
เอกสารแนบ 4 

 

 
แบบ มคอ.๖  รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม  

  
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม หมายถงึ รายงานผลการ

ฝึกงาน ออกฝึกภาคสนาม หรอื สหกิจศึกษา ว่าได้บรรลุผลการเรยีนตามแผนที่วางไว้ใน
รายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนามหรอืไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนต้องให้เหตุผลและ
ข้อเสนอแนะในการปรบัปรุงการฝึกงาน  ออกฝึกภาคสนาม หรอื สหกิจศึกษาในครัง้ต่อไป    
รายงานนี้จะครอบคลุมถงึการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตัง้แต่เริม่จนสิ้นสุด  ปัญหาด้านการ
บรหิารจดัการและสิง่อ านวยความสะดวก  การวเิคราะหผ์ลการประเมนิ  การฝึกของนักศกึษา/
อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบ/พนกังานพีเ่ลีย้ง  

 

ประกอบด้วย ๖ หมวด ดงันี ้
 
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมลูทัว่ไป 
หมวดท่ี ๒  การด าเนินการท่ีต่างไปจากแผนประสบการณ์ภาคสนาม 

ท่ีก าหนดไว้ 
หมวดท่ี ๓ ผลการด าเนินการ 
หมวดท่ี ๔ อปุสรรค ปัญหา และผลกระทบด้านการบริหาร 
หมวดท่ี ๕ การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
หมวดท่ี ๖ แผนการปรบัปรงุ 

 
 
 
 
 
 
 

มคอ. ๖ 
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รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม   
 

 
ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา:  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา:  
สาขาแพทยศาสตร์ ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 

 
หมวดท่ี ๑ ข้อมลูทัว่ไป 

 
๑. รหสัและช่ือรายวิชา 
601205  ชนบทศกึษาทางการแพทย ์2 (Medical Rural Studies II) จ านวน 1 หน่วยกติ 

 
๒. หลกัสตูร 
แพทยศาสตรบณัฑติ 
ชนบทศึกษาทางการแพทย์ Medical Rural Studies II ) เป็นวิชาบังคับ 

 
๓. อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบ / อาจารยท่ี์ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
 อาจารย์ แพทย์หญิงสีขาว  เชื้อปรุง   

 
๔. ภาคการศึกษา / ปีการศึกษาท่ีฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  
          นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

 
หมวดท่ี  ๒ การด าเนินการท่ีต่างจากแผนการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

 
๑. การเตรียมนักศึกษา (ถ้าม)ี 
    ชีแ้จงวตัถุประสงค ์ปัญหา ขอ้จ ากดั และ
ความรูก่้อนลงสู่ฐานฝึก 

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเหน็เพ่ือการวางแผนใน
อนาคต          
จดัตารางการเรยีนการสอนรายวชิาชนบทศกึษ
ทางการแพทย ์ใหต้รงกบัช่วงเวลาทีโ่รงเรยีน
เปิดเทอม เพื่อจดักจิกรรมในโรงเรยีนได ้ 
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๒. การเตรียมอาจารยท่ี์ปรึกษา/อาจารย์
นิเทศก ์ 

ประชุมอาจารยท์ีป่รกึษาและอาจารยป์ระจ า
ฐานฝึกก่อนออกภาคสนาม และจดัใหห้อ้ง
ประชุมใหใ้หญ่พอกบัจ านวนผูเ้ขา้รว่มประชุม 

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเหน็เพ่ือการวางแผนใน
อนาคต          
ใชห้อ้งประชุมใหญ่เพราะคณาจารยจ์ะมจี านวน
มากขึน้เรือ่ยๆ  

๓. การเตรียมพนักงานพ่ีเล้ียง  (Field 
supervisors)    (ถ้าม)ี 

ประชุมอาจารยท์ีป่รกึษาและอาจารยป์ระจ า
ฐานฝึกก่อนออกภาคสนาม 

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเหน็เพ่ือการวางแผนใน
อนาคต          
พยายามจดัตารางการประชุมใหค้ณาจารยใ์นฐาน
ฝึกไดเ้ขา้รว่มหารอื ใหม้ากทีสุ่ด เช่น ช่วงบ่าย
ของวนั เนื่องจากช่วงเชา้อาจารยท์ีฐ่านฝึกตดิ
ภารกจิบรกิาร และควรออกตารางทัง้ปี 

๔. การเปล่ียนแปลงการจดัการในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี  
การเปล่ียนแปลง ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเหน็เพ่ือการวางแผน 

๔.๑  การเปล่ียนแปลงกิจกรรม และ/หรือ
งานท่ีมอบหมายให้นักศึกษา 
ชัว่โมงทีส่อบรายวชิามปัีญหาเกีย่วกบัระบบ
คอมพวิเตอร ์เนื่องจากเวลาระหว่างสอบหมด
เรว็กว่าทีก่ าหนดและมเีฉลยแสดงขึน้มา ท าให้
ตอ้งออกขอ้สอบชุดใหมแ่ละท าขอ้สอบใน
กระดาษ และไดท้ าการส ารวจความพงึพอใจ
และความตอ้งการของนกัศกึษาว่าตอ้งการ
สอบในลกัษณะใด  

 มอบหมายใหผู้ป้ระสานรายวชิาไปหาสาเหตุกบั
ศูนยน์วตักรรม ไดข้อ้สรุปว่า เกดิจากการตัง้ค่าที่
ไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลง ท าใหเ้วลาคลาดเคลื่อนและมี
เฉลยแสดงขึน้มา ทัง้นี้ระบบ E-learning ใชร้ะบบ
เครอืขา่ยในการสอบคอื internet ซึง่ขณะสอบจะ
สามารถท่องเวบได ้และคอมพวิเตอรม์ลีกัษณะ
ตวัหนงัสอืทีป่รบัขนาดได ้ดงันัน้ หากจ าเป็นตอ้ง
มกีารสอบออนไลน์ 

๔.๒  การเปล่ียนแปลงส่ิงอ านวยความ
สะดวกในการสนับสนุนนักศึกษา 
การเดนิทางดว้ยรถภายฐานฝึกไมเ่พยีงพอ  
และตอ้งเดนิทางกลบัมาสอบวชิาภาษาองักฤษ
ระหว่างออกฐานฝึก 

- จากผลการส ารวจพบว่านักศกึษามคีวาม
ตอ้งการสอบแบบตวัเลอืกและขอ้เขยีนใน
กระดาษใกลเ้คยีงกบัการสอบแบบออนไลน์
เนื่องจากว่าสะดวกในการพมิพต์อบและทราบผล
คะแนนไดท้นัทแีต่อยากใหม้กีารทดสอบระบบ
การสอบออนไลน์ใหช้ดัเจนและแน่นอนก่อน ส่วน
ขอ้ดขีองการสอบแบบกระดาษสามารถทดคดิ ขดี
เขยีนได ้วาดภาพประกอบได ้และมคีวาม
แน่นอนมากกว่าแต่ตอ้งไมส่ามารถทราบผล
คะแนนไดท้นัท ี

๔.๓  การเปล่ียนแปลงอ่ืนๆ  (ถ้าม)ี 
ส าหรบันกัศกึษาทีไ่มไ่ดเ้ลื่อนชัน้แต่สามารถลง
เรยีนรายวชิาชนบทศกึษาทางการแพทย ์2 ได้

- ควรตรวจสอบและพดูคุยตัง้แต่แรกและชีแ้จงให้
นกัศกึษาทีไ่มไ่ดเ้ลื่อนชัน้ทราบเพื่อท าความ
เขา้ใจกนัก่อน เนื่องจากเป็นการโทรศพัท์
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เพราะผ่านชนบทศกึษาทางการแพทย ์1 แลว้ 
ผูป้ระสานรายวชิาไดส้อบถามความตอ้งการที่
จะมาลงเรยีนและออกพืน้ทีก่บัเพื่อนรุน่
เดยีวกนั แต่นกัศกึษาตดิตรงกบัการสอบวชิา
ปลายภาคของวชิาปี1 จงึไม่สามารถมาออก
รว่มได ้

สอบถาม หากในครัง้ถดัควรเป็นแบบเรยีกพบ
เพื่อพดูคุย 

 
 

หมวดท่ี ๓ ผลการด าเนินการ 
 

๑. จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียน/ส่งไปฝึกประสบการณ์ภาคสนาม                  79           คน 

๒. จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่เม่ือส้ินสดุการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม              79       คน 

๓. จ านวนนักศึกษาท่ีถอน  (W)                                                                      0                     คน 
 

๔. การกระจายระดบัคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน (เกรด) จ ำนวน ร้อยละ 

A 55 69.62% 
B+ 22 27.85% 
B 2 2.53% 
C+ 0 0.00% 
C 0 0.00% 
D+ 0 0.00% 
D 0 0.00% 
F 0 0.00% 
I 0 0 

ผ่ำน (P, S) 79 100 

ไม่ผ่ำน  (U) 0 0 

    
๕. ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  (ถ้าม)ี  
ไมม่ ี
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หมวดท่ี ๔ ปัญหาและผลกระทบด้านการบริหาร 
 
๑. ปัญหาด้านการบริหารของสถาบนัอดุมศึกษา และ/หรือ สถานประกอบการ/สถานท่ี
ฝึก 
-อาจารยพ์ีเ่ลีย้งทีฐ่านฝึก ประสานงานกบัโรงเรยีนในชุมชน หรอืพืน้ทีต่่างๆ ไวเ้ป็นอยา่งด ีซึง่ใน
ครัง้นี้ไดจ้ดัสรรงบในการจดักจิกรรมใหก้บันกัศกึษาแต่ละฐานฝึก จ านวน 1000 บาท แต่
นกัศกึษาใชใ้นการบรหิารจดัการกบักจิกรรมทีบ่า้นพกัคนชรารวมไปหมดแลว้  (อาจใหง้บแยก
ในการออกภาคสนามครัง้ต่อไป) 
-อาจารยผ์ูป้ระสานรายวชิาไปส ารวจพืน้ทีจ่ดักจิกรรมทีบ่า้นพกัคนชราเพยีงฝ่ายเดยีว โดยที่
นกัศกึษาแพทยไ์มไ่ดไ้ปเหน็สถานทีด่ว้ย เนื่องจากตดิสอบ ท าใหก้ารจดักจิกรรมไมเ่ป็นไปตามที่
นกัศกึษาวางแผนไว ้ 
๒. ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
แมใ้นการวางแผนจะไมต่รงกบัสิง่ทีเ่กดิขึน้จรงิแต่นกัศกึษากไ็ดเ้รยีนรูก้ารเตรยีมจดักจิกรรมครัง้
ต่อไปเวลาออกฐานฝึก 
๓. การเปล่ียนแปลงท่ีจ าเป็นเพ่ือหลีกเล่ียงปัญหาและอปุสรรคในอนาคต  (ถ้าม)ี  
ไมม่ ี
 
 

หมวดท่ี ๕ การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
 
๑. การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยนักศึกษา  (ให้แนบผลการส ารวจ) 
    ๑.๑   ข้อวิพากษ์ท่ีส าคญัจากผลการประเมิน 

นักศึกษาส่วนใหญ่พอใจในการเรียนการสอนครั้งนี้ ส่วนมากมีความสุข สังเกตได้จากการ
น าเสนอในวันสุดท้ายที่ได้เรียนรู้ ซึ่งในครั้งนี้นักศึกษาได้รวมกลุ่มในการน าเสนอท าให้เห็นหลากหลาย
มุมมอง ทั้งนักศึกษายังควบคุมเวลาได้ค่อนข้างดี  

ส่วนผลการประเมินออนไลน์ของนักศึกษามีเพียง27.85% อาจเป็นเพราะรายวิชานี้ถูกจัดไว้
ตั้งแต่ต้นภาคการศึกษาและเสร็จสิ้นเร็วก่อน การเปิดระบบประเมินออนไลน์อาจท าให้นักศึกษาลืม
ประเมิน แต่อย่างไรก็ดีมีข้อความคิดเห็นเชิงคุณภาพดังนี้ “อาจารย์พยายามจะกระตุ้นให้นักศึกษาทุก
คนได้คิด และตอบออกมาผ่านค าพูดหรือการเขียน แต่บางทีหนูก็คิดไม่ออก ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไปตอบ
อาจารย์ดี แต่หนูก็จะพยายามให้ดีที่สุดค่ะ”  

ส่วนการบ้านที่ให้นักศึกษาด าเนินการในช่วงที่ออกบ้านพักคนชราพบว่านักศึกษามีความใส่ใจ
ส่งครบทุกคน และเห็นถึงความรู้สึกที่สะท้อนออกมาในเอกสารหลังจากท่ีได้ท ากิจกรรมที่บ้านพัก
คนชรา ซึ่งส่วนใหญ่รู้สึกกับกิจกรรมนี้ที่ได้เป็นผู้ให้และเรียนรู้ประสบการณ์จากผู้สูงอายุ อยากให้มี
กิจกรรมดีๆ อย่างนี้อีก ไม่อยากเข้าไปครั้งเดียว และอยากปรับปรุงกิจกรรมกับผู้สูงอายุให้ดีกว่านี้ เพื่อ
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ความสุขที่เกิดข้ึนกับผู้สูงอายุ 
 

    ๑.๒  ความเหน็ของอาจารยผ์ูร้บัผิดชอบ / อาจารยท่ี์ปรึกษาการฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม 
          - รับทราบในความเห็นของนักศึกษาและด าเนินการปรับในครั้งต่อไป  
          - สะท้อนนักศึกษาให้มองในมุมที่หลากหลาย และให้เกีรยติคณาจารย์ที่ดูแลรายวิชานี้แทนใน
ช่วยที่ผู้ประสานรายวิชาหลักไม่อยู่ โดยให้อ านาจในการตัดสินใจ ยอมรับในสิ่งที่เกิดข้ึนและหาค าตอบ
เพ่ือแก้ไขต่อไป ส่วนนักศึกษาที่แสดงพฤติกรรมกับเจ้าหน้าที่ไม่เหมาะสม ได้พูดคุยและสะท้อนคิด 
โดยยกตัวอย่าง ถามถึงเหตุผล ได้ความสรุปว่า เป็นเพราะบรรยากาศและท่าทีของผู้คุมสอบท าให้เกิด
เหตุการณ์นี้ขึ้น ซึ่งทางผู้ประสานรายวิชาได้ชี้แจงเรื่องนี้กับกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตร
แล้ว 
          - คิดว่าการสอบแบบบูรณาการท าให้นักศึกษารู้จักคิดและมองเห็นภาพ ส่วนการสอบ
ออนไลน์จะหยุดด าเนินการไว้ก่อนจนกว่าจะหาทางแก้ไขข้อที่ต้องพึงระวังได้หลังจากท่ีได้พูดคุยกับ
ผู้เชี่ยวชาญ เจ้าหน้าที่จากศูนย์นวัตกรรม ก่อนที่จะด าเนินการในครั้งถัดไป ต้องตรวจสอบระบบของ
ห้องสอบคอมพิวเตอร์ส่วนกลางที่อาคารเรียนรวม 2 (ประสานศูนย์คอมพิวเตอร์) และตรวจสอบระบบ
การท าสอบออนไลน์ให้เสถียรก่อน เนื่องจากมีความสะดวกในการประเมินผล ทั้งนี้หากใช้ระบบการ
สอบออนไลน์แบบ E-learning ไม่ได้ เห็นควรที่จะติดต่อผู้เชี่ยวชาญทางการสอบออนไลน์จากอาจารย์
สาขาวิศวคอมพิวเตอร์มาช่วยก ากับดูแล 

๒. การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยสถานประกอบการหรือพนักงานพ่ี
เล้ียง 
    ๒.๑   ข้อวิพากษ์ท่ีส าคญัจากผลการประเมิน 

อาจารย์พ่ีเลี้ยงที่ฐานฝึกคิดเห็นเช่นเดียวกับนักศึกษาดังข้อวิพากษ์ข้างต้น สังเกตได้จากระดับ
คะแนน ที่อาจารย์พ่ีเลี้ยงประเมินนักศึกษา อยู่ในเกณฑ์ดีมาก แต่อาจารย์ที่ปรึกษาพ่ีเลี้ยงฐานฝึก
อยากให้เปรียบเทียบรายละเอียดในแบบประเมินแบบเก่าและแบบประเมินแบบใหม่ เพ่ือให้เห็นภาพ
และดูความต่างที่เกิดข้ึน เนื่องจากรูปแบบประเมินเป็นเครื่องการวัดซึ่งต้องให้ความเที่ยงและแน่นอน 
ซึ่งจะชี้แจงในที่ประชุมก่อนออกภาคสนามครั้งถัดไป 
    ๒.๒   ความเหน็ของอาจารยผ์ูร้บัผิดชอบ / อาจารยท่ี์ปรึกษาการฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม  
          ดีใจที่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาและยินดีที่ได้รับค าชมเรื่องการประพฤติและปฏิบัติ
ตัวของนักศึกษาระหว่างอยู่ฐานฝึกและในช่วงการน าเสนอ 
          รับทราบในความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาพ่ีเลี้ยงฐานฝึก ประชุมคณาจารยใ์นสาขาเวช
ศาสตรค์รอบครวัและชุมชนแลว้แต่มขีอ้คดิเหน็ใหล้องไปปรบัเรือ่งเปรยีบทางสถติอิกีครัง้เพื่อ
ความถูกตอ้งและเทีย่งส าหรบัแบบประเมนินกัศกึษา 
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หมวดท่ี ๖ แผนการปรบัปรงุ 
 

๑. การด าเนินการเพ่ือปรบัปรงุการฝึกประสบการณ์ภาคสนามครัง้ท่ีผา่นมา 
 

หลังออกภาคสนามครั้งก่อน ได้รายงานผลการด าเนินงานในที่ประชุมคณาจารย์ในสาขาเวชศาสตร์
ครอบครัวและชุมชน และแจ้งข้อมูลกับท่านคณบดีคนใหม่ เพ่ือให้เป็นประธานในการประชุมครั้งหน้า 
และเสนอร่างความร่วมมือกับทางสาธารณสุขจังหวัด เพื่อให้มีหลักฐานการดูแลร่วมกันอย่างเป็น
ทางการ และเพ่ือให้ฐานฝึกใหม่ได้รับทราบข้อมูลก่อนการเปิดรับนักศึกษาในปี 2559 

๒. ความก้าวหน้าของการปรบัปรงุการฝึกประสบการณ์ภาคสนามจากรายงานการ
ประเมินครัง้ก่อน 
ตอนน้ีอยูใ่นระหว่างการขยายฐานฝึกเพิม่เตมิเพื่อรองรบันกัศกึษารุน่ถดัไปทีเ่พิม่จ านวนมากขึน้ 
โดยอยูใ่นระหว่างการตดิต่อประสานงานด าเนินการท าความรว่มมอื(MOU)กบันายแพทย์
สาธารณสุขจงัหวดัและผูอ้ านวยการโรงพยาบาลชุมชน เพื่อใหร้บัทราบการด าเนินงาน
ภาคสนามรายวชิาชนบทศกึษาทางการแพทย ์ของส านักวชิาแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยสีุรนาร ี(ผ่านความเหน็ชอบจากการประชุมกรรมการบรหิารหลกัสตูรแพทยศาสตร์
แลว้ รอเขา้ชีแ้จงในคณะกรรมการส านกัวชิาแพทยศาสตรก่์อนส่งเสนอสภาวชิาการของ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ีค่อยส่งต่อไปทีส่าธารณสุขจงัหวดันครราชสมีา เพื่อส่งส ารวจขอ
ความเหน็จากผูบ้รหิารของแต่ละฐานฝึก จากนัน้ค่อยนดัวนัลงนามรว่มกนัอกีครัง้) 
ประเดน็ท่ีระบุในครัง้ท่ีผา่นมา ส าหรบัการ
ปรบัปรงุ นอกเหนือจากข้อ ๑. 

- ปรบัฐานคดิของคณาจารยท์ีอ่อกนิเทศ
ใหม้องเหน็และสะทอ้นใหด้มีากขึน้  

- แจง้คณาจารยเ์ขา้อบรมและฟังค า
ชีแ้จงรว่มกนัในวนัประชุมชนบท
ศกึษาทางการแพทย ์2  

 
 

๓. ข้อเสนอแผนการปรบัปรงุส าหรบัภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 
ข้อเสนอ 

- การตดิต่อ
ประสานงาน
ด าเนินการท าความ
รว่มมอื(MOU)กบั
นายแพทย์
สาธารณสุขจงัหวดั
และผูอ้ านวยการ
โรงพยาบาลชุมชน 

ก าหนดเวลาท่ีแล้วเสรจ็ 
- เดอืนมถุินายน 

ผูร้บัผิดชอบ 
- หวัหน้าสาขาเวช
ศาสตรค์รอบครวัและ

ชุมชน 
 
 



                                                                     7                                                     มคอ. ๖ 

 

๔. ข้อเสนอแนะของอำจำรย์ผู้รับผดิชอบกำรฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม เสนอต่ออำจำรย์
ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 

การเข้าร่วมนิเทศหรือมีส่วนร่วมงานภาคสนามกับนักศึกษาท าให้คณาจารย์ได้ประโยชน์ได้
เรียนรู้ชุมชนและเห็นการพัฒนาศักยภาพในตัวตนของนักศึกษา ซึ่งคณาจารย์ส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือ
ในการออกนิเทศและอยู่ในกระบวนการได้ดี และเข้าร่วมฟังนักศึกษาน าเสนอในวันสุดท้ายมากขึ้นจาก
เมื่อก่อน ท าให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนในมุมมองที่หลากหลายมากขึ้น และอาจารย์ได้เห็น
ความสามารถในการน าเสนอความคิดของนักศึกษาในอีกรูปแบบ  

ความรับผิดชอบการตรวจบันทึกของนักศึกษาท าให้อาจารย์รู้จักนักศึกษามากขึ้น ซึ่งเห็นควร
ปรับน้ าหนักในการให้คะแนนในแต่ละส่วนเพื่อความเหมาะสมในการประเมินครั้งถัดไป ซึ่งอาจส่งผล
ต่อคะแนนโดยรวมของนักศึกษา  

ส่วนเรื่องช่วงเวลาส่งเกรดอยากให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรช่วยชี้แจงล่วงหน้าเพื่อการ
บริหารจัดการได้ทันเวลา ทั้งประสานการลงทะเบียนเรื่องช่วงเวลาการเปิดรายวิชาให้กับศูนย์บริการ
ศึกษาทราบ เนื่องจากว่าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตเรียนแบบ block  ซึ่งช่วงเวลาจะแตกต่างจาก
ก าหนดเดิมของทางมหาวิทยาลัย และหากเปิดช่วงประเมินหลังปิดรายวิชาได้จะเพ่ิมจ านวนนักศึกษา
ในท าแบบประเมินออนไลน์ได้  

หมายเหตุ เรื่องการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและการใช้ทักษะกระบวนกรในการนิเทศ จะจัดขึ้น
ในช่วง 11-12 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งเป็นการเรียนรู้ในแบบงานวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งตรงกับเนื้อหา
รายวิชาชนบทศึกษาทางการแพทย์ โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นผู้มาจัด
กิจกรรมในครั้งนี้   
 
 
 
อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบ/อาจารยท์ีป่รกึษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  
 
ลงชื่อ ……………………………………..  วนัที ่............10 กุมภาพนัธ ์2558........................... 
       .....อ.พญ. สขีาว  เชือ้ปรงุ..............  
 
ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 
 
ลงชื่อ   ……………………………………..  วนัที ่........................................................................      
          .....................................................  
 


