
มอค.  6  รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม 
 รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (Field Experience Report) 
หมายถึง รายงานผลการฝกงาน ออกฝกภาคสนาม หรือ สหกิจศึกษา วาไดบรรลุผลการเรียนตาม
แผนที่วางไวในรายละเอียดของประสบการณภาคสนามหรือไม และหากไมเปนไปตามแผนตองให
เหตุผลและขอเสนอแนะในการปรับปรุงการฝกงาน ออกฝกภาคสนาม หรือ สหกิจศึกษาในครั้งตอไป 
รายงานนี้จะครอบคลุมถึงการฝกประสบการณภาคสนามตั้งแตเริ่มจนสิ้นสุด ปญหาดานการบริหาร
จัดการและสิ่งอํานวยความสะดวก การวิเคราะหผลการประเมินการฝกของนักศึกษา/อาจารย
ผูรับผิดชอบ/พนักงานพ่ีเลี้ยง 
 

ประกอบดวย  6  หมวด  ดังนี้ 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
หมวดที่ 2 การดําเนินการที่ตางไปจากแผนการฝกประสบการณภาคสนาม 
หมวดที่ 3 ผลการดําเนินการ 
หมวดที่ 4 ปญหา  และผลกระทบดานการบริหาร 
หมวดที่ 5 การประเมินการฝกประสบการณภาคสนาม 
หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 
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ตัวอยาง 

รายงานประสบการณภาคสนาม (Field Experience Report) 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยไทย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะพยาบาลศาสตร 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

1  รหัสและชือ่รายวิชา 
 0403 013  ปฏิบัติการผดุงครรภ 

Practice in Midwifery 

2  หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑติ 

3 อาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม 
1.3.1  รศ.ดร.ดลจิต  ม่ันค 
1.3.2  ผศ.ดร.กรวิภา  บุญหลา 

4. ภาคการศึกษา/ปการศกึษาที่ฝกประสบการณภาคสนาม 
 ภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2555 

หมวดที่  2 การดําเนินการที่ตางจากแผนประสบการณภาคสนาม 

1. การเตรียมนักศึกษา 

แผนการเตรียม การเตรียมทีต่างจากแผน ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น 
เพ่ือการวางแผนในอนาคต 

1.1 ปฐมนิเทศรายวชิา เพ่ือ
ชี้แจงรายละเอียดทั้งหมด 
รวมทั้งการเตรียมความพรอม
กอนฝก 
1.2 ประเมินความพรอมดาน
ความรูและทกัษะของ
นักศึกษากอนฝกงาน 
1.3  จัดหองปฏิบัติการผดุง
ครรภใหนักศกึษาไดฝกกอน
เริ่มตนฝกงาน 

จัดสอนเสริมทบทวนความรูที่
จําเปนตองใชในการฝก
ปฏิบัติการผดุงครรภตาม
ขอกําหนดของรายวิชา 

- ควรจัดโครงการเตรียม 
ความพรอมของนักศึกษาโดย
การทดสอบความรูที่จําเปนตอง
ใชในการฝกปฏิบัติการผดุงครรภ
ตามขอกําหนดของรายวิชา กรณี
ที่นักศึกษาสอบไมผานตาม
เกณฑที่กําหนดจัดทบทวน
ความรูใหกอนฝกงาน 2 สัปดาห 
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2. การเตรียมอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศ 

แผนการเตรียม การเตรียมทีต่างจากแผน ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น 
เพ่ือการวางแผนในอนาคต 

จัดประชุมชี้แจงวัตถุประสงค
ของการฝกฯ ผลการเรียนรูที่
คาดหวัง การจัดกิจกรรม 
การเรียนการเรียนการสอน 
การมอบหมายงาน  
การประเมินผลการเรียนรู 
ตารางการนิเทศ พรอมคูมือ 
การนิเทศของรายวิชากอน
การฝกฯ อยางนอย 4 
สัปดาห 

เปนไปตามแผน - 

3. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการ 

แผนการเตรียม การเตรียมทีต่างจากแผน ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น 
เพ่ือการวางแผนในอนาคต 

- ชี้แจงรายละเอียดของ
รายวิชากอนที่จะมีการฝก
ปฏิบัติงาน พรอมทั้งอธิบาย
ใหพนักงานพ่ีเลี้ยงในสถานที่
ฝกฯ เขาใจถึงหนาที่และ
ความรับผิดชอบของตนเองใน
การดูแลกิจกรรมใน
ภาคสนาม 

- จัดบรรยายพิเศษใหความรู
เก่ียวกับทฤษฎีการพยาบาลที่
ใชเปนกรอบแนวคิดใน 
การปฏิบัติการผดุงครรภ 

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับ
การประยุกตทฤษฎีการพยาบาล
ในการปฏิบตักิารผดุงครรภใหแก
พยาบาลประจําการในแหลงฝกที่
ดูแลนักศึกษาในรายวิชาน้ี  ทกุ
คนทุกแหลงฝก 
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4. การเปลี่ยนแปลงการจดัการในการฝกประสบการณภาคสนาม 

การเปลี่ยนแปลง ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น 
เพ่ือการวางแผนในอนาคต 

4.1 การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม และ/หรือ
งานที่มอบหมาย 
- นักศึกษารอยละ 10 ทําคลอดปกติไมครบ 5 
รายตามขอกําหนด จึงขยายเวลาการฝกและ
ใหอยูเวร on call ชวงวันหยุดจนไดครบ
จํานวน 
- นักศึกษารอยละ 15 ไมไดทําหนาที่ชวย
คลอดดวยคีม จัดใหนักศึกษาดู VCD การทํา
คลอดดวยคีมของแพทย และใหนักศึกษา
อธิบายบทบาทของพยาบาลชวยคลอด 
- นักศึกษารอยละ 3 ไมไดทําหนาที่ชวยคลอด
ดวยเครื่องดูดสุญญากาศ  จัดใหนักศึกษาดู 
VCD การทําคลอดดวยเครือ่งดูดสุญญากาศ
ของแพทยและใหนักศึกษาอธิบายบทบาทของ
พยาบาลชวยคลอด 
- นักศึกษารอยละ 30 ไมไดสังเกตการชวยฟน
คืนชีพทารกแรกเกิด จัดใหดู VCD และให
นักศึกษาอธบิายบทบาทของพยาบาลใน 
การชวยฟนคนืชีพทารก และใหฝกกับหุน
เพ่ิมเติมจนสามารถทดสอบผานตามเกณฑ 

- คัดเลือกแหลงฝกอ่ืนเพ่ิมเพ่ือวางแผนจัดให
นักศึกษากระจายการฝกงานโดยคํานึงถึงสัดสวน
ของผูรับบริการกับจํานวนนักศกึษาในแตละ
แหลงฝก 

4.2 การเปลี่ยนแปลงสิ่งอํานวย 
ความสะดวกและการสนับสนุนนักศึกษา 
- จัดมุมฝกทักษะใหนักศึกษาเนื่องจากไม
สามารถจัดเปนหองปฏิบัติการจําลองตามที่
วางแผนไวไดเพราะขอจํากัดของสถานที่ใน
แหลงฝก 

- จัดเตรียมชุดฝกทักษะทีมี่ความจําเปนสําหรับ
การผดุงครรภ ที่สามารถเคลื่อนยายไดสะดวก 
ใหนักศึกษาในแตละแหลงฝกอยางเพียงพอ 
- จัดชุดการศึกษาดวยตนเองที่ประกอบดวย
เอกสารหลัก  สื่อการสอน  CD ROM, VCD 
เก่ียวกับการปฏิบัตทิกัษะตามขอกําหนดของ
รายวิชา 

4.3 การเปลี่ยนแปลงอ่ืนๆ (ถามี) 
- จัดใหนักศึกษาฝกงานเพ่ิมสําหรับผูที่แกไข
ขอบกพรองแลวทักษะยังไมดีขึ้นโดยให 
ฝกทักษะที่ยังทําไดไมดี หรือไมผานภายใต
การควบคุมดูแลอยางใกลชดิจากอาจารยนิเทศ

- ประเมินทักษะการปฏบิัตกิารพยาบาลใน
รายวิชาที่ผานมาและจัดกลุมผูเรียนโดยจําแนก
ตามผลการเรยีนรูดานทักษะการปฏิบตั ิ
การพยาบาลที่ตองปรับปรงุเพ่ือจะใหการดูแล
นักศึกษาเปนพิเศษในทกัษะท่ีตองปรับปรุง 
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หมวดที่ 3 ผลการดําเนินการ 

1.  จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน/สงไปฝกประสบการณภาคสนาม 100 คน 

2.  จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเม่ือสิ้นสุดการฝกประสบการณภาคสนาม  100 คน 

3.  จํานวนนักศึกาที่ถอน (W)  - คน 

4.  การกระจายระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน จํานวน รอยละ 
A 5 5 
B+ 25 25 
B 45 45 
C+ 20 20 
C 4 4 

 D+ -  
D -  
F -  

ไมสมบูรณ (I) -  
ผาน (P,S) -  
ตก (U) -  
ถอน (W) -  

5.  ปจจัยที่มีผลกระทบตอผลการฝกประสบการณภาคสนาม 

 5.1  การเขียนแผนการพยาบาลตามกรอบทฤษฎีที่ใชในวิชาน้ีแตกตางจากกรอบของแหลง
ฝกในสวนของรายละเอียดและรูปแบบการเขียนทําใหนักศึกษาตองใชเวลาในการสอนนักศึกษา
ในชวงสัปดาหแรกของการฝกงานในแผนกหองคลอด  ซ่ึงเปนชวงที่ตองปรับตัวกับกิจกรรมในหอ
ผูปวยซึ่งนักศึกษาไมคุนเคยทําใหนักศึกษาสวนหน่ึงเกิดความเครียด  สงผลใหไมมีสมาธิใน 
การฝกงาน การเรียนรูทักษะใหม ๆ ทําไดชามาก อาจารยนิเทศและพยาบาลประจําการตองดูแล
อยางใกลชิด 

5.2  มีนักศึกษาจากสถาบนัอ่ืนรวมฝกงานทําใหสัดสวนผูรับบริการกับนักศึกษาไมเหมาะสม  
นักศึกษาไดรับประสบการณไมครบตามขอกําหนดของรายวิชา 
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หมวดที่  4  ปญหา และผลกระทบดานการบริหาร 
1.  ปญหาดานการบริหารของสถาบันการศึกษา และ/หรือสถานที่ฝก 

1.1  ไมสามารถจัดหองปฏิบัติการจําลองในแหลงฝกตามแผนที่วางไวไดเน่ืองจากมีขอจํากัด
ของสถานที ่

1.2  เอกสาร  ตํารา  ไมเพียงพอสําหรับนักศึกษาในแตละแหลงฝก 
1.3  ไมมีที่พักสําหรับนักศกึษาในโรงพยาบาล  การพักนอกโรงพยาบาลนักศึกษาไมสะดวก

ในการเดินทางเพ่ือขึ้นฝกปฏิบัติงานในชวงเวรบายและเวรดึก  ทําใหมีนักศึกษาขึน้ฝกงานไม
ทันเวลา 
2.  ผลกระทบตอผลการเรยีนรูของนักศึกษา 

2.1  นักศึกษาท่ีตองเพ่ิมพูนทักษะที่จําเปนบางอยางไมไดรับการสอนในทันทีในหอผูปวย 
2.2  การคนควา และการอางอิงเอกสาร ไมกวางขวางและทันสมัย รายงานไมไดคุณภาพ

ตามเกณฑ 
2.3  เกิดความรูสึกเครียดในการฝกงานเพราะกังวลเรือ่งการเดินทาง สงผลตอการ

ปฏิบัติงานในชวงเวรบวยและเวรดึก 
3.  การเปลี่ยนแปลงที่จําเปนเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาและอุปสรรคในอนาคต 

3.1  คัดเลือกแหลงฝกที่มีทีพั่กสําหรับนักศึกษาสาํหรับการฝกงานตางจังหวัด 
3.2  จัดสรรงบประมาณเพือ่เปนคาใชจายในการจัดรถรับสงนักศึกษา และการจัดเตรียม

แหลงสนับสนุนดานเอกสารใหเพียงพอ 

หมวดที่  5  การประเมินการฝกประสบการณภาคสนาม 

1.  การประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดยนักศึกษา 
1.1  ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน 

1.1.1  จํานวนผูรับบริการที่คลอดปกตินอยทําใหนักศกึษาไดประสบการณไมครบตาม
ขอกําหนดของรายวิชา 

1.1.2  มีนักศกึษาจากสถาบันอ่ืนรวมฝก ทําใหไดฝกทกัษะที่จําเปนในการผดุงครรภนอยลง 
1.1.3  การเดินทางมาฝกงานในเวรบายและเวรดึกไมสะดวก รูสึกเครียด ไมปลอดภัย 
1.1.4  การทํารายงานตาง ๆ มากเกินไป  ตองขึ้นเวรบาย เวรดึก ทํางานไมทัน ทําใหเครียด 

1.2  ความเห็นของอาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม 
1.2.1 การมีจํานวนผูรับบริการที่คลอดปกตินอยเก่ียวเนื่องกับในปจจุบันผูรับบริการมีการ

ฝากครรภพิเศษกับแพทยมากขึ้น  ทําใหแพทยเจาของไขเทาน้ันที่จะทําคลอดปกติไดยกเวนกรณี
คลอดแบบฉุกเฉินแพทยมาไมทันพยาบาลหรือนักศึกษาพยาบาลจึงจะไดทําคลอด จึงมีความจําเปน
ที่จะตองคัดเลือกแหลงฝกใหมเพ่ิมขึ้นเพ่ือแบงนักศึกษาไปฝกงานในแตละแหงนอยลงใหมีสัดสวน
ของผูรับบริการตอนักศึกษามีความเหมาะสม นักศึกษาไดประสบการณในการทําคลอดปกติ
ครบถวน 
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1.2.2  การมีนักศึกษาจากสถาบันอ่ืนรวมฝกน้ันเปนสิง่ที่ตองประสานงานในระดับสถาบัน
โดยการประชุมหารือรวมกันเก่ียวกับการจัดแผนการเรียนและการคดัเลือกแหลงฝกเพ่ือหลีกเลี่ยง
การฝกซอนวนั หรือการฝกซอนแหลงฝก 

2. การประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดยสถานที่ฝกหรือพนักงานพี่เลี้ยง 

 2.1  ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน 
2.1.1  การเตรียมความพรอมดานความรูของนักศึกษาบางคนยังไมดี ตองสอนเพิ่มเติม

อีกมาก ทําใหนักศึกษาไมม่ันใจและเครยีดในการฝกงาน สงผลตอประสิทธิภาพการพยาบาล 
2.1.2  ทักษะการปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐานยังไมดีสําหรับนักศึกษาสวนหนึ่งทําให

เสียเวลาในการฝกทักษะทางการผดุงครรภ 
2.2 ความเห็นของอาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณ

ภาคสนาม 
จัดทดสอบทักษะปฏบิัติการพยาบาลพ้ืนฐานและฝกเพ่ิมเติมทักษะทีย่ังทําไดไมดี เชน  

การฉีดยา  การใหสารนํ้าทางหลอดเลือดดํา  การสวนปสสาวะสตรี  การเจาะเลือด กอนเร่ิมฝก
ปฏิบัติการผดุงครรภ 

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 

1.  การดําเนินการเพื่อปรับปรุงการฝกประสบการณภาคสนามครั้งที่ผานมา 
 1.1  การจัดเตรียมแหลงฝกใหมีความพรอมในการดูแลนักศึกษาทั้งดานการสอนและ 
การประเมินผลอยางตอเน่ือง 
 1.2  มีการฝกประสบการณเพ่ิมเติมตามเกณฑคุณภาพของการปฏิบัติการผดุงครรภ 

2.  ความกาวหนาของการปรับปรุงการฝกประสบการณภาคสนามจากรายงานประเมินครั้ง
กอน 

ประเด็นที่ระบุในคร้ังกอน 
สําหรับการปรับปรุง 

ความสําเร็จ ผลกระทบ 
ในกรณีไมสําเร็จใหระบุเหตุผล 

-  การเตรียมความพรอมของนักศึกษา
เก่ียวกับความรูและทักษะดานการผดุงครรภ
กอนฝกงาน 

- ประสบความสําเร็จในระดับหน่ึงในดาน
นักศึกษาเก่ียวกับความมั่นใจในการฝกงาน
และความสามารถในการปรบัตวัระหวาง 
การฝก 
- นักศึกษายังไมมีความพรอมที่เต็มที่เก่ียวกับ
ทักษะการพยาบาลพื้นฐาน อาจเนื่องมาจาก
ประสบการณภาคสนามในวิชาปฏบิัต ิ
การพยาบาลพื้นฐานนอย 
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3.  ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคเรียน/ปการศึกษาตอไป 

กิจกรรมที่ตองการ วันที่ส้ินสุดกิจกรรม ผูรับผิดชอบ 
1.  การจัดชุดการศึกษาดวย
ตนเองสําหรับนักศึกษาและใหมี
การทดลองใชกอนฝกงาน 
2. การอบรมพยาบาลประจําการ
เก่ียวกับการประยุกตทฤษฎีการ
พยาบาล 

- กอนฝกงาน 2 สัปดาห 
 
 
- กอนฝกงาน 2 สัปดาห 

รศ.ดร.ดลจิต  ม่ันคง 

4.  ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบการฝกประสบการณภาคสนามตออาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 4.1  จัดการประชุมหารือระหวางสถาบันเพ่ือปรับแผนการเรียนใหไมตรงกันในการฝกวิชา
เดียวกันหรือที่ตองการมีประสบการณภาคสนามเหมือนกัน 

4.2  การคัดเลือกแหลงฝกเพ่ิมเพ่ือใหสัดสวนของนักศกึษาตอแหลงฝกเหมาะสม นักศึกษา
ไดประสบการณครบตามขอกําหนดของรายวิชา 

ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม : รศ.ดร.ดลจิต  ม่ันคง 
 ลงชื่อ:……………………… วันที่รายงาน วันที่ 10 เดือนเมษายน พ.ศ. 2556 

ชื่อผูรับผดิชอบหลักสูตร : รศ.ดร.ดลใจ  ไทยคง 
 ลงชื่อ:……………………… วันที่รับรายงาน วันที่ 10 เดือนเมษายน พ.ศ. 2556 


