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คานา
รายละเอี ย ดรายวิ ช าการฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ เลขานุ ก ารทางการแพทย์ (Field
Experience in Medical Secretary) รหั ส วิ ช า 3514801 ตามหลั ก สู ต รธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
เลขานุการทางการแพทย์ ในหมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติใน
หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานทางการแพทย์ เพื่อศึกษาประเด็นปัญหาและการแก้ไขปัญหาใน
สภาวะแวดล้อมจริงของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
อาจารย์ผู้รับผิ ดชอบรายวิชานี้หวังเป็ นอย่างยิ่งว่ารายละเอียดของรายการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพเลขานุการทางการแพทย์ จะช่วยทาให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้
และเป็นแนวทางที่จะสามารถปรับปรุงรูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
คณะกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กรกฎาคม 2562
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รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา
3514801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเลขานุการทางการแพทย์
(Field Experience in Medical Secretary)
2. จานวนหน่วยกิต
3(0-30-0) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
อาจารย์มนสินี สุขมาก
4.2 อาจารย์ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวีณา สปิลเลอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุบล ชื่นสาราญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นคเรศ ณ พัทลุง
อาจารย์ ศานสันต์ รักแต่งาม
ดร.ณัฐชานันท์ วีระกุล
อาจารย์ มนสินี สุขมาก
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภาคเรียนที่ 1 / ชั้นปีที่ 4
6. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
กรกฎาคม 2562
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของประสบการณ์ภาคสนาม
เพื่อให้ผู้เรียนได้บูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามาทั้งหมด เพื่อประยุกต์กับการปฏิบัติงานจริงใน
หน่วยงานสาธารณสุข จะเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ตรง ทางานเป็นทีม เป็นการเตรียมความพร้อม
และปรับตัวให้สามารถทางานได้จริงเมื่อสาเร็จการศึกษา
2. วัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณ์ภาคสนาม
จุดมุ่งหมายของประสบการณ์ภาคสนาม เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน นักศึกษาสามารถ
- เชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎีกับการประยุกต์ให้เกิดผลทางปฏิบัติ
- เข้าใจกระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการนาความรู้ใช้ในการทางาน
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-

เรียนรู้และฝึกประสบการณ์การจากสภาพแวดล้อมจริง
วางแผนการทางานร่วมกับผู้อื่นได้
เข้าใจชีวิตการทางานและวัฒนธรรมองค์กร
ปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น และสามารถทางานร่วมกันได้
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ

1. คาอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณ์ภาคสนามหรือคาอธิบายรายวิชา
ฝึกปฏิบัติงานด้านงานสานักงานและงานเลขานุการในสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง สังกัดหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาโดยนา
ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในสถานการณ์ จริง จัดให้มีการปฐมนิเทศ
เกี่ยวกับรายละเอียดของการฝึกประสบการณ์ และจัดปัจฉิมนิเทศเพื่ออภิปรายปัญหาและเสนอแนะ
แนวทางการแก้ปัญหาจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
Practice working in administrative or secretarial tasks in the
government or private hospital or related organization under supervised teachers;
applying knowledge and experiences into work place; setting orientation and post
training about field experience in medical secretary to discuss about the problems
and solutions of field experience.
2. กิจกรรมของนักศึกษา
การทางานเพื่อเพิ่มประสบการณ์ภาคสนามในช่วงระยะเวลาต่อเนื่องจนครบ 450 ชั่วโมง
หรือตามเวลาการทางานของสถานประกอบการที่นักศึกษาฝึกงาน โดยนักศึกษาต้องมีการเตรียมตัว
ก่อนการทางานดังนี้
- เรียนรู้ ทาความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย วัฒนธรรม กฎ ระเบียบ ขั้นตอนในการทางาน
ของสถานประกอบการ
- เรียนรู้ และฝึกการทางานร่วมกับผู้อื่นในสถานประกอบการที่ฝึกงาน
- น าความรู้ ท างทฤษฎี ด้ า นการบริ ห าร ด้ า นเลขานุ ก ารทางการแพทย์ และวิ ช าอื่ น ที่
เกี่ยวข้อง มาเป็นพื้นฐานในการประยุกต์เพื่อการทางาน
- การฝึกแก้ไขปัญหาในโจทย์ที่ได้รับมอบหมายโดยใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่มีอยู่ในหน่วยงาน
3. รายงานหรืองานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย
รายงานหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
กาหนดส่ง
แผนการแก้ไขโจทย์ปัญหา
สัปดาห์ที่ 2 ของการฝึกงาน
ผลการวิเคราะห์ปัญหา
ระหว่างการฝึกงาน ตามระยะเวลาที่มอบหมายงาน
ผลการออกแบบ และพั ฒ นาระบบเพื่ อ แก้ ไ ข ระหว่างการฝึกงาน ตามระยะเวลาที่มอบหมายงาน
ปัญหา
ผลประเมินการใช้งานระบบ
ระหว่างการฝึกงาน ตามระยะเวลาที่มอบหมายงาน
รายงานการฝึกงาน
หลังการสิ้นสุดการฝึกงาน 1 สัปดาห์
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4. การติดตามผลการเรียนรู้ภายหลังสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา
- จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ทั้งที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์
ภาคสนามและที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง ให้นักศึกษานาเสนอการเรียนรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการ
ฝึ ก ประสบการณ์ ภ าคสนาม เพื่ อ การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร ะหว่ า งนั ก ศึ ก ษาที่ ไ ปฝึ ก ประสบการณ์
ภาคสนาม
- อาจารย์ชี้นาให้เห็นถึงความสาคัญ และผลกระทบต่อพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่มีต่อการทางานในอนาคต
- การนาผลการประเมินนักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม มานาเสนออภิปราย เพื่อเป็น
แนวทางในการฝึกประสบการณ์ภาคสนามต่อรุ่นต่อไป
- สนับสนุนให้นาโจทย์ที่พบในการฝึกประสบการณ์ภาคสนามมาเป็นกรณีศึกษา หรือโจทย์
ในการทาโครงงานต่อไป
-

5. หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของพนั ก งานพี่ เลี้ ย งในสถานประกอบการที่ ดู แ ลกิ จ กรรมใน
ภาคสนาม
- จัดโปรแกรมตารางการฝึกประสบการณ์ภาคสนามร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา
- แนะนานักศึกษาเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ วัฒนธรรมของหน่วยงาน
- แนะนาเครื่องมือ อุปกรณ์ ของหน่วยงานที่สามารถน ามาใช้เพื่ อการฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม
- แนะนาบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือที่ต้องทางานร่วมกัน
- ติดตามความก้าวหน้า ประเมินผลการทางานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
รายงานผลต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
- ประสานงาน ประชุมกับอาจารย์ ที่ปรึกษา เพื่อให้ความเห็นในการปรับปรุงการทางาน
ของนักศึกษา
6. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา
- จัดปฐมนิเทศแนะนานักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์ภาคสนาม พร้อมแจกคู่มือการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนาม
- จั ด ช่ อ งทาง และอาจารย์ รั บ แจ้ ง เหตุ กรณี ต้ อ งการความช่ ว ยเหลื อ เช่ น หมายเลข
โทรศัพท์ Line
- จัดอาจารย์ที่ปรึกษาตามความเชี่ยวชาญด้านการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเทคนิคพิเศษ
เพื่อให้คาปรึกษาเฉพาะด้านในการแก้ไขปัญหา
7. สิ่งอานวยความสะดวกและการสนับสนุน ที่ต้องการจากสถานที่ที่จัดประสบการณ์ภาคสนาม /
สถานประกอบการ
- สถานที่ทางาน หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ตามความจาเป็น
- แหล่งข้อมูลเพื่อการค้นคว้า หรือเรียนรู้ด้วยตนเอง
- อาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์นิเทศที่คอยให้คาแนะนา
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
สังคมและสิ่งแวดล้อม
(2) มีความพอเพียงเป็นหลักในการดาเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณความมี
เหตุผลและการสร้างภูมิคุ้มกัน
(3) มีวินัย เคารพและปฏิบั ติตามกฎ ระเบี ยบ และข้ อ บังคับต่าง ๆ ขององค์ก รและ
สังคม
(4) มีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมที่มีความสาคัญทางธุรกิจและหรือ
ทางการแพทย์ สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ
1.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้
- ปฐมนิเทศนักศึกษาถึงระเบียบ วินัย คุณธรรม ที่พึงปฏิบัติ ก่อนการฝึกงาน
- กาหนดตารางเวลาฝึกงาน บันทึกเวลาฝึกงานกาหนดขอบเขตของงาน กาหนดวิธีการ
ประเมินผลงาน
- มอบหมายงาน กาหนด ติดตามและควบคุมให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาน
ประกอบการ เช่นเดียวกับพนักงานขององค์กร
- ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
1.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
- ประเมินโดยพนักงานพี่เลี้ยง หรือพนักงานควบคุมการฝึกงาน จากการสังเกตพฤติกรรม
และการแสดงออกระหว่างฝึกงาน โดยมีการบันทึกผลการประเมิน และมีหลักฐานแจ้งให้นักศึกษา
ทราบด้วยทุกครั้ง
- ประเมิ น ความซื่ อ สั ต ย์ จ ากการพู ด คุ ย สั ม ภาษณ์ เพื่ อ นร่ ว มงาน หั ว หน้ า งาน และ
ผู้เกี่ยวข้อง พร้อมมีรายงานผลการฝึกงานประกอบ
2. ความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจและหรือทาง
การแพทย์
(2) มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจทั้ง
ทางด้านสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์
(3) มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจในด้าน
การวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการ
ดาเนินงาน รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจและหรือทาง
การแพทย์
(4) ความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจรวมทั้งมี
ความเข้าใจอย่างเท่าทันในผลกระทบในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก
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2.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้
- สถานประกอบการที่ฝึกงาน จัดพนักงานพี่เลี้ยงให้คาแนะนาเครื่องมือ อุปกรณ์ที่จาเป็น
ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ บอกถึงแหล่งข้อมูลเพื่อให้นักศึกษาได้ค้นคว้าข้อมูลเพื่อการทางานได้
ด้วยตนเอง
- ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ที่มีในหน่วยงานเพื่อการปฏิบัติงานจริงภายใต้การดูแล
ของพนักงานพี่เลี้ยง
- จัดประชุม แบ่งงาน ติดตามงาน เป็นระยะเวลาที่กาหนด หรือตามความเหมาะสม
2.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
- ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน โดยผู้เกี่ยวข้อง เช่น อาจารย์นิเทศ
- ประเมินผลจากการทางานร่วมกับผู้อื่น
- ประเมิ น ผลจากการตรงต่ อ เวลาในการส่ ง งาน และความสมบู ร ณ์ ข องงานที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย โดยกาหนดแบบฟอร์มบันทึกการส่งงาน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถสืบค้น ประเมินข้อมูล จากหลายแหล่งและมีประสิทธิภาพด้วยตนเองเพื่อให้
ได้ สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการใช้งานตามสถานการณ์แวดล้อมทางธุรกิจ
(2) มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุผล คิดอย่างสร้างสรรค์ สามารถบูรณา
การความรู้จากสาขาวิ ชาชี พ ที่ ศึก ษาและประสบการณ์ เพื่ อ ใช้ ใ นการแก้ปั ญ หาทางธุ รกิจและ
สถานการณ์ทั่วไปได้อย่างเหมาะสม
(3) สามารถคิดค้นทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือ กและผลกระทบจากทางเลือกอย่างรอบ
ด้านมีความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ ทาให้เกิด
การได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ
3.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้
- การมอบหมายโจทย์ ปั ญ หา ให้ ฝึ ก การค้ น หาความต้ อ งการ และวิ เคราะห์ ผ ลความ
ต้องการ
- จัดทารายงานผลวิเคราะห์ความต้องการ และนาเสนอ
- ประชุมร่วมกันระหว่างพนักงานพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาฝึกงาน
3.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
- ประเมินผลจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย ตามหัวข้อที่กาหนด
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถทางานเป็นกลุ่มและมีทักษะในการทางานเป็นทีม แสดงภาวะผู้นาสมาชิก
ของกลุ่มได้อย่างเหมาะสม และสามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพได้
(2) สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความเห็ นต่ างอย่ างสร้างสรรค์ เอื้ อต่อ การแก้ไข
ปัญหาของทีม
(3) มีความรับผิดชอบในการทางานกับผู้อื่นและรับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
เพื่อพัฒนาตนเองและอาชีพ
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4.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้
- มอบหมายงานที่ต้องทางานร่วมกันเป็นทีม มีการแบ่งงานกันอย่างชัดเจน
- ประชุมร่วมกัน เพื่อมอบหมายงาน ติดตามงาน ประเมินผล
4.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
- ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม จากการสัมภาษณ์ผู้ร่วมงาน หรือผู้เกี่ยวข้อง
- ประเมินจากข้อมูลที่ได้รับจากที่นักศึกษาไปสัมภาษณ์
- ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และการได้รับการยอมรับจากเพื่อน
ร่วมงาน หรือผู้เกี่ยวข้อง
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิ ตศาสตร์ สถิติ การวิ เคราะห์ เชิ งปริมาณมาใช้ ในการ
วิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจาวัน
(2) สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่จาเป็นต่อการทาธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(3) สามารถสื่ อสารเพื่ ออธิ บายและสร้ างความเข้ าใจในรู ปแบบการพู ด การเขี ยน ที่
เหมาะสมสาหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกัน ทั้งที่เป็นข้อมูลธุรกิจและข้อมูลอื่น
(4) สามารถนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนการดาเนินงานเลขานุการทางการ
แพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้
- มอบหมายงานที่ต้องใช้คณิตศาสตร์ ทักษะการคานวณ และใช้สถิติเพื่อนาเสนอข้อมูล
- มอบหมายงานที่ต้องมีการสื่อสารโดยใช้ภาษาทั้งไทยและต่างประเทศ ทั้งการพูด เขียน
ในการประสานการทางาน
- มอบหมายงานที่ต้องใช้เทคโนโลยี ในการแก้ปัญหา หรือนาเสนอผลงาน
5.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
- ประเมินจากเอกสาร ที่นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นสื่อ
- ประเมินจากเอกสารที่เขียน เช่น E-Mail ที่ใช้สื่อสารเพื่อการทางาน
- ประเมินจากผลการแก้ปัญหาว่า โดยเน้นความถูกต้องและเหมาะสม
หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ
1. การกาหนดสถานที่ฝึก
นักศึกษาติดต่อประสานกับหน่วยงานที่ยินดีรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม โดยดู
ลักษณะงานที่เหมาะสมและมีความพร้อมดังนี้
- เข้าใจ และสนับสนุนการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามจุดมุ่งหมาย
- มีความปลอดภั ย ของสถานที่ ตั้ ง มี ความสะดวกในการเดิ น ทาง และสภาพแวดล้ อมการ
ทางานที่ดี
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สามารถจัดพนักงานพี่เลี้ยงดูแลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
- ยินดี เต็มใจรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
การติดต่อประสานงาน กาหนดล่วงหน้าก่อนฝึกประสบการณ์ภาคสนามอย่างน้อย 4 เดือน
จั ด นั ก ศึ ก ษาลงฝึ ก ประสบการณ์ ภ าคสนามตามความสมั ค รใจ หรือ นั ก ศึ ก ษาอาจหาสถานที่ ฝึ ก
ประสบการณ์ภาคสนามด้วยตนเอง แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้รับผิดชอบรายวิชา
2. การเตรียมนักศึกษา
จัดปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม มอบคู่มือการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ก่อน
การฝึกประสบการณ์ ภาคสนามอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ชี้แจงวัตถุประสงค์ สิ่ง ที่คาดหวัง จากการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนาม วิธีการประเมินผล ช่องทางการติดต่อประสานงาน จัดฝึกอบรมบุคลิกภาพ
การแต่งกาย หรือเทคนิคเพิ่มเติมหากต้องการความสามารถเฉพาะด้าน เพื่อการฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม
3. การเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศ
อาจารย์ที่ปรึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ประสานงานกับสถานประกอบการเพื่อขอชื่อ
ตาแหน่งของหัวหน้างาน/พนักงานดูแล และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนามเพื่อชี้แจงให้รับทราบ
วัตถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวัง จากการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ต้องการ
เน้น อุปกรณ์ เทคโนโลยี ที่จะนามาใช้ในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม แนวทางการฝึกอบรม หรือ
การฝึกใช้เครื่องมือ ช่องทางการติดต่อกรณีเหตุด่วน มอบเอกสารคู่มือการดูแล และประเมินผลการ
ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
4. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงในสถานที่ฝึก
จัดประชุมพนักงานพี่เลี้ยง และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนามเพื่อชี้แจงให้รับทราบ
วัตถุป ระสงค์ สิ่ งที่ คาดหวัง จากการฝึกประสบการณ์ ภ าคสนาม รับ ทราบถึง วิธีการบัน ทึก ผลการ
ทางานของนักศึกษา มอบเอกสารคู่มือการดูแล และประเมินผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม บอก
หมายเลขโทรศัพท์ หรือช่องทางติดต่ออาจารย์นิเทศ
5. การจัดการความเสี่ยง
อาจารย์ประจาหลักสูตรประชุ มร่วมกัน เพื่อประเมิน ความเสี่ยงที่จะเกิดต่อนักศึกษา และ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถานประกอบการ เช่น
- ความเสี่ยงจากสถานที่ตั้ง สภาพแวดล้อมในการทางาน การเดินทาง ป้องกันโดยคัดเลือก
สถานประกอบการที่มีการคมนาคมสะดวก ไม่มี หรือมีความเสี่ยงน้อยที่สุด
- ความเสี่ย งจากอุ บัติ ภัย จากการทางาน จากการใช้เครื่ องมื อ อุ ปกรณ์ การป้อ งกั น โดย
จัดปฐมนิเทศ แนะน าการใช้อุปกรณ์ อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลสถานประกอบการ เน้ น
จริยธรรมการไม่เปิดเผยข้อมูลสถานประกอบการอันเป็นความลับ และกาหนดให้นักศึกษาปฏิบัติตาม
กฎระเบียบสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด
-

10

หมวดที่ 6 การประเมินนักศึกษา
1. หลักเกณฑ์การประเมิน
ประเมินการบรรลุผลการเรียนรู้ของนักศึกษาทั้ง 5 ด้าน โดยให้ระดับคะแนน ตามเกณฑ์การ
ประเมินผลการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้
50-89 หมายถึง ผ่าน
90-100 หมายถึง ผ่านเยี่ยม
2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
- ประเมิ น โดยพนั กงานพี่ เลี้ย งและอาจารย์ ที่ป รึก ษาฝึ กประสบการณ์ ภ าคสนาม โดยใช้
เกณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
- อาจารย์ นิ เทศฝึ ก ประสบการณ์ ภ าคสนาม สรุ ป ผลการประเมิ น และรายงานผลต่ อ
ผู้รับผิดชอบรายวิชา
3. ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงต่อการประเมินนักศึกษา
ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาทั้งระหว่างฝึกประสบการณ์ภาคสนาม และเมื่อเสร็จ
สิ้นการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบฟอร์มการประเมินของหลักสูตร
4. ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประสบการณ์ภาคสนามต่อการประเมินนักศึกษา
ประเมินผลนักศึกษาหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบประเมิน โดย
พิจารณาจากรายงานผลการประเมินตนเองของนักศึกษา บันทึกผลการนิเทศ และรายงานผลการฝึกฯ
ของพี่เลี้ยง
5. การสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง
อาจารย์นิเทศประสานงานกับสถานประกอบการ เพื่อทาความเข้าใจในการประเมิน หาก
เกิดความแตกต่างกันอย่ างมีนั ยสาคัญ มี การประชุมร่วมกั น ระหว่างผู้เกี่ ยวข้อง เพื่ อพิจ ารณาหา
ข้อสรุป
หมวดที่ 7 การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามและการปรับปรุง
1. กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยผู้เกี่ยวข้องต่อไปนี้
(1) นักศึกษา
จัดให้นักศึกษาตอบแบบสอบถามการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
(2) พนักงานพี่เลี้ยงหรือผู้ประกอบการ
พนักงานพี่เลี้ยงบันทึกงานที่มอบหมาย และผลการฝึกฯ ในแบบฟอร์ม และสุ่มถามด้วยวาจา
(3) อาจารย์ที่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม
อาจารย์นิเทศบันทึกการให้คาปรึกษา ผลการดาเนินงานของนักศึกษาหลังให้คาปรึกษา ใน
แบบฟอร์มรายงานผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม การนาคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาไปใช้ใน
การแก้ปัญหาของนักศึกษา
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(4) อื่นๆ เช่น บัณฑิตจบใหม่
ติดตามความความก้าวหน้าในการทางานของบัณฑิตที่ตรงตามสาขาวิชา โดยการสารวจ
สอบถามจากผู้ประกอบการและบัณฑิต
2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
- อาจารย์ ที่ นิ เ ทศการฝึ ก ประสบการณ์ ภ าคสนาม ประมวลผลการฝึ ก ประสบการณ์
ภาคสนามของนักศึกษา จากผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากนักศึกษา จากพนักงานพี่เลี้ยง และ
จากอาจารย์นิเทศเฉพาะเรื่อง รายงานต่ออาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร และประธานหลักสูตร
- ประชุ ม หลั ก สู ต รเพื่ อ ร่ ว มพิ จ ารณาน าข้ อ เสนอแนะมาปรั บ ปรุ ง ส าหรั บ การใช้ ร อบปี
การศึกษาถัดไป นาแสดงไว้ในรายงานผลการดาเนินการหลักสูตร
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