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ตัวอยาง

รายงานประสบการณภาคสนาม (Field Experience Report)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยไทย
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะพยาบาลศาสตร

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
๐๔๐๓ ๐๑๓ ปฏิบัติการผดุงครรภ
Practice in Midwifery
๒. หลักสูตร พยาบา ลศาสตรบัณฑิต
๓. อาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยทป่ี รึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม
๓.๑ รศ.ดร.ดลจิต มั่นคง
๓.๒ ผศ.ดร.กรวิภา บุญหลา
๔. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่ฝก ประสบการณภาคสนาม
ภาคฤดูรอ น ปการศึกษา ๒๕๕๕

หมวดที่ ๒ การดําเนินการที่ตางจากแผนประสบการณภาคสนาม
๑. การเตรียมนักศึกษา
แผนการเตรียม

การเตรียมทีต่ า งจากแผน

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น
เพื่อการวางแผนในอนาคต

๑.๑ ปฐมนิเทศรายวิชา เพื่อ
ชี้แจงรายละเอียดทั้งหมด
รวมทั้งการเตรียมความพรอม
กอนฝก
๑.๒ ประเมินความพรอมดาน
ความรูและทักษะของนักศึกษา
กอนฝกงาน
๑.๓ จัดหองปฏิบัติการผดุง
ครรภใหนักศึกษาไดฝกกอน
เริ่มตนฝกงาน

จัดสอนเสริมทบทวนความรูที่
จําเปนตองใชในการฝกปฏิบัติการ
ผดุงครรภตามขอกําหนดของ
รายวิชา

- ควรจัดโครงการเตรียม
ความพรอมของนักศึกษาโดยการ
ทดสอบความรูที่จําเปนตองใชใน
การฝกปฏิบัติการผดุงครรภตาม
ขอกําหนดของรายวิชา กรณีที่
นักศึกษาสอบไมผานตามเกณฑที่
กําหนดจัดทบทวนความรูใหกอน
ฝกงาน ๒ สัปดาห
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๒
๒. การเตรียมอาจารยทป่ี รึกษา/อาจารยนเิ ทศ
แผนการเตรียม
- จัดประชุมชี้แจงวัตถุประสงคของการฝกฯ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง การจัดกิจกรรม
การเรียนการเรียนการสอน การมอบหมาย
งาน การประเมินผลการเรียนรู ตารางการ
นิเทศ พรอมคูมือการนิเทศของรายวิชากอน
การฝกฯ อยางนอย ๔ สัปดาห

การเตรียมที่
ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น
ตางจากแผน เพื่อการวางแผนในอนาคต
เปนไปตามแผน -

๓. การเตรียมพยาบาลพีเ่ ลีย้ ง/อาจารยพิเศษภาคปฏิบัติ
แผนการเตรียม

การเตรียมทีต่ า งจากแผน

- ชี้แจงรายละเอียดของ
รายวิชากอนทีจ่ ะมีการฝก
ปฏิบัติงาน พรอมทั้งอธิบาย
ใหพยาบาลพี่เลี้ยงในสถานที่
ฝกฯ เขาใจถึงหนาที่และ
ความรับผิดชอบของตนเองใน
การดูแลกิจกรรมใน
ภาคสนาม

- จัดบรรยายพิเศษใหความรู
เกีย่ วกับทฤษฎีการพยาบาลที่
ใชเปนกรอบแนวคิดใน
การปฏิบตั กิ ารผดุงครรภ

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น
เพื่อการวางแผนในอนาคต
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ
การประยุกตทฤษฎีการพยาบาล
ในการปฏิบตั กิ ารผดุงครรภใหแก
พยาบาลประจําการในแหลงฝกที่
ดูแลนักศึกษาในรายวิชานี้ ทุก
คนทุกแหลงฝก

๔. การเปลีย่ นแปลงการจัดการในการฝกประสบการณภาคสนาม
การเปลีย่ นแปลง
ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น
เพื่อการวางแผนในอนาคต
๔.๑ การเปลีย่ นแปลงกิจกรรม และ/หรืองาน
ทีม่ อบหมาย
- นักศึกษารอยละ ๑๐ ทําคลอดปกติไมครบ ๕
รายตามขอกําหนด จึงขยายเวลาการฝกและให
อยูเวร on call ชวงวันหยุดจนไดครบจํานวน
- นักศึกษารอยละ ๑๕ ไมไดทําหนาที่ชวยคลอด
ดวยคีม จัดใหนักศึกษาดู VCD การทําคลอด

- คัดเลือกแหลงฝกอื่นเพิ่มเพื่อวางแผนจัดให
นักศึกษากระจายการฝกงานโดยคํานึงถึงสัดสวน
ของผูรับบริการกับจํานวนนักศึกษาในแตละแหลง
ฝก

รศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต และคณะ ปรับปรุงครั้งสุดทาย ๐๓/๐๒/๕๓

๓
ดวยคีมของแพทย และใหนักศึกษาอธิบาย
บทบาทของพยาบาลชวยคลอด
- นักศึกษารอยละ ๓ ไมไดทําหนาที่ชวยคลอด
ดวยเครื่องดูดสุญญากาศ จัดใหนักศึกษาดู
VCD การทําคลอดดวยเครื่องดูดสุญญากาศของ
แพทยและใหนักศึกษาอธิบายบทบาทของ
พยาบาลชวยคลอด
- นักศึกษารอยละ ๓๐ ไมไดสังเกตการชวยฟน
คืนชีพทารกแรกเกิด จัดใหดู VCD และให
นักศึกษาอธิบายบทบาทของพยาบาลใน
การชวยฟนคืนชีพทารก และใหฝกกับหุน
เพิ่มเติมจนสามารถทดสอบผานตามเกณฑ
๔.๒ การเปลี่ยนแปลงสิ่งอํานวย
ความสะดวกและการสนับสนุนนักศึกษา
- จัดมุมฝกทักษะใหนักศึกษาเนื่องจากไม
สามารถจัดเปนหองปฏิบัติการจําลองตามที่
วางแผนไวไดเพราะขอจํากัดของสถานที่ใน
แหลงฝก
๔.๓ การเปลีย่ นแปลงอืน่ ๆ (ถามี)
- จัดใหนักศึกษาฝกงานเพิ่มสําหรับผูที่แกไข
ขอบกพรองแลวทักษะยังไมดีขึ้นโดยให
ฝกทักษะที่ยังทําไดไมดี หรือไมผานภายใตการ
ควบคุมดูแลอยางใกลชิดจากอาจารยนิเทศ
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- จัดเตรียมชุดฝกทักษะที่มีความจําเปนสําหรับ
การผดุงครรภ ที่สามารถเคลื่อนยายไดสะดวก ให
นักศึกษาในแตละแหลงฝกอยางเพียงพอ
- จัดชุดการศึกษาดวยตนเองที่ประกอบดวย
เอกสารหลัก สื่อการสอน CD ROM, VCD
เกี่ยวกับการปฏิบัติทักษะตามขอกําหนดของ
รายวิชา
- ประเมินทักษะการปฏิบัติการพยาบาลในรายวิชา
ที่ผานมาและจัดกลุมผูเรียนโดยจําแนกตามผลการ
เรียนรูดานทักษะการปฏิบัติ
การพยาบาลที่ตองปรับปรุงเพื่อจะใหการดูแล
นักศึกษาเปนพิเศษในทักษะที่ตองปรับปรุง

รศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต และคณะ ปรับปรุงครั้งสุดทาย ๐๓/๐๒/๕๓

มคอ.๖

๔

หมวดที่ ๓ ผลการดําเนินการ
๑. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน/สงไปฝกประสบการณภาคสนาม ๑๐๐ คน
๒. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเ มือ่ สิน้ สุดการฝกประสบการณภาคสนาม
๑๐๐ คน
๓. จํานวนนักศึกษาทีถ่ อน (W)

-

คน

๔. การกระจายระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
ไมสมบูรณ (I)
ผาน (P,S)
ตก (U)
ถอน (W)

จํานวน
๕
๒๕
๔๕
๒๐
๔
-

รอยละ
๕
๒๕
๔๕
๒๐
๔

๕. ปจจัยทีม่ ผี ลกระทบตอผลการฝกประสบการณภาคสนาม
๕.๑ การเขียนแผนการพยาบาลตามกรอบทฤษฎีทใ่ี ชในวิชานีแ้ ตกตางจากกรอบของ
แหลงฝกในสวนของรายละเอียดและรูปแบบการเขียนทําใหอาจารยตองจัดเวลาของการฝกงาน
สวนหนึง่ มาใชในการสอนนักศึกษาในชวงสัปดาหแรกของการฝกงานในแผนกหองคลอด
ประกอบดวย นักศึกษาตองปรับตัวกับกิจกรรมในหองคลอดซึ่งนักศึกษาไมคุนเคยทําให
นักศึกษาสวนหนึ่งเกิดความเครียด สงผลใหไมมีสมาธิในการฝกงาน การเรียนรูทักษะใหม ๆ ทํา
ไดชามาก อาจารยนิเทศและพยาบาลประจําการตองดูแลอยางใกลชิด และตองขยายเวลา
ฝกงานเปนเวรบาย และเวรดึกเพิ่มขึ้นดวย
๕.๒ มีนกั ศึกษาจากสถาบันอืน่ รวมฝกงานจํานวนมากขึน้ กวาเดิม เพราะโรงพยาบาลรับ
เปนที่ฝกงานใหกับสถาบันการศึกษาใหมเพิ่มขึ้น 2 แหง ทําใหสัดสวนผูรับบริการกับนักศึกษา
ไมเหมาะสม นักศึกษาไดรบั ประสบการณไมครบตามขอกําหนดของรายวิชา
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หมวดที่ ๔ ปญหา และผลกระทบดานการบริหาร
๑. ปญหาดานการบริหารของสถาบันการศึกษา และ/หรือสถานทีฝ่ ก
๔.๑.๑ ไมสามารถจัดหองปฏิบัติการจําลองในแหลงฝกตามแผนที่วางไวไดเนื่องจากมี
ขอจํากัดของสถานที่
๔.๑.๒ เอกสาร ตํารา ไมเพียงพอสําหรับนักศึกษาในแตละแหลงฝก
๔.๑.๓ ไมมที พ่ี กั สําหรับนักศึกษาในโรงพยาบาล การพักนอกโรงพยาบาลนักศึกษาไม
สะดวกในการเดินทางเพื่อขึ้นฝกปฏิบัติงานในชวงเวรบายและเวรดึก ทําใหมีนักศึกษาขึ้นฝกงาน
ไมทันเวลา
๒. ผลกระทบตอผลการเรียนรูข องนักศึกษา
๔.๒.๑ นักศึกษาที่ตองเพิ่มพูนทักษะที่จําเปนบางอยางไมไดรับการสอนในทันทีในหอ
ผูปวย
๔.๒.๒ การคนควา และการอางอิงเอกสาร ไมกวางขวางและทันสมัย รายงานไมได
คุณภาพตามเกณฑ
๔.๒.๓ เกิดความรูสึกเครียดในการฝกงานเพราะกังวลเรื่องการเดินทาง สงผลตอการ
ปฏิบัติงานในชวงเวรบายและเวรดึก
๓. การเปลีย่ นแปลงทีจ่ าํ เปนเพือ่ หลีกเลีย่ งปญหาและอุปสรรคในอนาคต
๔.๓.๑ คัดเลือกแหลงฝกที่มีที่พักสําหรับนักศึกษาสําหรับการฝกงานตางจังหวัด
๔.๓.๒ จัดสรรงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายในการจัดรถรับสงนักศึกษา และการ
จัดเตรียมแหลงสนับสนุนดานเอกสารใหเพียงพอ

หมวดที่ ๕ การประเมินการฝกประสบการณภาคสนาม
๑. การประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดยนักศึกษา
๑.๑ ขอวิพากษทส่ี าํ คัญจากผลการประเมิน
๑.๑.๑ จํานวนผูรับบริการที่คลอดปกตินอยทําใหนักศึกษาไดประสบการณไมครบตาม
ขอกําหนดของรายวิชา
๑.๑.๒ มีนักศึกษาจากสถาบันอื่นรวมฝก ทําใหไดฝกทักษะที่จําเปนในการผดุงครรภ
นอยลง
๑.๑.๓ การเดินทางมาฝกงานในเวรบายและเวรดึกไมสะดวก รูสึกเครียด ไมปลอดภัย
๑.๑.๔ การทํารายงานตาง ๆ มากเกินไป ตองขึ้นเวรบาย เวรดึก ทํางานไมทัน ทําให
เครียด
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๑.๒ ความเห็นของอาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยทป่ี รึกษาการฝกประสบการณ
ภาคสนาม
๑.๒.๑ การมีจํานวนผูรับบริการที่คลอดปกตินอยเกี่ยวเนื่องกับในปจจุบันผูรับบริการมี
การฝากครรภพิเศษกับแพทยมากขึ้น ทําใหแพทยเจาของไขเทานั้นที่จะทําคลอดปกติไดยกเวน
กรณีคลอดแบบฉุกเฉินแพทยมาไมทันพยาบาลหรือนักศึกษาพยาบาลจึงจะไดทําคลอด จึงมี
ความจําเปนที่จะตองคัดเลือกแหลงฝกใหมเพิ่มขึ้นเพื่อแบงนักศึกษาไปฝกงานในแตละแหง
นอยลงใหมีสัดสวนของผูรับบริการตอนักศึกษามีความเหมาะสม นักศึกษาไดประสบการณใน
การทําคลอดปกติครบถวน
๑.๒.๒ การมีนักศึกษาจากสถาบันอื่นรวมฝกนั้นเปนสิ่งที่ตองประสานงานในระดับ
สถาบันโดยการประชุมหารือรวมกันเกี่ยวกับการจัดแผนการเรียนและการคัดเลือกแหลงฝกเพื่อ
หลีกเลี่ยงการฝกซอนวัน หรือการฝกซอนแหลงฝก
๒. การประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดยสถานที่ฝกหรืออาจารยพิเศษสอน
ปฏิบัติ (พยาบาลในแหลงฝก)
๒.๑
ขอวิพากษทส่ี าํ คัญจากผลการประเมิน
๒.๑.๑ การเตรียมความพรอมดานความรูของนักศึกษาบางคนยังไมดี ตองสอน
เพิ่มเติมอีกมาก ทําใหนักศึกษาไมมั่นใจและเครียดในการฝกงาน สงผลตอประสิทธิภาพการ
พยาบาล
๒.๑.๒ ทักษะการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานยังไมดีสําหรับนักศึกษาสวนหนึ่งทําให
ใชเวลาในการฝกทักษะพืน้ ฐานมากเกินไป
๒.๒ ความเห็นของอาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยทป่ี รึกษาการฝกประสบการณ
ภาคสนาม
จัดทดสอบทักษะปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานและฝกเพิ่มเติมทักษะที่ยังทําไดไมดี
เชน การฉีดยา การใหสารน้าํ ทางหลอดเลือดดํา การสวนปสสาวะสตรี การเจาะเลือด กอน
เริ่มฝกปฏิบัติการผดุงครรภ
๓. การทวนสอบการประเมินผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษา
วิชานี้ถูกเลือกใหเปนวิชาที่ตองทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ผลการทวนสอบ
โดยคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิข์ องคณะพบวา การประเมินผลมีความถูกตองเปนการให
คะแนน และเกรดเปนไปตามทีอ่ าจารยผสู อนประเมินจริง และกิจกรรมการประเมินสอดคลองกับ
ผลการเรียนรูท ก่ี าํ หนดในรายวิชา
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มคอ.๖

๗

หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง
๑. การดําเนินการเพือ่ ปรับปรุงการฝกประสบการณภาคสนาม ครัง้ ทีผ่ า นมา
๑.๑ การจัดเตรียมแหลงฝกใหมีความพรอมในการดูแลนักศึกษาทั้งดานการสอนและ
การประเมินผลอยางตอเนือ่ ง
๑.๒ มีการฝกประสบการณเพิม่ เติมตามเกณฑคณ
ุ ภาพของการปฏิบตั กิ ารผดุงครรภ
๒. ความกาวหนาของการปรับปรุงการฝกประสบการณภาคสนามจากรายงานประเมิน
ครั้งกอน
ประเด็นทีร่ ะบุในครัง้ กอน
ความสําเร็จ ผลกระทบ
สําหรับการปรับปรุง
ในกรณีไมสาํ เร็จใหระบุเหตุผล
- การเตรียมความพรอมของนักศึกษา
- ประสบความสําเร็จในระดับหนึง่ ในดาน
เกี่ยวกับความรูและทักษะดานการผดุงครรภ
นักศึกษาเกี่ยวกับความมั่นใจในการฝกงาน
กอนฝกงาน
และความสามารถในการปรับตัวระหวาง
การฝก
- นักศึกษายังไมมีความพรอมเต็มที่เกี่ยวกับ
ทักษะการพยาบาลพืน้ ฐาน อาจเนือ่ งมาจาก
ประสบการณภาคสนามในวิชาปฏิบตั ิ
การพยาบาลพืน้ ฐานมีนอ ย
๓. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคเรียน/ปการศึกษาตอไป
กิจกรรมทีต่ อ งการ
๑. ทดสอบทักษะการพยาบาล
พืน้ ฐานกอนฝกงานวิชานี้ และให
นักศึกษาฝกฝนจนกวาจะผาน
เกณฑ
๒. การอบรมพยาบาลประจําการ
เกี่ยวกับการประยุกตทฤษฎีการ
พยาบาล

วันที่สิ้นสุดกิจกรรม
- กอนฝกงาน ๒ สัปดาห

- กอนฝกงาน ๒ สัปดาห
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ผูรับผิดชอบ
รศ.ดร.ดลจิต มั่นคง

๘

มคอ.๖

๔. ขอเสนอแนะของอาจารยผรู บั ผิดชอบการฝกประสบการณภาคสนามตออาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
๔.๑ จัดการประชุมหารือระหวางสถาบันเพือ่ ปรับแผนการเรียนใหไมตรงกันในการฝก
วิชาเดียวกันหรือทีต่ อ งการมีประสบการณภาคสนามเหมือนกัน
๔.๒ การคัดเลือกแหลงฝกเพิ่มเพื่อใหสัดสวนของนักศึกษาตอแหลงฝกเหมาะสม
นักศึกษาไดประสบการณครบตามขอกําหนดของรายวิชา
ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยทป่ี รึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม: รศ.ดร.ดลจิต มั่นคง
ลงชื่อ:………………………วันทีร่ ายงาน วันที่ ๑๐ เดือนมิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๖
ชื่อผูรับผิดชอบหลักสูตร : รศ.ดร.ดลใจ ไทยคง
ลงชื่อ:……………………วันทีร่ บั รายงาน วันที่ ๒๐ เดือนมิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๖
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