
รปูแบบการสอนภาคปฏบิตัเิพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิTransformative 
Learning เพือ่พฒันาพฤตกิรรมการบรกิารดว้ยหวัใจความเป็น
มนษุยข์องผูเ้รยีน

อาจารย ์ดร.ทศันยี ์ทพิยส์งูเนนิ และคณะ

วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชน ีนครราชสมีา 

สถาบนัพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสขุ



วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชน ีนครราชสมีา 

สถาบนัพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสขุ

คณะกรรมการจดัการความรู ้

1 นางทศันยี ์ ทพิยส์งูเนนิ ประธานกรรมการ

2 นางวจิติรา นวนันทวงศ์ รองประธานกรรมการ

3 น.ส.แสงนภา บารมี กรรมการ

4 น.ส.ทยาวรี์ จันทรววิัฒน์ กรรมการ

5 น.ส.วัชรี แสงสาย กรรมการ

6 น.ส.ภรณ์ทพิย์ ผลกระโทก กรรมการ และเลขานุการ

7 น.ส.ญาภทัร นยิมสตัย์ กรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการ

ดร.พรฤดี นธิรัิตน์ ทีป่รกึษา



การจดัการเรยีนรูสู้่การเปลีย่นแปลง

อาจารย ์ดร.ทศันยี ์ ทพิยส์งูเนนิและคณะ

วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีนครราชสมีา

คณะพยาบาลศาสตร ์สถาบนัพระบรมราชชนก

Transformation Learning



การจดัการความรู ้
Knowledge  Management 



การจดัการความรู ้
Knowledge  Management 

การจัดการความรู ้

คอื การรวบรวมองคค์วามรูท้ีม่อียูใ่นสว่นราชการซึง่
กระจดักระจายอยูใ่นตวับคุคล หรอืเอกสาร มาพัฒนา
ใหเ้ป็นระบบเพือ่ใหท้กุคนในองคก์ารสามารถเขา้ถงึความรู ้
และพัฒนาตนเองใหเ้ป็นผูรู้ ้รวมทัง้ปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ อนัจะสง่ผลใหอ้งคก์ารมคีวามสามารถในเชงิ
แขง่ขนัสงูสดุ (ก.พ.ร.)



การจดัการความรู ้
Knowledge  Management 

การจดัการความรู ้ คอืเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการพัฒนาคน และงาน

บรรลเุป้าหมาย 4 ประการ คอื

3.1 การพฒันางาน

3.2 การพฒันาคน 

3.3 การพฒันาองคก์รไปสูก่ารเป็นองคก์รแหง่การเรยีนรู ้

3.4 ความเป็นชุมชนเป็นหมูค่ณะ มคีวามเอือ้อาทร

ระหวา่งกนัในทีท่ างาน 
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 เป็นการเรยีนรูท้ีก่อ่ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงภายในตนในลกัษณะของการให ้

ความหมายใหม/่ของสิง่ตา่งๆ เรือ่งราวตา่งๆ เกดิการเปลีย่นแปลงโลกทศัน ์

ความมุง่ม ัน่ และพฤตกิรรม หรอืกลา่วงา่ยๆ วา่ เป็นการเรยีนรูท้ีน่ าไปสูก่าร

เปลีย่นกระบวนทศัน ์(Mindset Change) หรอืเปลีย่นโลกทศัน์

การจดัการเรยีนรูสู้ก่ารเปลีย่นแปลง
(Transformation Learning)



ศาสตราจารย ์นพ.วจิารณ์  พานชิ (๒๕๕๘) กลา่ววา่

Transformative  Learning ตอ้งเปลีย่นแปลงในดา้นตา่งๆ ดงันี้

๑) โลกทศัน ์(Affective  Attributes) 

๒) ความรูค้วามเขา้ใจ (Cognitive Attributes) 

๓) พฤตกิรรม (Psychomotor Attributes) 



ศาสตราจารย ์นพ.วจิารณ์  พานชิ (๒๕๕๘) กลา่ววา่ 

Transformative Learning 

โลกทัศน ์
(Affective  
Attributes)

ความรูค้วาม
เขา้ใจ 

(Cognitive 
Attributes

พฤตกิรรม 
(Psychomotor 

Attributes



การเรยีนรูสู้ก่ารเปลีย่นแปลงเป็นข ัน้สงูสดุของบคุคล 

ดงัข ัน้การเกดิการเรยีนรู ้ม ี๘ ระดบั คอื

๑. รู ้

๒. เขา้ใจ

๓. น าไปใชเ้ป็น

๔. วเิคราะหไ์ด้

๕. สงัเคราะหไ์ด้

๖. ประเมนิ หรอืเปรยีบเทยีบได้

๗. เปลีย่นวธิเีรยีนรูข้องตนเป็น และ

๘. น าไปสูก่ารเปลีย่นใจหรอืเปลีย่นกระบวน
ทศัน ์คอืบรรล ุTransformative Learning 
น ัน่เอง



การเรยีนรูสู้ก่ารเปลีย่นแปลงเป็นข ัน้สงูสดุของบคุคล 

น าไปสูก่ารเปลีย่นใจหรอืเปลีย่นกระบวนทัศน ์
คอืบรรล ุTransformative Learning น่ันเอง

๘ 



ปจัจยัหลกั (CORE ELEMENTS) ในการสอน

ของ Transformative Learning  ในชว่งแรกเขา้ใจวา่ม ี๓ ประการ คอื

๑. ประสบการณ์ของปจัเจกบคุคล (บคุคลเรยีนรูแ้ตกตา่งกนั)

๒. การสะทอ้นคดิอยา่งจรงิจงั

๓. สนุทรยีสนทนา

ตอ่มาจงึเกดิความเขา้ใจปัจจัยอืน่ๆ ทีม่คีวามส าคญัเทา่เทยีมกนั รวมเป็น ๖ ปัจจัย ไดแ้ก่

๔. มมุมอง/วธิกีารทีค่รบดา้น (Holistic)

๕. ใหค้วามส าคญัตอ่บรบิท (Context)

๖. ความสมัพนัธท์ ีอ่ยูบ่นฐานของความจรงิใจ (คร ู และ นศ.)



การเรยีนรูสู้ก่ารเปลีย่นแปลง มตีวับง่ชี ้๕ ประการ  

๑. ความรว่มมอื (Collaboration): การเรยีนรูค้นเราจะเปรยีบเทยีบกบัการ
เรยีนรูข้องผูอ้ืน่  ไมเ่อาตนป็นทีต่ัง้  (ฟงัผูอ้ ืน่)

๒.การเรยีนรูอ้ยา่งลกึซึง้ (Deep Learning) ท าความเขา้ใจเชือ่มโยง
ระหวา่งสว่นตา่งๆ ในเนือ้หารายวชิา

๓. การไตรต่รองสะทอ้นคดิเพือ่เชือ่มโยงความรูไ้หม ่/กบัความรูเ้ดมิ/กบั
ประสบการณช์วีติ/การฝึกปฏบิตั ิ

๔. ความผกูพนั (Engagement) ความรูไ้ดจ้ากการแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัผูอ้ ืน่

๕. เอือ้อาทรกนั (Caring) ผูเ้รยีนรับฟัง และการเรยีนรูจ้ากผูอ้ืน่จากความ
คดิเห็นทีเ่หมอืนและตา่ง เป็นการเรยีนรูต้อ่ยอดความรู ้



RENIGERE (2005) ผลการวจัิย  พบวา่



การสะทอ้นคดิ (Reflective Thinking) 

• หมายถงึ กระบวนการคดิไตร่ตรองทวนสอบ (Reflective Thinking) 
เป็นการพจิารณา สิ่งตา่งๆอย่างรอบคอบโดยใช้สตแิละมีสมาธิ ซึง่เป็นวิธีการท่ี
ท าใหต้ัวเราได้ทบทวนและสะทอ้นการกระท าของตน (Reflective 
Practice) โดยสามารถแสดงออกไดท้ัง้การพดูและการเขยีน เพื่อใหเ้กิด
ความเข้าใจ /และเกดิการเรียนรู้จากประสบการณแ์สวงหาค าตอบโดยใช้
เหตุผล แก้ไขปัญหา น าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงตนเอง และ ปรับปรุงงานใหม้ี
ประสิทธิภาพมากขึน้ (Johns, 2000) 



ความส าคญัของการสะทอ้นคดิ 

1. การสะทอ้นคดิมคีวามส าคญัตอ่การศกึษา เพราะทกุวนันีม้คีวามรูใ้หม่ๆ เพิม่ขึน้ทกุวนั 
วชิาชพีพยาบาลทีต่อ้งพบกบัสถานการณท์ีไ่มค่าดคดิอยูเ่สมอ และตอ้งหาทางแกไ้ข
เฉพาะหนา้อยูต่ลอดเวลา ตอ้งมกีารตดัสนิใจ มคีวามรบัผดิชอบสงู ดงันัน้การสะทอ้นคดิ
จงึเป็นการจัดการเรยีนการสอนทีเ่หมาะสมส าหรับหลกัสตูรพยาบาลศาสตร ์(ตอกย ้าซ ้าๆ)

2. การทีผู่ป้ฏบิตัมิโีอกาสไดส้ะทอ้นคดิดว้ยตนเองน ัน้ เป็นการฝึกการสงัเกต การคดิวเิคราะห ์
จดัระบบ ความคดิ เพือ่ใหส้ือ่สารกบัผูอ้ืน่ไดอ้ยา่งเขา้ใจ ตอ้งเป็นผูท้ีช่า่งสงัเกต เชือ่มโยงความรู ้
เป็นนักคดิและมกีารตัง้ ค าถามทีด่โีดยใชเ้หตผุลในการอา้งองิ 



องคป์ระกอบและหลกัการการสะทอ้นคดิ

ดา้นครผููส้อน

1. ครคูวรสรา้งแรงจงูใจหรอืกระตุน้ใหน้กัศกึษาสนใจการเรยีน มกีารใชค้ าถามปลายเปิด กระตุน้ใหค้ดิ

เพือ่ให ้นักศกึษาไดแ้สดงความคดิเห็นไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง 

2. ครคูวรจะสะทอ้นคดินกัศกึษาไดท้ ัง้แบบบคุคลหรอืแบบกลุม่ ขึน้อยูก่บัหวัขอ้ หรอืตามสถานการณ์

3. ครตูอ้งเป็นผูฟ้งัทีด่ ีเปิดใจ มคีวามเขา้ใจ และเป็นกนัเองกบันักศกึษา เป็นทีป่รกึษา ไวว้างใจไดแ้ละ 

แกปั้ญหาได ้

4. ครตูอ้งมคีวามอดทน ควบคมุอารมณ์ไดด้ ีและพดูจาน่า เชือ่ถอื อบอุน่ ไมอ่อกค าสัง่ พรอ้มใหนั้กศกึษา

เขา้หาไดต้ลอดเวลา 



ดา้นครผููส้อน

5. ครูตอ้งเป็นผู้ทีท่ าหน้าทีล่ดความขัดแย้ง สอนใหน้กัศกึษากลา้และเก่ง กระตุน้การเรยีนรูอ้ยู่
เสมอ
6. ครูควรส่งเสริมให ้นศ.มีความร่วมมือกันทุกคน ไม่ปัดภาระใหใ้ครคนใดคนหนึ่ง
7. ครูควรมกีารเสริมแรงโดยการชมเชยเมือ่นักศกึษาท าได ้
8. ครูควรเป็นกัลยาณมติร เขา้ใจความแตกตา่งระหวา่งบคุคล
9. ครูตอ้งสามารถเชื่อมโยงความรู้ และหาแนวทางแก้ไขปัญหารว่มกบันกัศกึษาไดอ้ย่าง
เหมาะสม
10. ครูควรมหีน้าตาทีย่ิม้แยม้แจ่มใส ไม่ต  าหนินกัศกึษา ตอ้งน่ิง / ไม่ชีน้ า /แตค่วรตัง้ค าถาม
ทีเ่ป็นเหตุเป็นผล 



ดา้นครผููส้อน

11. ครคูวรมกีารมอบหมายงานลว่งหนา้เพือ่ใหน้กัศกึษามเีวลาเตรยีมตวัและ

คดิวเิคราะห ์และตดิตามการ สะทอ้นคดิอยา่งสม า่เสมอ ครตูอ้งระบเุป้าหมาย หัวขอ้

การสอน วตัถปุระสงคท์ีช่ดัเจน 

12. ครคูวรเป็นคนชา่งสงัเกต เปิดใจใหน้กัศกึษาไดร้ะบายความ รูส้กึ ควรไว

ตอ่ความรูส้กึ 



ดา้นนกัศกึษา

1. จะตอ้งมกีารเตรยีมความพรอ้มในการเรยีนรู ้ตอ้งเขา้ใจในลกัษณะ

วธิกีารเรยีนการสอนโดยการสะทอ้นคดิ และมสีว่นรว่มในการวางแผนการเรยีนรู ้

2. ตอ้งฝึกการคดิวเิคราะห ์ตอ้งมกีารวางแผนทีด่ ีแบง่เวลาในการเขยีนให ้

เหมาะสม 

3. ตอ้งเขา้ใจ /สรปุประเด็น และเขยีนสิง่ทีไ่ดจ้ากการเรยีนรู ้

4. มอีสิระในการเขยีน มคีวามกระตอืรอืรน้ และมทีักษะการตัง้ค าถามทีด่ี

5. มกีารเรยีนรูจ้ากสภาพการจรงิ เรยีนรูต้รงกบัความตอ้งการ ความสนใจ

และความถนัดของตน 



6. น าสือ่ตา่งๆมาใชใ้นการเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม

7. กลา้แสดงความคดิเห็น มกีารสงัเกตทีด่ ีมคีวามรับผดิชอบ มี

วนัิย และตรงตอ่เวลา

8. มกีารใชค้วามคดิ/ ความสามารถเชือ่มโยงการเรยีนรู ้

9. มคีวามสขุในการเรยีนการสอน

ดา้นนกัศกึษา



ดา้นวธิกีารจดัการเรยีนการสอน

1. ใชก้ารวเิคราะหก์รณีศกึษา การประชุมกลุม่ การสนทนาเป็นรายบคุคล

2. ใชบ้นัทกึการเรยีนรูใ้นการจดัการเรยีนการสอน เชน่ Journal writing ใชใ้นการ
สะทอ้นความคดินักศกึษาทัง้ในภาคทฤษฏแีละปฏบิัต ิการสะทอ้นการคดิโดยการ เขยีน
บนัทกึ ควรใหเ้วลาในการสะทอ้นคดิอยา่งเหมาะสม ไมส่ัน้จนเกนิไป เชน่ ควรให ้นศ.
เขยีนในสปัดาหแ์รก/ ระหวา่งฝึก/ สปัดาหห์ลงัสดุ

3. ในการสะทอ้นคดิสามารถท าใน pre-post conference จะชว่ยใหนั้กศกึษาไดม้ี
การเตรยีมความพรอ้ม

4. การสะทอ้นคดิท าบางคร ัง้ตอ่หนา้ผูป่้วยเราก็ไมส่ามารถสะทอ้นไดท้นัที

5. การเรยีนการสอนตอ้งมคีวามสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคก์ารเรยีนรู ้



การวดัและประเมนิผล

1.ควรใช ้Authentic assessment ในการประเมนิ แตค่วรมกีาร

ท าขอ้ตกลงระหวา่งคร ูและนักศกึษา ตกลงการวดัใหช้ดัเจน 

2.ประเมนิจากการเขยีนสะทอ้นผลการเรยีนรู ้โดยใหเ้ขยีนภายหลงัการ

เรยีนรูใ้นแตล่ะวนั หรอื สปัดาห ์เพือ่เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรยีนการ

สอนตอ่ไป 



ข ัน้ตอนของการสะทอ้นคดิ

• กระบวนการเรยีนรูโ้ดยการสะทอ้นคดิ ของกิบส (Gibbs, 2000) ประกอบดว้ย 6 ขัน้ตอนดงันี้
1. การบรรยายทีเ่กดิจากความรูส้กึทีก่ าลงัเผชญิกบัสถานการณน์ ัน้ๆ

2. การสะทอ้นการคดิจากการสงัเกต ความรูส้กึ และการรบัรู ้

3. การประเมนิวเิคราะหป์ระสบการณร์ว่มกนัวา่เป็นไปในทางด/ีไมด่ ี

4. รว่มกนัวเิคราะหส์ถานการณ์โดยภาพรวม 

5. สรปุแนวคดิและวธิแีกไ้ขปญัหารว่มกนัโดยใชเ้หตผุลประกอบ 

6. การวางแผนเพือ่น าไปใช้



ข ัน้ตอนของการสะทอ้นคดิ

• 1. การบรรยายเหตกุารณท์ีเ่กดิข ึน้ (Description what 
happened) เป็นการบรรยายลักษณะเหตกุารณ ์ เฉพาะเหตกุารณท์ี่
ส าคญัเพือ่ใหผู้อ้า่นไดม้องเห็นภาพวา่มอีะไรเกดิขึน้ 

• แนวค าถาม ดงันี ้

“มเีหตกุารณ์อะไร เกดิขึน้” 

“มใีครอยูใ่นเหตกุารณ์นัน้บา้ง”

“ การปรกึษาครอบครัวผูป่้วยซมึเศรา้ วนันัน้มใีครบา้ง/มอีะไร
เกดิขึน้”



2. ความรูส้กึ (feelings) เป็นการบรรยายความคดิและ 
ความรูส้กึเกีย่วกบัเหตกุารณ ์เชน่ การขาดความมั่นใจ/ ความ
กลวั/ ความสบัสนในการปฏบิตังิาน เป็นตน้ 

• ค าถาม เชน่ 

“ในขณะนีท้า่นรูส้กึอยา่งไร” 

“ทา่นรูส้กึอยา่งไรกบัผลลพัธท์ ีเ่กดิข ึน้จากเหตกุารณ์น ัน้” 

ข ัน้ตอนของการสะทอ้นคดิ  (ตอ่)



3. การประเมนิ (Evaluation) เป็นการประเมนิวเิคราะห์
ประสบการณ์รว่มกนัวา่เป็นไปในทางดหีรอืไมด่ ี  การประเมนิหรอื
การปฏบิตักิารพยาบาลของตนเองได ้และตอ้งมกีารอา้งองิทีม่าของ
แนวคดิและทฤษฎี

แนวค าถาม เชน่ 

“ทา่นใหก้ารพยาบาลแกผู่ป่้วยไดด้ ีหรอืไม ่อยา่งไร” 

“สิง่ทีด่หีรอื ไมด่ใีนประสบการณน์ีค้อือะไร” เป็นตน้

ข ัน้ตอนของการสะทอ้นคดิ  (ตอ่)



4. การวเิคราะห ์(Analysis) เป็นการวเิคราะหส์ถานการณโ์ดย
ภาพรวม โดยใชป้ระสบการณเ์ดมิ หลกัการหรอืแนวคดิมาอธบิาย มา
ชว่ยในการมอง  วา่สถานการณน์ีเ้ป็นอยา่งไร?

• ค าถามเพือ่หาค าตอบในขัน้ประเมนิผล ไดแ้ก ่
“มอีะไรทีผ่า่นไปดว้ยด”ี 

“ภาพรวมการใหค้ าปรกึษาแบบกลุม่คร ัง้นี ้ด าเนนิตามข ัน้ตอนไดด้ี
หรอืไม ่ อยา่งไร”

“ ภาพรวมฉดียาตามหลกัการไดด้ ีหรอืไม ่ อยา่งไร”

ข ัน้ตอนของการสะทอ้นคดิ  (ตอ่)



5. การสรปุ (General conclusions) เป็นการสรปุความคดิรวบ
ยอดจากการวเิคราะหโ์ดยใชเ้หตแุละผล หรอืสรปุสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรู ้
รว่มกนั

• ค าถาม ไดแ้ก ่

“สิง่ที่ นศ.ไดเ้รยีนรูจ้ากฝึกงานวนันีอ้ยา่งไร” 

“จากการสอนทางสขุภาพ นศ.ตอ้งการพฒันาตนเองให้
ดขี ึน้ หรอืไม ่ อยา่งไร”

ข ัน้ตอนของการสะทอ้นคดิ  (ตอ่)



6. การวางแผนปฏบิตัใินอนาคต (Personal action plans) การ
วางแผนน าสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูไ้ปปฏบิตัใินสถานการณใ์หม ่เพือ่แกไ้ขปัญหา
หรอืพัฒนาตนเองขึน้ 

• แนวค าถาม เชน่

“ นศ.ตอ้งการพฒันาการใหค้ าปรกึษาแบบกลุม่ในอนาคต
อยา่งไร”

“มเีรือ่งใดที ่นศ.ตอ้งพฒันากอ่นเป็นอนัดบัแรก”

ข ัน้ตอนของการสะทอ้นคดิ  (ตอ่)



รปูแบบการเรยีนการสอนทีก่ารสง่เสรมิการสะทอ้นคดิ

1. การวเิคราะหก์ระบวนการตดัสนิใจ (Decision-Making Analysis) 

2. การสนทนาโตะ๊กลม (Reflection Roundtables) 

3. นอกจากนีย้งัมอีกีหลากหลายวธิ ีซึง่บางวธิใีชส้ าหรบัการสะทอ้นคดิ
ในตวับคุคล หรอืการสอ่งสะทอ้นตนเอง (Self Reflection/ 
Individual Reflection) 

4. บางวธิใีชส้ าหรบัท าเป็นคู ่(Reflection with Partners) หรอืท าเป็น
กลุม่เล็ก (Reflection in Small Groups and Teams)



ประโยชนข์องการสะทอ้นคดิ

1. เกดิทางเลอืกแนวใหมใ่นทางปฏบิตั ิ: สามารถพัฒนาทกัษะการแกปั้ญหา
ได ้

2. เรยีนรูข้อ้บกพรอ่ง เพือ่น ามาปรบัปรงุการปฏบิตัขิองตนเองใหด้ขี ึน้

3. ผูเ้รยีนสามารถระบปุญัหา และแนวทางการแกป้ญัหาดว้ยเหตผุล

4. ผูเ้รยีนมโีอกาสแสดงความรูส้กึ และไดร้บัการยอมรบัจากเพือ่นๆ ใน
กลุม่ ท าใหล้ดความวติกกงัวลในการปฏบิตักิารพยาบาลลง

5. ผูเ้รยีนมคีวามม ัน่ใจในตนเอง และเกดิความภาคภมูใิจทีเ่กดิจากการ
เรยีนรูข้องตนเอง



ประโยชนข์องการสะทอ้นคดิ (ตอ่)

6. สามารถสรา้งปฏสิมัพนัธท์ ีด่กีบัผูส้อน มคีวามเขา้ใจกนัมาก
ขึน้

7. ชว่ยเพิม่ความตระหนกัรู ้

8. สง่เสรมิใหเ้กดิการคดิอยา่มวีจิารณญาณ

9. ท าใหผู้ป้ฏบิตัใินคลนิกิสามารถปฏบิตัไิดใ้กลเ้คยีงกบัการ
ปฏบิตัใินอดุมคติ

10. สอนใหผู้ป้ฏบิตัริูจ้กัรบัฟงัเสยีงสะทอ้นภายในตนเอง



การพฒันาทกัษะการสะทอ้นคดิ

• การก าหนดประเด็นหรอื  การต ัง้ค าถามทีช่ว่ยกระตุน้การคดิ
ถอืเป็นหวัใจส าคญัของการพัฒนาทกัษะการสะทอ้นคดิ



การวดัและประเมนิผล

• ควรใช ้Authentic assessment ในการประเมนิ

• ประเมนิจากการเขยีนสะทอ้นผลการเรยีนรู ้โดยใหเ้ขยีนภายหลงั
การเรยีนรูใ้นแตล่ะวนั หรอื สปัดาห์



ใบสะทอ้นคดิ

1. “มเีหตกุารณ์ทีท่า่นประทบัใจอะไรเกดิขึน้  มใีครบา้งที่
เก ีย่วขอ้ง”

2. “ทา่นคดิ  และรูส้กึอยา่งไรกบัเหตกุารณน์ ัน้”

3. “ทา่นใหก้ารพยาบาลแกผู่ป่้วย....ไดด้ ีหรอืไม ่อยา่งไร”

4. “ ภาพรวมในการฝึกงานวนันี ้มสี ิง่ใดท าไดด้/ีมสี ิง่ใดอยาก
พฒันา ” 

5. “สิง่ที่ นศ.ไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ.์..นีค้อือะไร”

6. “การฝึกงานพรุง่นีเ้ร ือ่งใดทีต่อ้งพฒันาใหด้กีวา่วนันี”้

7. 3



การเตมิพลงัใจแกผู่เ้รยีนในการเรยีนโดย

•หาสิง่ดที ี ่นศ.มาชืน่ชม

• เสนอแนะ นศ.ทางสรา้งสรรค ์> ต าหนิ

• ให ้นศ.สะทอ้นตนเอง  เขาจะเพิม่การยอมรบัตนเอง
น าสูก่ารเปลีย่นแปลง


