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รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
รหัสวิชาNSG3305 รายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1 

สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลและสขุภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 
ภาคการศึกษา ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
หมวดที่๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา   
รหัสวิชา   NSG3305 
ชื่อรายวิชาภาษาไทย ฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ ๑  
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ  Maternal and Newborn Nursing & Midwifery Practicum I  

 

๒. หลักสูตร 
    พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
 

๓. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ / อาจารย์ท่ีปรึกษาการฝึกปฏิบัติการพยาบาล 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ ผู้ช่วยศาสตราอาจารยร์วีวรรณ ศรีเพ็ญ 
อาจารย์ผู้สอน 

1. ผ.ศ ดร.เปรมวด ี คฤหเดช 
2. ผ.ศ ดร.บุญศรี กิตติโชติพาณิชย์ 
3. ผศ.ดร.สุดประนอม สมันตเวคิน 
4. ผศ.อรนุช เชาว์ปรีชา 
5. ผ.ศ.รวีวรรณ ศรีเพ็ญ 
6. อ.ดร.อุดมพร ยิ่งไพบูลย์ศักดิ์ 
7. อาจารย์ เพ็ชรัตน์ เตชาทวีวรรณ 
8. อาจารย์ จันทนา แจ้งเจนเวทย์ 
9. อาจารย์ แว่นใจ นาคะสุวรรณ 

10. อาจารย์ ดร.กนิษฐ์   โง้วศิริ 
   

๔.ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่ฝึกปฏิบัติการพยาบาล          ๒/๒๕๖๓ 
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หมวดที่๒  การดำเนินการที่ต่างจากแผนการฝึกปฎิบัติการพยาบาล 
 

๑.การเตรียมนักศึกษา  
 จัดให้มีการเตรียมนักศึกษา ตามแผนการฝึกปฎิบัติการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์๑ ใน 
วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ ปฐมนิเทศนักศึกษาทุกหัวข้อที่กำหนด เพ่ือให้สามารถทำงานร่วมกับแหล่งฝึกที่นักศึกษา
จะไปฝึกปฎิบัติการพยาบาล การเตรียมนักศึกษาในห้องฝึกปฎิบัตกิารพยาบาล(Nursing Arts Laboratory) 
จัดเป็น 3 ฐาน มี ANC , LR และ PP  โดยแบ่งกลุ่มนักศึกษาเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 7-8 คน เวียนไปตามฐาน นักศึกษา
ทุกคนจะต้องผ่านทั้ง ๓ ฐานในแต่ละฐาน จะมีการเตรียมความรู้ การฝึกกับหุ่นจำลอง อุปกรณ์ท่ีใช้จริง  มีการตั้ง
คำถามจากอาจารย์   การเตรียมความพร้อมในแต่ละฐานมีรายละเอียดดังนี้ 

๑.  ฐานการเตรียมฝึกปฏิบัติการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ระยะก่อนคลอด (ANC) เน้นความรู้เกี่ยวกับ การ
ประเมินภาวะตั้งครรภ์ การใช้ความรู้จากการเรียนทฤษฏีมาประยุกต์ใช้กับสตรีตั้งครรภ์ในเรื่องต่างๆ เช่น
การดูแลตนเองของสตรีตั้งครรภ์ในแต่ละไตรมาศ ความรู้เรื่องการได้รับวัคซีนบาดทะยักฯ เพ่ือการ
ตั้งครรภ์ทีมี่คุณภาพปลอดภัยทั้งแม่และลูก 

๒.  ฐานการเตรียมฝึกปฏิบัติการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ระยะคลอด (LR) การพยาบาลผู้คลอดในระยะที่ ๑ของ
การคลอด และการบันทึก Pantograph, ปฏิบัติการทำคลอด การจัดsetคลอด การปูผ้า การแต่งตัวผู้
คลอด การscrubผู้คลอด  

๓. ฐานการเตรียมฝึกปฏิบัติการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ระยะหลังคลอด(PP)การรับย้ายมารดาหลังคลอดจาก
ห้องคลอด,การประเมินสังเกตุอาการมารดาหลังคลอดเพ่ือป้องกันภาวะแทรกซ้อนของสตรีหลังคลอด,การ
ดูแลตนเองของมารดาหลังคลอด,การมาตรวจตามนัด,การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่,การอาบน้ำทารก
, การสังเกตุอาการผิดปกติของทารกเมื่อกลับไปบ้าน และการมาตรวจรับวัคซีนของทารกตามนัดด้วย 
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผนในอนาคต          
- จากการเตรียมความพร้อมการฝึกปฎิบัติการพยาบาลในห้องฝึกปฎิบัติการพยาบาล(Nursing Arts 

Laboratory) พบว่าการหมุนนักศึกษา.ไปแต่ละฐานใช้เวลาไม่เท่ากัน ฐานการเตรียมฝึกการพยาบาล
สตรีตั้งครรภ์ระยะคลอด (LR) ใช้เวลาในการเตรียมนศ.มากกว่าอีก2ฐาน จึงเสนอให้มีการปรับการ
หมุนกลุ่มใหม่โดยเพ่ิมเวลาให้ฐานการเตรียมฝึกการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ระยะคลอด (LR) มากขึ้น 

 

๒. การเตรียมอาจารย์ท่ีปรึกษา/อาจารย์นิเทศ 
๑. มีการประชุมอาจารย์นิเทศ เพ่ือแบ่งกลุ่มอาจารย์เป็น ๓ กลุ่ม ประจำในแต่ละฐานก่อนถึงวันที่เตรียม

ในห้องฝึกปฏิบัติการพยาบาล 
๒. แจ้งวิธีการหมุนนักศึกษาการเข้ารับการเตรียมพร้อมในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลในแต่ละฐาน 
๓. อาจารย์ที่เตรียมตัว เช่น เตรียมคำถามก่อนการฝึกปฏิบัติ เพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษา กลับไปอ่าน

หนังสือเตรียมตัวก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติในแหล่งฝึก 
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๔. การเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติจัดให้มีการประเมินความรู้ ความรู้สึกของนักศึกษาก่อนและ
หลังกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นปฏิบัติงาน และอาจารย์ที่ร่วมฝึกปฎิบัติมีความเข้าใจที่ตรงกัน สามารถ
เสนอข้อบกพร่องของการจัดกิจกรรม เก็บข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการเตรียมพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติการ
พยาบาล 

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผนในอนาคต          
 -  จากผลของการประเมินการเตรียมและทบทวนก่อนฝึกปฏิบัติ  นักศึกษาให้คะแนนระดับความคิดเห็น  
ด้านการจัดการเรียนการสอน ๔.๔๔ และด้านปัจจัยส่งเสริมการเรียนรู้ ๔๔๖  ผ่านเกณฑ์(เกณฑ์ที่ผ่าน ๓๕๑) ไม่มี
ข้อเสนอแนะจากนักศึกษา  
 

๓. การเตรียมอาจารยพ์ี่เลี้ยง  (Field supervisors)  จากแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล 
 อาจารย์พ่ีเลี้ยงในแหล่งฝึกฯ จะเป็นพยาบาลที่มีประสบการณ์ในด้านการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุง
ครรภ์ทีผ่่านการอบรมครูคลินิก และมอบคู่มือการนิเทศนักศึกษาให้อาจารย์พ่ีเลี้ยงด้วย พร้อมอธิบายทำความ
เข้าใจรายละเอียดในคู่มือการฝึกปฎิบัติรายวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์๑ใหอ้าจารย์พ่ีเลี้ยงทราบ  

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผนในอนาคต          
- มีการปรับคู่มือของการฝึกปฏิบัติการพยาบาลทุกครั้งก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติ เพ่ือนำปัญหาที่เกิดจากการขึ้น

ฝึกปฎิบัติ มาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม โดยเฉพาะเรื่องระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติเพราะมีการขึ้นฝึก
ซ้อนกับสถาบันอ่ืนๆจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนแหล่งฝึกด้วย 

- ปีนี้มีการแพร่ระบาดของ COVID19 ไม่มีการประชุมร่วมกับแหล่งฝึก ได้ประสานงานกับแหล่งฝึกทาง
โทรศัพท์ ได้ข้อมูลว่านักศึกษาส่วนใหญ่เรียบร้อยดี 

  
๔. การเปลี่ยนแปลงการจัดการในการฝึกปฏิบัติการพยาบาล 
 

การเปลี่ยนแปลง ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผน 
๔.๑ การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม และ/หรืองานที่
มอบหมายให้นักศึกษา 
 

จากสถานะการณ์COVID19 ทำให้มีการปรับเวลาในการฝึก
ปฎิบัติและการติดตามเฝ้าระวังไม่ให้นศ ติดCOVIDก่อนกลับมา
ฝึกปฎิบัติ 

๔.๒ การเปลี่ยนแปลงสิ่งอำนวยความสะดวก
ในการสนับสนุนนักศึกษา 
 

สถานการณC์OVID ทางวิทยาลัยฯได้พยายามจัดเตรียมแหล่ง
ฝึกให้อยู่ในกทมและปริมณฑล เพ่ือเลี่ยงการเดินทางข้าม
จังหวัด 

 

การเปลี่ยนแปลง ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผน 
๔.๓ การเปลี่ยนแปลงอ่ืนๆ  (ถ้ามี)  
 

จากสถานการณ์ COVID มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนใน
คลินิก การฝึกปฎิบัติต้องขยายเวลาออกไปถ้าภาวะการแพร่
ระบาดยังไม่ยุติอาจส่งผลต่อการสำเร็จการศึกษาทำให้ล่าช้าได้ 
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หมวดที่๓ ผลการดำเนินการ 

 
๑. จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน/ส่งไปฝึกปฏิบัติการพยาบาล       ๑๑๙    คน 
 
๒. จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่เม่ือสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติการพยาบาล     ๑๑๙   คน 
 

๓. จำนวนนักศึกษาที่ถอน  (W)...............0................... คน 
 

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) ปีการศึกษา 2/256๓ ( รหัส ๖๑ ) 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จำนวน ร้อยละ 
A ๖ ๕๐๔ 
A- ๖ ๕๐๔ 
B+ ๖๑ ๕๑.๒๗ 
B ๔๐ ๓๓.๖๑ 
B- ๖ ๕๐๔ 

  
๕. ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อผลการฝึกปฏิบัติการพยาบาล 
 

    ปัจจัยที่มีผลต่อการฝึกปฏิบัติการพยาบาล มีดังนี้ 
แหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล  

- ด้วยสถานการณ์ COVID 19 ที่ระบาดในรอบที่ ๓ ทำให้ต้องมีการเพ่ิมแหล่งฝึก ได้แก่ ห้องคลอดรพ. 
           นครนายกโดยทางวิทยาลัยจัดรถรับส่งและจัดหาที่พักให้นักศึกษา เนื่องจากพ้ืนที่กทม เป็นพ้ืนที่สีแดงทาง 
           แหล่งฝึกของดการขึ้นฝึกของนักศึกษา 

- แหล่งฝึกปฏิบัติในรายวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์๑มีข้อจำกัดในแต่ละรพ.ทำให้ต้องเพ่ิม
แหล่งฝึกในส่วนปริมณฑลและต่างจังหวัดทำให้ใช้เวลาในการเดินทางเพ่ิมข้ึน 

- ศักยภาพของแหล่งฝึกไม่เท่ากันทำให้ประสบการณ์ของนักศึกษาแตกต่างกันไปแต่หลักการยังคงเหมือนกัน 
 

นักศึกษา 
- การเตรยีมตัวในการฝึกปฏิบัติน้อย ขาดการทบทวนองค์ความรู้ ทำให้การฝึกภาคปฏิบัติ ในบางเรื่อง  

            ไมส่่งเสริมความเข้าใจในการเชื่อมโยงภาคทฤษฎีลงสู่การปฎิบัติ 
อาจารยน์ิเทศและอาจารยพ์ี่เลี้ยง 
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สุนันทา 

  
 

 

- อาจารย์ควรมีการเรียนรู้ร่วมกับแหล่งฝึก เพ่ิมทักษะด้านเทคนิคการพยาบาล ทางวิทยาลัยได้ส่งอาจารย์ไป 
faculty practice เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์และทักษะการพยาบาลทุกปี 

 

หมวดที่๔ ปัญหาและผลกระทบด้านการบริหาร 
 

๑.ปัญหาด้านการบริหารของสถาบันอุดมศึกษา และ/หรือ สถานที่ฝึกปฏิบัติการพยาบาล 
ในบางวันการฝึกปฏิบัติการพยาบาลไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ การฝึกปฏิบัติการพยาบาลที่มีนกัศึกษาต่าง

สถาบัน ฝึกปฏิบัติในสถานที่เดียวกัน เวลาเดียวกันทำให้เกิดปัญหา นักศึกษามีจำนวนมากกว่าผู้คลอดหรือทารก
แรกเกิด  

สิ่งที่ปรับปรุง  อาจารย์มีการปรับตารางฝึกร่วมกับ แหล่งฝึกและอาจารย์นิเทศจากสถาบันอื่น 
๒.ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 การจัดให้ฝึกปฏิบัติการพยาบาลในระยะเวลาจำกัด แหล่งฝึกท่ีมีศักยภาพที่แตกต่างกัน ทำให้ในบางกลุ่มของ
นักศึกษามีประสบการณ์ท่ีแตกต่างกัน อาจารย์ผู้สอนมีความตระหนักถึง ความแตกต่างดังกล่าวหลังสิ้นสุดการฝึก
ปฏิบัติการพยาบาล อาจารย์ผู้สอนได้จัดเวลาให้นักศึกษาได้มีการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในแต่
ละบริบทของแหล่งฝึก เพ่ือนักศึกษาสร้างองค์ความรู้ได้มากข้ึน  
๓.การเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาและอุปสรรคในอนาคต 
          ด้วยแหล่งฝึกที่จะให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในรายวิชามารดาทารกและผดุงครรภ์ ๑ นั้นมีน้อยโรงพยาบาล
หนึ่งก็จะมี หน่วยฝากครรภ์ ห้องคลอด และหลังคลอด อย่างละ ๑เท่านั้น ซึ่งทางวิทยาลัยฯมีความตระหนักในเรื่อง
นี้ ได้มีการประสานติดต่อไปยังแหล่งฝึก ทั้งกทม และปริมณฑลรวมถึงแหล่งฝึกในจังหวัดใกล้เคียงเพ่ือเพ่ิมแหล่งฝึก
หลีกเลี่ยงการข้ึนฝึกซ้ำซ้อนกับสถาบันอ่ืนๆ 
  

หมวดที่๕ การประเมินการฝึกปฏิบัติการพยาบาล 
๑.การประเมินการฝึกปฏิบัติการพยาบาลโดยนักศึกษา  (ให้แนบผลการสำรวจ) 

๑.๑ ข้อวิพากษ์ท่ีสำคัญจากผลการประเมิน 
ผลการประเมินของนักศึกษาในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลทารดาทารก๑ในด้านต่างๆ  

 

การประเมินประสิทธิภาพการสอน ระดับความคิดเห็น 
ด้านการจัดการเรียนการสอน ๔๔๔ 
การวัดและประเมินผล ๔๔๒ 
ปัจจัยส่งเสริมการเรียนรู้ ๔๓๖ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้จากรายวิชา ๔๔๔ 
                      ภาพรวม ๔๔๒ 

 



มคอ. ๖ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   

NUR 3324 การฝึกปฏิบตัิการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา 

  
 

 

จากการประเมินระดับความคิดเห็นของนักศึกษา ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและผดุง
ครรภ์๑ ภาพรวม(๔.๔๔) แยกในแต่ละด้าน มี การจัดการเรียนการสอน(๔.๔๔) การวัดและประเมินผล(๔.๔๒), 
ปัจจัยส่งเสริมการเรียนรู้(๔.๓๖)  และผลลัพธ์การเรียนรู้จากรายวิชา(๔.๔๔)  มีคะแนนระดับความคิดเห็นผ่าน
เกณฑ์ (เกณฑ์ ๓.๕๑) 

๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ / อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกปฏิบัติการพยาบาล 
 ผู้บริหารของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เห็นชอบนำข้อประเมินจากนศ.มาพิจารณาในการจัดแหล่งฝึก

ให้นักศึกษาสามารถได้รับประสบการณ์ได้ ตามเกณฑ์ของหลักสูตร 
๒.  การประเมินการฝึกปฏิบัติการพยาบาลโดยแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาลหรืออาจารยพ์ี่เลี้ยง 

๒.๑ ข้อวิพากษ์ท่ีสำคัญจากผลการประเมิน 
จุดแข็ง -การฝึกปฏิบัติการพยาบาล ช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจในการเชื่อมโยงทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 
          -แหล่งฝึกโรงพยาบาลสมเด็จพระศรีราชา แม้จะอยู่ไกลแต่นศ.ได้ประสบการณ์ท่ีครอบคลุมตาม

เกณฑ์ที่ตั้งไว้ และนศ.ก็พึงพอใจกับแหล่งฝึกและที่พักที่ทางอาจารย์นิเทศได้จัดให้ 
จุดอ่อน –แหล่งฝึกในเขตกรุงเทพมหานครมีประสบการณ์ที่ดี แต่มีหลายสถาบันที่ฝึกในกทม. ทำให้ต้อง

แบ่งปันประสบการณ์การฝึกปฏิบัติการพยาบาลกับสถาบันอ่ืน    
         

๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ / อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกปฏิบัติการพยาบาล 
 การข้ีนฝึกปฏิบัติการพยาบาลร่วมกับสถาบันอ่ืน ในรายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการ
ผดุงครรภ์เป็นสิ่งที่เลี่ยงยาก เนื่องจากจำนวนสตรีตั้งครรภ์ในปัจจุบันมีจำนวนลดลง ทำให้หน่วยบริการสตรี
ตั้งครรภ์และบริการในระยะคลอดมีจำนวนลดลงเช่นกัน อาจารย์ผู้รับผิดชอบจึงมีความจำเป็นที่ต้องจัดกิจกรรม
ทดแทนในห้องปฏิบัติการพยาบาล ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
 

หมวดที่๖ แผนการปรับปรุง 
 
๑. การดำเนินการเพื่อปรับปรุงการฝึกปฏิบัติการพยาบาลครั้งที่ผ่านมา 
 จัดให้มีการสรุปประสบการณ์การฝึกปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษา โดยการเลือกตัวอย่างจากแหล่งฝึก
เพ่ือนำเสนอและอาจารย์นิเทศร่วมวิพากษ์ นักศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากแหล่งฝึกท่ีแตกต่างกัน 
 

๒.ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการฝึกปฏิบัติการพยาบาลจากรายงานการประเมินครั้งก่อน 
ประเด็นที่ระบุในครั้งก่อนสำหรับการปรับปรุง 

นอกเหนือจากข้อ ๑ 
ผลการดำเนินงาน 

จัดให้มีการเตรียมความพร้อมการฝึกปฏิบัติคลอดใน
ห้องฝึกปฎิบัติการพยาบาล(Nursing Arts Laboratory)  

นศ.มีความมั่นใจในการขึ้นฝึกปฏิบัติในห้องคลอด 

 



มคอ. ๖ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   

NUR 3324 การฝึกปฏิบตัิการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา 

  
 

 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสำหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 
ข้อเสนอ กำหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

การเตรียมแหล่งฝึกให้นศ.ค่อนข้างมีปัญหาควรมี
การประสานงานกับแหล่งฝึกให้เร็วขึ้น 

พฤจิกายน ๒๕๖๔ ผศ.รวีวรรณ ศรีเพ็ญ 

 

๕. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกปฏิบัติการพยาบาล เสนอต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ……………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ ……………………………………………………… ลงชื่อ ……………………………………………………….. 

(ผศ. รวีวรรณ ศรีเพ็ญ) ( ผศ.ดร.สุดประนอม สมันตเวคิน) 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

การฝึกปฏิบัติการพยาบาล  
วันที่ ....... เดือน..................พ.ศ. ........... วันที่ ....... เดือน...................พ.ศ…….     

 


