
 

 
แบบ มคอ.๖  รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม  

  
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม หมายถึง รายงานผลการฝึกงาน ออกฝึกภาคสนาม 

หรือ สหกิจศึกษา ว่าได้บรรลุผลการเรียนตามแผนที่วางไว้ในรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามหรือไม่ และ
หากไม่เป็นไปตามแผนต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการฝึกงาน  ออกฝึกภาคสนาม หรือ สหกิจ
ศึกษาในครั้งต่อไป    รายงานนี้จะครอบคลุมถึงการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุด  ปัญหาด้านการ
บริหารจัดการและสิ่งอ านวยความสะดวก  การวิเคราะห์ผลการประเมิน  การฝึกของนักศึกษา/อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/
พนักงานพ่ีเลี้ยง  

 
ประกอบด้วย ๖ หมวด ดังนี ้

 
 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
หมวดที่ ๒  การด าเนินการที่ต่างไปจากแผนประสบการณ์ภาคสนาม 

ที่ก าหนดไว้ 
หมวดที่ ๓ ผลการด าเนินการ 
หมวดที่ ๔ อุปสรรค ปัญหา และผลกระทบด้านการบริหาร 
หมวดที่ ๕ การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 

มคอ. ๖ 
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รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม   
 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา:  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา:  
สาขาแพทยศาสตร์ ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 

 
หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา 
601309 ชนบทศึกษาทางการแพทย์ 4 (Medical Rural Studies IV) จ านวน 1 หน่วยกิต 

 

๒. หลักสูตร 
แพทยศาสตรบัณฑิต 
ชนบทศึกษาทางการแพทย์ 4 (Medical Rural Studies IV) เป็นวิชาบังคับ 

 

๓. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ / อาจารย์ท่ีปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
 อาจารย์ แพทย์หญิงสีขาว  เชื้อปรุง   

 

๔. ภาคการศึกษา / ปีการศึกษาที่ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  
          นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

 
หมวดที่  ๒ การด าเนินการทีต่่างจากแผนการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

 
๑. การเตรียมนักศึกษา (ถ้ามี) 
    ชี้แจงวัตถุประสงค์ ปัญหา ข้อจ ากัด และ
ความรู้ก่อนลงสู่ฐานฝึก 
   ท าการทดสอบระบบความคิดก่อนเรียนด้วย 
Cornell test และชี้แจงเรื่องการเรียนรู้ด้วย
ตนเองแบบ SEMC  

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผนใน
อนาคต          
การเรียนรู้ด้วยตนเองของระบบSEMCยังไม่เสถียร
ท าให้ใช้งานได้ไม่เต็มที่ ประกอบผู้เรียนอยู่ฐานฝึก
ซึ่งต้องเรียนรู้กับประสบการณ์ตรงมากกว่า เพราะ
เวลามีจ ากัดและตัวระบบเองยังไม่เสถียรพอ ท าให้
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เข้าใช้ระบบค่อนข้างน้อย อีกทั้งการตอบค าถาม
ของผู้เรียน ไม่ทราบค าตอบทันที ท าให้ผู้เรียน
ศึกษากระบวนได้ไม่เต็มที่ ส่วนการทดสอบ 
Cornell test เป็นแบบทดสอบมาตรฐานซึ่ง
ค่อนข้างยาก วัดกระบวนการคิดแต่ไม่ได้วัด
ทัศนคติ ไม่ตรงกับรายวิชา จึงมีความเห็นว่าให้
เลือกใช้ระบบSEMC นี้กับรายวิชาอ่ืนที่ไม่ได้ออก
ภาคสนามน่าจะเหมาะสมกว่า  

 

๒. การเตรียมอาจารย์ท่ีปรึกษา/อาจารยน์ิเทศก์  
- ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจ า
ฐานฝึกก่อนออกภาคสนาม 
 

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผนใน
อนาคต          
ครั้งนีค้ณาจารย์ในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ได้เข้าร่วม
หารือในการประชุมก่อนเปิดรายวิชามากที่สุด ทั้งนี้
ได้ก าหนดภาระงานตามรูปแบบspecial project 
เพ่ือให้ครอบคลุมกับงานท่ีได้และหาแนวร่วม
อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์นิเทศจากสาขาเฉพาะ
ทางเพ่ิมข้ึน 

๓. การเตรียมพนักงานพีเ่ลี้ยง  (Field supervisors)  
จากสถานประกอบการ  (ถ้ามี) 

- ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจ า
ฐานฝึกก่อนออกภาคสนาม 
- จัดคณะอาจารย์ไปดูงานที่คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวรเกี่ยวกับกระบวนการเรียน
การสอนแบบการเรียนรู้เปลี่ยนแปลงภายใน
ตนเอง หรือ แบบจิตปัญญาศึกษา 

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผนใน
อนาคต          
หารือและทบทวนรายวิชา เนื้อหา และกระบวนการ
สอนที่ผ่านมาเพ่ือจัดล าดับหัวข้อการเรียนรู้และ
กระบวนการใหม่อีกครั้ง เพ่ือให้เหมาะสมกับ
รายวิชา โดยอาจให้เนื้อหาความรู้น้อยลง แต่ให้
นักศึกษามีกระบวนการค้นคว้าเองร่วมด้วย 
หมายเหตุ การประชุมเพ่ือเตรียมก่อนออกชนบท
ศึกษาแต่ละครั้งจะมีค่าตอบแทนคณะกรรมการ
รายวิชา ซึ่งต้องมอบให้กับอาจารย์พ่ีเลี้ยงจากฐาน
ฝึกที่มีรายชื่อในค าสั่งแต่งตั้ง แต่ทั้งนี้มีการ
ปรับเปลี่ยนตัวบุคคลที่เป็นอาจารย์จากฐานฝึกอีกท้ัง 
มีอาจารย์เพ่ิมข้ึนมาใหม่ จึงมีความเห็นให้ขอ
ปรับปรุงรายนามคณาจารย์พิเศษและคณาจารย์
รายวิชาชนบทศึกษาทางการแพทย์ใหม่อีกครั้ง 
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบและเบิกค่าตอบแทนใน
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การเข้าร่วมประชุมได้อย่างถูกต้อง 
๔. การเปลี่ยนแปลงการจัดการในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)  

การเปลี่ยนแปลง ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผน 
๔.๑  การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม และ/หรืองานที่
มอบหมายให้นักศึกษา 
ชั่วโมงชี้แจงวัตถุประสงค์และทดสอบบทเรียน 
แนะน ากระบวนการเรียนการสอนท าแบบวัดทักษะ
ก่อนเรียน (Cornell test) และ Orientation to 
MRS4 (Moral & Ethic) ไม่ได ้ด าเนินการให้
นักศึกษาท าการทดสอบเรียนกับระบบSEM 
หัวข้อ Orientation to MRS4 (Moral & Ethic) 
ก่อนเนื่องจากเวลาที่จ ากัด ท าให้นักศึกษาได้เพียงแต่
ฟังวิธีการเข้าใช้แต่ไมไ่ด้ลองใช้ระบบจงึมียอดผู้เข้าใช้
น้อยและคะแนนสอบวัดความรูไ้ม่ค่อยดีนัก 
-ไม่ได้ให้นักศึกษาประมวลภาพในการออกฐานฝึก
ครั้งนี้ เนื่องจากผู้ช่วยสอนและวิจัยคนเดิมไม่ได้
ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ช่วยสอนและวิจัยคนใหม่
ทราบ แม้จะมีระบุไว้ในคู่มือรายวิชาอยู่แล้วก็
ตามแต่อาจไม่ได้เน้นย้ า ประกอบกับอาจารย์ผู้
ประสานรายวิชาอยู่ต่างประเทศและอาจารย์ที่มา
ช่วยดูแลแทนเป็นอาจารย์ จึงทราบรายละเอียดนี้
ไม่ครบถ้วน  
-นักศึกษายังไม่ได้ท าแบบประเมินหัวข้อการ
เรียนรู้ในรายวิชาชนบทศึกษาทางการแพทย์ 4  

-ปรับกระบวนการเรียนรู้ใหม่ ให้พิจารณาเนื้อหาใน
การปฐมนิเทศ หากคิดว่าไม่น่าจะเพียงพอให้
ด าเนินการจัดหานัดวันเพ่ิมล่วงหน้ากับนักศึกษาเพ่ือ
การเข้าถึงกิจกรรมที่วางไว้ได้อย่างครบถ้วน 
 
-ชี้แจงและเน้นย้ ารายละเอียดและช่วงเวลาให้กับ
ผู้ช่วยสอนและวิจัย และอาจารย์ที่มาดูแลแทน ให้
ชัดเจนทุกข้ันตอนก่อนอาจารย์ผู้ประสานรายวิชาจะ
เดินทางไปต่างประเทศ เพ่ือให้การท างานถูกต้อง
และครบถ้วน เพ่ือน ารวบรวมผลงานนักศึกษาไว้ที่
ห้องชนบทศึกษาทางการแพทย์ และรวบรวม
Reflective book มอบให้นักศึกษาในวันจบ
การศึกษา และน าอัมบั้มรูปภาพความประทับใจจัด
แสดงในวันที่นักศึกษาจบเป็นบัณฑิตแพทย์เพ่ือเป็น
การเน้นย้ าความรู้สึกช่วงที่ออกชนบทศึกษา 
 
 
 
-เนื่องด้วยมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแล จึงท าให้เกิดการ
คลาดเคลื่อนในการน าแบบประเมินเข้าสู่ระบบ
ประเมินผล แก้ไขโดยให้นักศึกษาท าแบบประเมิน
หัวข้อเรียนรู้รายวิชาย้อนหลัง 

๔.๒  การเปลี่ยนแปลงสิ่งอ านวยความสะดวก
ในการสนับสนุนนักศึกษา 
การเดินทางด้วยรถเพ่ือออกฐานฝึกส าหรับ
นักศึกษารุ่นนี้เริ่มมีปัญหาเพราะมี 8-9 คนตอ่ฐาน
ฝึกท าให้ที่นั่งไม่เพียงพอ เพราะมีสัมภาระของ
นักศึกษาแต่ละคนด้วย อีกท้ังต่อไปนักศึกษารุ่น
ถัดไปเพ่ิมเป็น 10 คนต่อฐานฝึก น่าจะเกิดความ
แออัดในการโดยสารด้วยรถตู้ของโรงพยาบาล
เพียงคันเดียว 

 
 
-จัดรถรับ-ส่งให้นักศึกษาเพ่ิมเติมอีกหนึ่งคันท้ังไป
และกลับจากฐานฝึกเพ่ือความสะดวกและเพ่ิมค่า
น้ ามันในการใช้จ่ายในฐานให้กับพ่ีเลี้ยงของแต่ละ
ฐานเพ่ือความสะดวกในการบริหารจัดการ
ยานพาหนะที่พานักศึกษาออกพ้ืนที่ โดยให้สิทธิ์ใน
การเช่ารถ กรณีที่จ าเป็น 
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๔.๓  การเปลี่ยนแปลงอ่ืนๆ  (ถ้าม)ี 

-มีการเปลี่ยนแปลงเทคนิคการสอบวัดผลจากการ
สอบระบบออนไลน์เดิมเป็นการใช้ระบบE-
learning ซึ่งจ้างบุคคลภายนอกท่ีท าน าข้อสอบ
เข้าระบบเป็นมาเป็นผู้ด าเนินการ เหตุผลที่
เปลี่ยนวิธีการเนื่องจากเปลี่ยนผู้ดูแลระบบและ
ต้องการเปรียบการสอบของทั้งสองเทคนิค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-เปลี่ยนแปลงรูปแบบประเมินนักศึกษา โดย
ประยุกต์ให้เป็นรูปแบบประเมินออนไลน์เพ่ือให้
สะดวกต่อการใช้งาน และออกแบบประเมินโดย
พยายามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ในการ
ประเมินด้านทักษะและทัศนคติให้มากที่สุด 

ทั้งนี้พบว่าการใช้ระบบE-learning สามารถทราบ
ระดับความยาก-ง่ายของแต่ละข้อในการทดสอบได้ 
จากที่นักศึกษาตอบค าถาม แต่นักศึกษาไม่สามารถ
ทราบผลคะแนนได้ทันที และตัวระบบไม่สามารถ
สลับข้อในการท าแบบทดสอบได้เหมือนระบบ
ออนไลน์เดิม อีกท้ังเมื่อก าหนดเวลาสอบและ
นักศึกษามีปัญหาในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ท าให้
เริ่มท าข้อสอบล่าช้า เป็นผลให้ส่งข้อสอบไม่ทันเวลา
ระบบปิดไปแล้ว 1 ราย จึงแก้ไขโดยการให้นักศึกษา
ท่านนี้เขียนตอบในกระดาษแทน 
หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงห้องสอบเป็นห้อง
คอมพิวเตอร์ของอาคารเรียนรวมต้องใช้ 2 ห้อง 
และต้องการอาจารย์/บุคลากรควบคุมการสอบ
เพ่ิมเติม  
-แนวทางปฏิบัติต่อไป ให้มีการสอนและถ่ายทอด
วิธีการน าข้อสอบและแบบประเมินเข้าระบบสอบ E-
learning ให้กับผู้ช่วยสอนและวิจัยของสาขาเวช
ศาสตร์ครอบครัว เพ่ือความยั่งยืนในการใช้ระบบ
ต่อไป 
 
-รอรับฟังข้อคิดเห็นจากคณาจารย์ที่ฐานฝึกในการ
ประเมินด้วยแบบประเมินชุดนี้ผ่านระบบออนไลน์ 
และอาจต้องหารือในการน าแบบประเมินนักศึกษา
จากสถาบันอ่ืนเช่น คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร 
มาปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับรายวิชาต่อไป 

 
หมวดที่ ๓ ผลการด าเนินการ 

 
๑. จ านวนนักศึกษาทีล่งทะเบียน/ส่งไปฝึกประสบการณ์ภาคสนาม                  60           คน 

๒. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เม่ือสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม              59            คน 

๓. จ านวนนักศึกษาทีถ่อน  (W)                                                         0             คน 
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๔. การกระจายระดับคะแนน (เกรด) 
ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน ร้อยละ 

A 42 70.00% 

B+ 14 23.33% 

B 3 5.00% 

C+ 0 0.00% 

C 0 0.00% 

 D+ 0 0.00% 

D 0 0.00% 

F 1 1.67% 

I 0 0 
ผ่าน (P, S) 60 100% 

ไม่ผ่าน  (U)  1 1.67% 

   
 
๕. ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  (ถ้ามี)  
การใช้ระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง SEMC ผ่านระบบอินเตอร์เนต 
พฤติกรรมของเพ่ือนนักศึกษาในฐานฝึกเดียวกัน ส่งผลต่ออารมณ์-ความรู้สึกและความสุขในการเรียนรู้ 
 
 

หมวดที่ ๔ ปัญหาและผลกระทบด้านการบริหาร 
 
๑. ปัญหาด้านการบริหารของสถาบันอุดมศึกษา และ/หรือ สถานประกอบการ/สถานที่ฝึก 
เพ่ือนนักศึกษาแจ้งอาจารย์ที่ใกล้ชิดที่ไม่ใช่อาจารย์ที่ปรึกษาฐานฝึกเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ของเพ่ือนนักศึกษา ซึ่งเมื่ออาจารย์ผู้ช่วยประสานรายวิชาทราบเรื่องนี้ ก็รีบเร่งด าเนินการติดต่อ
ประสานงานอาจารย์พ่ีเลี้ยงที่ฐานฝึกให้ส่งตัวนักศึกษาท่านนี้กลับมาที่ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ด้วยความเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของนักศึกษาท่านอ่ืน ซึ่งเป็นผล
ให้นักศึกษาท่านนี้มีเวลาเรียนไม่ครบและได้รับการประเมินเรื่องพฤติกรรมต่ ากว่าเกณฑ์จึงไม่ผ่าน
รายวิชานี้ หลังจากนั้นได้ส่งเรื่องนี้ต่อให้คณะกรรมการดูแลนักศึกษาแพทย์กรณีพิเศษชั้นปรีคลินิก 
ของส านักวิชาแพทยศาสตร์ต่อตามระบบ  
๒. ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
พฤติกรรมของเพ่ือนนักศึกษาในฐานฝึกเดียวกัน ส่งผลต่ออารมณ์-ความรู้สึกและความสุขในการเรียนรู้
ของนักศึกษาในฐานเดียวกัน ท าให้ผลการเรียนของนักศึกษาได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็น 
๓. การเปลี่ยนแปลงที่จ าเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาและอุปสรรคในอนาคต  (ถ้ามี)  
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ทางส านักวิชาแพทยศาสตร์เล็งเห็นถึงความปลอดภัยของนักศึกษาขณะอยู่ฐานฝึกมากข้ึน โดยหาก
แยกท่ีพักชายและหญิงได้ น่าจะเพ่ิมความปลอดภัยให้กับนักศึกษามากข้ึน การชี้แจงเรื่องการปฏิบัติ
ตัวในการอยู่ร่วมกันให้กับนักศึกษาทราบก่อนออกฐานฝึก และให้พี่เลี้ยงจัดพื้นที่การอยู่อาศัยใน
โรงพยาบาลและในหมู่บ้านอย่างปลอดภัย  
 
 

หมวดที่ ๕ การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
 
๑. การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยนักศึกษา  (ให้แนบผลการส ารวจ) 
    ๑.๑   ข้อวิพากษ์ท่ีส าคัญจากผลการประเมิน 

นักศึกษาบางส่วนพอใจกับรูปแบบในการเรียนการสอนแบบSEMCครั้งนี้ โดยแจ้งในระบบ
ประเมินออนไลน์ว่าเนื้อหาดี และนักศึกษาส่วนใหญ่ประเมินเรื่องการทดสอบระบบความคิดCornell 
test ว่าข้อสอบยาก แต่ได้คิดวิเคราะห์ (รายละเอียดอยู่ในเนื้อความในReflective book ของ
นักศึกษา) นักศึกษาบางส่วนแม้จะเข้าใจปัญหาและข้อจ ากัดในพฤติกรรมของเพ่ือนร่วมฐานฝึกแต่
อยากให้ทางสาขาฯ คณาจารย์เฝ้าระวังและจัดการปัญหาเรื่องนี้เพ่ือป้องกันการเกิดขึ้นในครั้งต่อไป  

การน าเสนอในวันสุดท้ายหลังกลับจากฐานฝึกนักศึกษากระชับเวลาได้ดี รู้สึกอยากถ่ายทอด
การน าเสนอเพราะเป็นการออกชนบทศึกษาครั้งสุดท้าย 

นักศึกษาบางส่วนรู้สึกถึงความแปลกใหม่กับการใช้ระบบการเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านระบบ 
SEMC และรู้สึกได้เรียนรู้แบบบูรณาการความรู้ทั้งหมด แต่ยังเข้าถึงได้น้อย ส่วนใหญ่ชอบการสอบ
แบบกระดาษหรือแบบระบบเดิมมากกว่าเพราะทราบคะแนนเลย (ข้อความจาก reflective book 
และข้อความจากการพูดคุยในระบบ facebook) 

หมายเหตุ นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนผ่านระบบออนไลน์ ร้อยละ 65  
    ๑.๒  ความเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ / อาจารย์ท่ีปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
          - รับทราบในความเห็นของนักศึกษาและด าเนินการป้องกันภาวะดังกล่าวในครั้งต่อไป  
          - สะท้อนนักศึกษาให้มองในมุมที่หลากหลาย และด าเนินการตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
          - คิดว่าการสอบแบบบูรณาการท าให้นักศึกษารู้จักคิดและมองเห็นภาพ โดยเน้นให้สัมผัส
ประสบการณ์จริงมากกว่าเพราะที่ฐานฝึกมีของจริงให้เรียนรู้ ส่วนการสอบออนไลน์จะด าเนินการ
แก้ไขในครั้งถัดไป โดยใช้ห้องสอบคอมพิวเตอร์ส่วนกลางที่อาคารเรียนรวม 2 (ประสานศูนย์
คอมพิวเตอร์) เนื่องจากมีความสะดวกในการประเมินผล ซึ่งจะไม่ก าหนดเวลาเพ่ือป้องกันปัญหาการ
เข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ขณะท าการสอบ 
๒. การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยสถานประกอบการหรือพนักงานพี่เลี้ยง 
    ๒.๑   ข้อวิพากษ์ท่ีส าคัญจากผลการประเมิน 

อาจารย์พี่เลี้ยงท่ีฐานฝึกคดิเห็นเชน่เดียวกับนักศึกษาดังข้อวิพากษ์ข้างต้น สังเกตได้จากระดับคะแนน ที่
อาจารย์พี่เลี้ยงประเมินนักศึกษา สอดคล้องกับพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษาแต่ละฐานฝึก แต่อาจารย์พี่
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เลี้ยงฐานฝึกอยากให้ปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรยีนการสอนเพื่อให้เข้าถึงการเปลี่ยนแปลงภายในตนเองและ
รายละเอียดในการแบบประเมินให้ชัดเจนกว่านี้ เพื่อให้ประเมินได้งา่ยขึ้นและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะน าหารือ
รูปแบบใหมท่ี่ประชุมก่อนออกภาคสนามครั้งถัดไป 

    ๒.๒   ความเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ / อาจารย์ท่ีปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  
          ไม่คาดคิดกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นกับประพฤติและปฏิบัติตัวของนักศึกษาบางคน ระหว่างอยู่
ฐานฝึก ซึ่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาคนอ่ืนๆ ในฐานฝึกโดยภาพรวม แต่อย่างไรก็ดี ดีใจที่
ไดท้ราบว่ายังมีนักศึกษาบางส่วนชื่นชอบระบบการเรียนรู้แบบ SEMC ที่ตนเองได้วางไว้ แม้ว่าการ
เข้าถึงระบบในอาจยังมีข้อติดขัดอยู่บ้าง และรู้สึกขอบคุณ ประทับใจ ผศ.พญ. พักต์วิมล ศุภลักษณ
ศึกษากร และนางสาวรัษฏากร ยิ้มสบาย ที่เป็นผู้ดูแลรายวิชาแทนในช่วงตนไปศึกษาหลักสูตรระยะ
สั้นที่ประเทศญี่ปุ่น ในช่วงออกภาคสนาม แม้ทั้งคู่จะเป็นมือใหม่แต่ด าเนินการให้ผ่านไปได้ด้วยดี  
          รับทราบในความเห็นของอาจารย์พี่เลี้ยงท่ีฐานฝึก ประชุมอาจารย์ในสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
และชุมชนเพื่อหารือเรื่องรูปแบบการเรียนการสอนและการประเมินนักศึกษา รวมถึงหาแนวทางป้องกัน

ภาวะเสี่ยงหรืออันตรายที่จะเกิดกบันักศึกษาในฐานฝึกต่อไป 

 
 
 

หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง 
 

๑. การด าเนินการเพื่อปรับปรุงการฝึกประสบการณ์ภาคสนามครั้งที่ผ่านมา 
 

เนื่องจากยังไม่เคยเกิดเหตุการณ์ในกรณีเช่นนี้มาก่อน แต่ทุกครั้งเมือ่เกิดปัญหาจะน าเรียนท่านคณบดแีละอาจารย์
รุจิรา มังคละสิริ เพื่อขอค าแนะน าและช่วยช้ีแจ้งเรื่องราวเพื่อสร้างความตระหนักให้กับคณาจารย์ที่ดูแลนักศึกษาท่ี
ออกชุมชน อย่างไรก็ดีการชี้แจงครั้งนี้ต้องค านึงถึงความเป็นไปได้และความล าบากใจของคณาจารย์ฐานฝึกด้วย
เช่นกัน 

๒. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการฝึกประสบการณ์ภาคสนามจากรายงานการประเมินครั้ง
ก่อน 
ตอนนี้อยู่ในระหว่างการขยายฐานฝึกเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับนักศึกษารุ่นถัดไปที่เพ่ิมจ านวนมากข้ึน โดย
อยู่ในระหว่างการติดต่อประสานงานด าเนินการท าความร่วมมือ(MOU)กับนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดและผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน เพื่อให้รับทราบการด าเนินงานภาคสนามรายวิชาชนบท
ศึกษาทางการแพทย์ ของส านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งตอนนี้แบบร่าง
MOU ผ่านการหารือจากนิติกรและผ่านมติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิตแล้ว เหลือข้ันตอนผ่านคณะกรรมการส านักวิชาแพทยศาตร์และสภาวิชาการของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี และนัดวันลงนามเซ็นMOU ร่วมกันระหว่างท่านสาธารณสุขจังหวัดและท่าน
อธิการบดี ซึ่งน่าจะแล้วเสร็จก่อนเปิดปีการศึกษา 2558 
ประเด็นที่ระบุในครั้งที่ผ่านมา ส าหรับการ - บางปัญหาเป็นเรื่องการจัดการของทาง
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ปรับปรุง นอกเหนือจากข้อ ๑. 
- ติดตามดูแลยานพาหนะในฐานฝึก 

(จักรยาน) 

โรงพยาบาลของแต่ละฐานฝึก ซึ่งทาง
สาขาฯ ได้ส่งมอบอุปกรณ์การดูแล
จักรยานไว้ให้เบื้องต้นแล้ว  

 
 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 
ข้อเสนอ 

- การติดต่อประสานงาน
ด าเนินการท าความ
ร่วมมือ(MOU)กับ
นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดและ
ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลชุมชน 

ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ 
- เดือนมีนาคม 2558 

ผู้รับผิดชอบ 
- ท่านคณบดี 

(เซ็นหนังสือส่งร่างMOUไป
ให้ทางสสจ.รับทราบเพื่อ
เวียนสอบถามความพร้อม
ของแต่ละโรงพยาบาล) 

 
 

๔. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม เสนอต่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

การเข้าร่วมนิเทศหรือมีส่วนร่วมงานภาคสนามกับนักศึกษาจะท าให้คณาจารย์ได้ประโยชน์ได้
เรียนรู้ชุมชนและเห็นการพัฒนาศักยภาพในตัวตนของนักศึกษา ซึ่งปัจจุบันบางฐานฝึกมีจ านวน
คณาจารย์ออกนิเทศ มากน้อยไม่เท่ากัน ซึ่งผู้ประสานรายวิชาจะขอระบุจ านวนคณาจารย์ส านักวิชา
แพทยศาสตร์ในการออกฐานฝึก ไม่เกิน 3-4 คน ต่อการนิเทศหนึ่งครั้ง เพ่ือการประเมินและดูแล
นักศึกษาได้อย่างทั่วถึง หากบางฐานฝึกมีคณาจารย์ลงชื่อนิเทศเกินจ านวนที่ระบุจะขอเปลี่ยนแปลงให้
ไปนิเทศฐานอ่ืนและ/หรือเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ให้มาคุมสอบและ/หรือรับฟังการน าเสนอของนักศึกษา
ในวันปิดรายวิชา 
 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  
 
ลงชื่อ ……………………………………..  วันที่ ............5 กุมภาพันธ์ 2558........................... 
       .....อ.พญ. สีขาว  เชื้อปรุง..............  
 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
ลงชื่อ   ……………………………………..  วันที่ ........................................................................      
          .....................................................  



                                                                     9                                                     มคอ. ๖ 

 

 


