษา 1/2563 อ. เพ็ชรัตน์ เตชาทวีวรรณ 

 
๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม เสนอต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
 ลงชื่อ   ลงชื่อ ……………………………………………………….. 
        ( อาจารย์เพ็ชรัตน์ เตชาทวีวรรณ )          ( อาจารย์.ดร.อุดมพร ยิ่งไพบูลย์สุข ) 
               อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/                อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
    วันที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563  วันที่ ....... เดือน...................พ.ศ2563  


