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การจดัประสบการณฝึ์กปฏบิตักิารพยาบาล 

สาขาวชิาพยาบาบศาสตร ์มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช 

การฝึกภาคปฏบิตั  ิสาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช จัดใหม้กีารฝึกปฏบิัต ิ

การพยาบาลไวเ้ป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนชุดวชิาต่างๆ ที่มีการฝึกปฏิบัตกิารพยาบาล เมื่อนักศกึษา

ลงทะเบยีนเรียน ส านักบรกิารการศกึษาจะจัดส่งเอกสารการสอนชุดวชิา และคู่มือฝึกปฏิบัตกิารพยาบาลไปให ้

นักศกึษา เพื่อด าเนินการฝึกปฏบิัตโิดยจ าแนกการฝึกภาคปฏบิัตอิอกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ การฝึกเสรมิทักษะ

ปฏิบัติการพยาบาลประจ าชุดวชิา การฝึกเสริมทักษะปฏิบัติการพยาบาลแบบเขม้ การฝึกเสริมทักษะปฏิบัต ิ

การพยาบาลเฉพาะกรณี และการอบรมเขม้ มรีายละเอยีดดงันี ้

1. การฝึกเสรมิทกัษะปฏบิตักิารพยาบาลประจ าชุดวชิา เป็นการฝึกปฏบิัตกิารพยาบาลผูป่้วยแบบ

เป็นองคร์วมสอดคลอ้งกับผลลัพธ์การเรียนรู ้(Learning Outcomes) ของชุดวชิา ดว้ยการวางแผนการพยาบาล

ประจ าวัน (Daily Care Plan) โดยน าความรูท้ี่ไดจ้ากการศึกษาเอกสารการสอนชุดวิชามาประยุกต์ใชใ้นการ

ปฏบิัตกิารพยาบาล และปฏบิัตกิจิกรรมการพยาบาลตามทีก่ าหนดไวใ้นแบบบันทกึประสบการณ์การฝึกปฏบิัตกิาร

พยาบาลประจ าชดุวชิา (Nursing Experience Workbook) ทีค่ณะกรรมการบรหิารชดุวชิา (คบ.ช.) ก าหนดไว ้โดยฝึก

ภายใตก้ารดแูลของพยาบาลพีเ่ลีย้ง (Preceptor) โดยก าหนดชัว่โมงการปฏบิตักิารพยาบาลประจ าชดุวชิา ดงันี ้

1.1 ชุดวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ3 หน่วยกติ มีการฝึกเสรมิทักษะปฏิบัตกิารพยาบาลประจ าชุดวชิา  

ภาคการศกึษาละไมน่อ้ยกวา่ 64 ชัว่โมง  

1.2 ชุดวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ6 หน่วยกติ มีการฝึกเสรมิทักษะปฏิบัตกิารพยาบาลประจ าชุดวชิา  

ภาคการศกึษาละไมน่อ้ยกวา่ 128 ชัว่โมง  

 2. การฝึกเสรมิทกัษะปฏบิตักิารพยาบาลแบบเขม้ เป็นการฝึกปฏบิตักิารพยาบาลทีก่ าหนดไวใ้นแตล่ะ

ชดุวชิาตามวัน เวลา และสถานทีท่ีม่หาวทิยาลัยก าหนด ภายใตก้ารดแูลและประเมนิผลของอาจารยฝึ์กเสรมิทักษะ

ปฏบิัตกิารพยาบาล ณ ศูนยบ์รกิารการศกึษาเฉพาะกจิ สาขาวชิาพยาบาลศาสตร ์โดยก าหนดชั่วโมงการฝึกเสรมิ

ทกัษะปฏบิตักิารพยาบาลแบบเขม้กบัอาจารยสอนเสรมิ ดงันี้ 

2.1 ชุดวชิาทีม่ ีการฝึกปฏบิตั ิ3 หน่วยกติ มีการฝึกเสริมทักษะปฏิบัติการพยาบาลแบบเขม้  

ชดุวชิาละ 2 ครัง้ ครัง้ละ 2 วนั วนัละ 8 ชัว่โมง (รวมเป็น 32 ชัว่โมง) 

2.2 ชุดวชิาทีม่ ีการฝึกปฏบิตั ิ6 หน่วยกติ มีการฝึกเสริมทักษะปฏิบัติการพยาบาลแบบเขม้  

ชดุวชิาละ 8 วนั วนัละ 8 ชัว่โมง (รวมเป็น 64 ชัว่โมง) 

ทัง้นี ้ก าหนดใหม้กีารฝึกเสรมิทกัษะปฏบิตักิารพยาบาลแบบเขม้ จ านวน 2 ครัง้ ดงันี ้ 

(1) ครัง้ที ่1 (ฝึก 2 วนั ส าหรับชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิัต ิ3 หน่วยกติ และฝึก 4 วัน ส าหรับชดุวชิาทีม่ี

การฝึกปฏิบัติ 6 หน่วยกิต) จัดในสัปดาห์ที่ 6-7 ของภาคการศึกษา เป็นการสอนเสริมฝึกเสริมทักษะปฏิบัต ิ

การพยาบาลโดยใชก้ระบวนการพยาบาลกับอาจารยส์อนเสรมิ (เสาร-์อาทติย)์ เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถเรยีนรูแ้ละ

ฝึกปฏิบัติจนเกิดความรูแ้ละทักษะทางการพยาบาลตามผลลัพธ์การเรียนรูท้ี่คาดหวัง (Expected Learning 

Outcome: ELO) ทีช่ดุวชิาก าหนด โดยอาจารยส์อนเสรมิจะใหค้ าแนะน าในการศกึษาจากเอกสารการสอน การฝึก

ปฏิบัตกิารพยาบาลในระบบทางไกล การใชแ้บบบันทกึประสบการณ์การฝึกปฏิบัต ิการพยาบาลประจ าชุดวชิา 

(Nursing Experience Workbook) งานที่ตอ้งส่งในแต่ละชุดวชิา (รายงานกรณีศกึษาผูป่้วยฉบับสมบูรณ์) และ 

การประเมนิผล 
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(2) ครัง้ที ่2 (ฝึก 2 วนั ส าหรับชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิัต ิ3 หน่วยกติ และฝึก 4 วัน ส าหรับชดุวชิาทีม่ี

การฝึกปฏบิัต ิ6 หน่วยกติ) จัดในสัปดาห์ที ่13-15 ของภาคการศกึษา เป็นการฝึกเสรมิทักษะปฏบิัตกิารพยาบาล

โดยใหนั้กศกึษาประมวลความรูแ้ละทักษะทีไ่ดรั้บจากการเรยีนตลอดภาคการศกึษามาใชใ้นการพยาบาลผูป่้วยโดย

อาจารย์สอนเสรมิ (เสาร์-อาทติย์) ซึง่ในวันสุดทา้ยจะมีการประเมนิผล (การสอบภาคปฏบิัต)ิ และใหค้ าแนะน า 

(feedback) นักศกึษาเกีย่วกบัการฝึกปฏบิตักิารพยาบาล และการจัดท ารายงานกรณีศกึษาผูป่้วยฉบบัสมบรูณ์ 

3. การฝึกเสรมิทกัษะปฏบิตักิารพยาบาลเฉพาะกรณี เป็นการฝึกปฏิบัตกิารพยาบาลรายกรณีตาม

จ านวนและลักษณะของผูป่้วยรายกรณีทีค่ณะกรรมการบรหิารชดุวชิา (คบ.ช.) ก าหนดไวต้ามผลลัพธ์การเรียนรู ้

(Learning Outcomes) ของแตล่ะชดุวชิา ภายใตก้ารดแูลของพยาบาลวชิาชพีประจ าการ โดยนักศกึษาจะตอ้งผา่น

การฝึกปฏบิัตกิารพยาบาลประจ าชดุวชิาซึง่รายละเอยีดจะขึน้อยู่กับการพิจารณาของ คบ.ช. โดยก าหนดชั่วโมง 

การปฏบิตักิารพยาบาลเฉพาะกรณี ดงันี ้

3.1 ชุดวชิาที่มกีารฝึกปฏบิตั ิ3 หน่วยกติ มีการฝึกเสริมทักษะปฏิบัตกิารพยาบาลเฉพาะกรณี  

ภาคการศกึษาละไมน่อ้ยกวา่ 48 ชัว่โมง 

3.2 ชุดวชิาที่มกีารฝึกปฏบิตั ิ6 หน่วยกติ มีการฝึกเสริมทักษะปฏิบัตกิารพยาบาลเฉพาะกรณี  

ภาคการศกึษาละไมน่อ้ยกวา่ 96 ชัว่โมง 

4. การอบรมเข้ม เป็นการฝึกอบรมของชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล ซึ่งเป็นชุดวิชา 

ที่ศ ึกษาในภาคการศึกษาสุดทา้ยก่อนส าเร็จการศึกษา ภายใตก้ารดูแลของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ณ 

มหาวทิยาลัยสโุขทัยธรรมาธริาช ในวัน เวลาทีม่หาวทิยาลัยก าหนด จ านวน 5 วัน 4 คนื (รวมเป็น 50 ชั่วโมง) โดยเป็น

การบูรณาการความรูแ้ละประสบการณ์ทางดา้นการบรกิารพยาบาลและการบรหิารการพยาบาลเพื่อพัฒนาทักษะ

ผูน้ า การตัดสนิใจ การท างานเป็นทีม การสรา้งและการประยุกตใ์ชน้วัตกรรมทางการพยาบาล ทัง้นี้ ก่อนเขา้รับ 

การฝึกอบรมเขม้ นักศกึษาตอ้งผา่นการศกึษาดงูานการบรหิารการพยาบาล และฝึกปฏบิตักิารพยาบาลในบทบาทหนา้ที่

ของพยาบาลวชิาชพี รวมทัง้การเป็นหัวหนา้เวร (In charge) อย่างนอ้ย 11 วันวันละ 8 ชั่วโมง รวม 88 ชั่วโมง  

รวมจ านวนชัว่โมงการฝึกปฏบิตัทิัง้หมดเป็น 138 ชัว่โมง 

4.1 ข ัน้ตอนการฝึกปฏบิตักิารพยาบาลแตล่ะประเภท 

   4.1.1 การฝึกเสรมิทกัษะปฏบิตักิารพยาบาลประจ าชุดวชิา และการฝึกเสรมิทกัษะ

ปฏบิตักิารพยาบาลเฉพาะกรณี มขีัน้ตอนการฝึกปฏบิตั ิดงันี ้

1) สาขาวชิาพยาบาลศาสตรค์ัดเลอืกสถานบรกิารทีม่คีณุภาพไดม้าตรฐานตามเกณฑ์

ของสภาการพยาบาลเป็นแหล่งฝึกปฏิบัตขิองนักศกึษา และแต่งตัง้เป็นศูนย์บริการการศกึษาเฉพาะกิจของ

สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ มีการปฐมนิเทศหัวหนา้ศูนย์ฯ และพยาบาลพี่เลีย้ง (preceptor) ตามทีม่หาวทิยาลัย

ก าหนด 

2) มหาวทิยาลัยประสานงานกับหัวหนา้ศูนย์บรกิารการศกึษาเฉพาะกจิ สาขาวชิา

พยาบาลศาสตร ์โดยแจง้ก าหนดการฝึกปฏบิัตกิารพยาบาล รายชีอ่อาจารยแ์ละนักศกึษา กับหัวหนา้ศูนยบ์รกิาร

การศกึษาเฉพาะกจิ สาขาวชิาพยาบาลศาสตร ์กอ่นการฝึกปฏบิตัใินแตล่ะภาคการศกึษาตามระเบยีบทีม่หาวทิยาลัย

ก าหนด 

3) หัวหนา้ศูนย์บริการการศกึษาเฉพาะกจิ แจง้หน่วยงานภายในที่มีนักศึกษาขอเขา้

ศกึษา เพือ่ใหผู้ท้ ีเ่กีย่วขอ้งไดรั้บทราบและด าเนนิการประสานเอือ้อ านวยบรกิารการศกึษา 

4) นักศึกษาที่ข ึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาลจะตอ้งแสดงตัว และก่อนเขา้รับการฝึก

ปฏบิัตกิารพยาบาล นักศกึษาจะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากหัวหนา้ฝ่ายการพยาบาล และหัวหนา้หอผูป่้วยหรือพยาบาล

วชิาชพีทีห่ัวหนา้หอผูป่้วยมอบหมายใหป้ฏบิัตหินา้ทีแ่ทน 
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5) นักศกึษาฝึกปฏบิัตกิารพยาบาลตามคู่มอืฝึกปฏบิัตกิารพยาบาลในแต่ละชดุวชิา ภายใต ้

การก ากับดูแลโดยพยาบาลพี่เลีย้ง (Preceptor) ในการฝึกปฏบิัตกิารพยาบาลประจ าชุดวชิา และภายใตก้ารก ากับดูแล

โดยพยาบาลวชิาชพีประจ าการในการฝึกปฏบิัตกิารพยาบาลเฉพาะกรณี ซึง่ผูก้ ากับดูแลตอ้งลงนามรับรองการฝึกปฏบิัต ิ

ในสมดุบนัทกึประสบการณ์ (Nursing Experience Workbook) ภายหลงัการฝึกเสร็จสิน้ 

6) นักศกึษาตอ้งแนบแบบฟอร์มการไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ฝึกปฏิบัติการพยาบาลและ 

ใบลงนามรับรองในรายงานการศกึษาผูป่้วยของนักศกึษาทกุฉบับ 

4.1.2 การฝึกเสรมิทกัษะปฏบิตักิารพยาบาลแบบเขม้ การฝึกเสริมทักษะปฏิบัตกิาร

พยาบาลแบบเขม้ มขีัน้ตอนการด าเนนิการ ดงันี้ 

1) สาขาวชิาพยาบาลศาสตรด์ าเนินการสรรหาผูท้ีม่คีุณสมบัตใินการเป็นอาจารยส์อน

เสรมิฝึกเสรมิทักษะปฏบิัตกิารพยาบาลตามทีก่ าหนด ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบรหิารชดุวชิา และคณะกรรมการ

ประจ าสาขาวชิา เพื่อเสนอมหาวทิยาลัย แต่งตัง้เป็นอาจารย์สอนเสรมิฝึกปฏิบัตกิารพยาบาล โดยในการฝึกปฏิบัต ิ

การพยาบาลก าหนดใหอ้ตัราสว่นอาจารยต์อ่นักศกึษาไมม่ากกวา่ 1: 8 

2) อาจารยส์อนเสรมิฝึกเสรมิทักษะปฏบิตักิารพยาบาลด าเนนิการปฐมนเิทศนักศกึษา

ร่วมกบัหัวหนา้ศนูยบ์รกิารการศกึษาเฉพาะกจิกอ่นการฝึกปฏบิตักิารพยาบาล และมอบหมายกรณีศกึษาใหนั้กศกึษา

ฝึกปฏิบัตกิารพยาบาล อาท ิการศกึษารายงานประวัตผิูป่้วย แนวคดิทฤษฎีเกีย่วกับโรค พยาธสิรีรภาพ การฝึก

ทักษะในการปฏบิัตกิารพยาบาลผูป่้วย และอภปิรายกรณีศกึษาร่วมกับอาจารยแ์ละเพือ่นนักศกึษา เพื่อเสรมิความรู ้

ทักษะการใชค้วามคดิ และทักษะปฏบิัตกิารพยาบาล ภายใตก้ารควบคมุ ก ากับ ดแูลของอาจารยส์อนเสรมิฝึกเสรมิ

ทกัษะปฏบิตักิารพยาบาล พรอ้มทัง้จัดท ารายงานการศกึษาตามคูม่อืการฝึกปฏบิตักิารพยาบาลในแตล่ะชดุวชิา 

4.1.3 การอบรมเขม้ประสบการณ์วชิาชพีการพยาบาล การอบรมเขม้ประสบการณ์วชิาชพี

การพยาบาล มขีัน้ตอนการด าเนนิการดงันี ้

1) ก่อนเขา้รับการฝึกอบรมเขม้ นักศึกษาตอ้งศึกษาเอกสารการสอนชุดวิชา

ประสบการณ์วชิาชพีการพยาบาล 15 หน่วย ท ากจิกรรมที่ก าหนดให ้คือ การศกึษาดูงานหอผูป่้วย หรือหน่วย

บรกิารปฐมภูม ิสังกัดโรงพยาบาลทั่วไปหรอืโรงพยาบาลศนูย ์เพื่อวเิคราะหโ์ครงสรา้งและระบบการบรหิารจัดการ

ของโรงพยาบาล งานบรกิารพยาบาล การปฏิบัตกิารพยาบาลของพยาบาลวชิาชพีครบในรอบ 24 ชั่วโมง การใช ้

นวัตกรรมทางการพยาบาล เป็นระยะเวลา 3 วัน รวมทัง้พัฒนานวัตกรรมการพยาบาลเพื่อสรา้งเสรมิสขุภาพ 1 ชิน้ 

เพือ่น าเสนอในการอบรมเขม้ โดยวธิกีารศกึษาตอ้งเป็นไปตามระเบยีบวธิปีฏบิตัทิีม่หาวทิยาลยัก าหนด 

     2) การอบรมเขม้ที่มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีระยะเวลา  5 วัน 4 คืน ใน

ระหวา่งเวลา 08.00-22.00 น. นักศกึษาจะตอ้งร่วมกจิกรรมกลุ่ม กลุ่มละประมาณ 20-25 คน ต่ออาจารยพ์ยาบาล

ซึง่ปฏิบัตหินา้ที่เป็นวทิยากรประจ ากลุ่มจ านวน 1 คน เพื่อเสรมิทักษะการคดิ การวเิคราะห์เกี่ยวกับการมองคน  

การท างานเป็นทีม การสือ่สาร ค่านิยม การตัดสนิใจ การพัฒนาบุคลกิภาพ มาตรฐานการพยาบาล การบรหิาร

จัดการงานบรกิารพยาบาล การประกนัคณุภาพการบรกิารพยาบาล การปฏบิตักิารพยาบาลเชงิวชิาชพี จรยิธรรมและ

กฎหมายในการประกอบวชิาชพี โดยมผีูท้รงคณุวฒุภิายในและภายนอกมหาวทิยาลยัร่วมบรรยายพเิศษ 

 

 

Last updated: 22-March-2022 


