รายละเอียดของรายวิชา

รายวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในชุมชน
(Field Experience in General Community)
รหัสวิชา 4072805

ภาคเรียนที่ ฤดูร้อน/2562

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสวนดุสติ

๑

มคอ.๔

รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
๔๐๗๒๘๐๕ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในชุมชน
๒. จานวนหน่วยกิต หรือจานวนชั่วโมง
๓ (๔๕๐)
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นวิชาบังคับหรือวิชาเลือก
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ / อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
ผศ. วันปิติ ธรรมศรี และอาจารยในหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่กาหนดให้มีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
ภาคการศึกษาที่ ฤดูร้อน ชั้นปีที่ ๒
๖. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณ์ภาคสนามครั้งล่าสุด
๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

๒

มคอ.๔

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
๑. จุดมุ่งหมายของประสบการณ์ภาคสนาม
จุดมุงหมายของวิชาประสบการณภาคสนาม เปนการฝกใหนักศึกษาไดเรียนรูสิ่งตอไปนี้
‐ การเชื่อมโยงความรูทางทฤษฎีกับการประยุกตใหเกิดผลทางปฏิบัติ
‐ เขาใจกระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการนําความรูดานอนามัยสิ่งแดวล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยและสาธารณสุข
เบื้องต้นมาใชในการทํางาน
‐ การวิเคราะห์ฝึกปฏิบัติงานด้านชุมชน การเรียนรู้ชุมชน ครอบครัวชุมชน การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรค
การบาบั ด โรคเบื้ อ งต้ น อนามั ยสิ่ ง แวดล้ อ ม ฝึ ก การเป็ น ผู้ น าด้ า นสุ ข ภาพ จั ด ทาโครงการและดาเนิ น การแก้ ไขปั ญ หา
สาธารณสุขชุมชนเบื้องต้นจากสภาพแวดลอมจริง
‐ การวางแผนการพัฒนาระบบอนามัยสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัยอยางมีขั้นตอนและเปนระบบ
‐ การใชเครื่องมือ อุปกรณเทคโนโลยีอนามัยสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่มีอยูในสภาพ
แวดลอมจริง
‐ เขาใจชีวิตการทํางานและวัฒนธรรมองคกร เรียนรูการปรับตัวใหเขากับผูอื่น และสามารถทํางานรวมกันได
๒. วัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณ์ภาคสนาม
เพื่อใหเปนวิชาที่นักศึกษาไดบูรณาการความรูที่ไดศึกษามาทั้งหมด ประยุกตใชกับการปฏิบัติงานจริงในสถานพยาบาล
จะเปนการเพิ่มพูนประสบการณตรง ทํางานเปนทีม เปนการเตรียมความพรอมและปรับตัวใหสามารถทํางานไดจริงเมื่อ
สําเร็จการศึกษา ภายใตการดูแลของพนักงานพี้เลี้ยงจากสถานพยาบาลและอาจารยที่ปรึกษา

หมวดที่ ๓ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวัง ซึ่งต้องสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน
รายละเอียดของหลักสูตร (แบบ มคอ.๒) โดยมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้แสดงข้อมูลต่อไปนี้
๑ สรุปเกี่ยวกับความรู้หรือทักษะที่ต้องการจะพัฒนาจากประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกภาคสนาม/ฝึกใน
สถานพยาบาล
๒ อธิบายกระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะพัฒนาความรู้หรือทักษะในข้อ ๑
๓ วิธีการที่จะใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่เกี่ยวข้อง
๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
(๑) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
(๒) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(๓) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับความสําคัญ
(๔) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
(๕) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
(๖) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคลองคกรและสังคม
(๗) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

๓
นอกจากคุณสมบัติตามขอกําหนดหลักสูตรแลว นักศึกษายังตองไดรับการพัฒนา เพิ่มเติมดังนี้
‐ ซื่อสัตย สุจริต รักษาความลับขององคกร
‐ เคารพ ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบขององคกร
‐ มีความขยันหมัน
่ เพียร อดทน เอื้อเฟอตอสมาชิกในการทํางาน
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๑.๒ กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้
‐ ปฐมนิเทศนักศึกษาถึงระเบียบ วินัย คุณธรรม ที่พึงปฏิบัติ กอนการฝกงาน
‐ กําหนดตารางเวลาฝกงาน บันทึกเวลาฝกงานกําหนดขอบเขตของงาน กําหนดวิธีการประเมินผลงาน
‐ มอบหมายงาน กําหนด ติดตามและควบคุมใหนั กศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานพยาบาล
เชนเดียวกับพนักงานขององคกร
‐ ประเมินผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
๑.๓ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
‐ นักศึกษาประเมินการเรียนรูดวยตนเอง โดยใชแบบสอบถามมาตรฐานที่วัดคุณธรรม จริยธรรม
‐ ประเมินโดยพนักงานพี่เลี้ยงหรือพนักงานควบคุมการฝกงาน จากการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออก
ระหวางฝกงาน โดยมีการบันทึกผลการประเมิน และมีหลักฐานแจงใหนักศึกษาทราบดวยทุกครั้ง
‐ ประเมินความซือ
่ สัตยจากการพูดคุยสัมภาษณเพื่อนรวมงานหัวหนางาน และผูเกี่ยวของ พรอมมี
รายงานผลการฝกงานประกอบ
๓. ทักษะทางปัญญา
๑ ทักษะทางปัญญาที่จะได้รับการพัฒนา / ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(๑) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
(๒) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายปัญหาความปลอดภัย รวมทั้งประยุกตความรู ทักษะ และการใช
เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา
(๓) สามารถวิเคราะห ปัญหาความปลอดภัยในสถานพยาบาลใหตรงตามขอกําหนด
(๔) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการความปลอดภัย
(๕) รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอยางตอเนื่อง
(๖) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหมๆ
(๗) มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตทฤษฎีความปลอดภัยที่ใชงานไดจริง
(๘) สามารถบูรณาการความรูในที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
นอกจากคุณสมบัติตามขอกําหนดหลักสูตรแลว นักศึกษายังตองไดรับการพัฒนา เพิ่มเติมดังนี้
‐ มี ความรูดานการประยุกตเทคโนโลยี ความปลอดภัยเพื่อการใชงานเชิงธุรกิจ เพื่อการบริหาร เพื่อการ
ปฏิบัติงาน หรือเพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมขององคกร
‐ เขาใจและเลือกใชเครื่องมือในการทํางานอยางถูกตอง เหมาะสม และคํานึงถึงการใชทรัพยากรของ
หนวยงานใหเกิดประโยชนสูงสุด
‐ เขาใจและปฏิบัติตามขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ ที่สอดคลองกับระดับคุณภาพขององคกร
‐ เขาใจในบทบาทหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย และปฏิบัติหนาที่ไดถูกตอง

๔
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๒ กระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ใช้ในพัฒนาผลการเรียนรู้
‐ สถานพยาบาลที่ฝกงาน จัดพนักงานพี่เลี้ยงใหคําแนะนําเครื่องมือ อุปกรณที่จําเปนในการปฏิบัติงาน
ตามหนาที่บอกถึงแหลงขอมูลเพื่อใหนักศึกษาไดคนควาขอมูลเพื่อการทํางานไดดวยตนเอง
‐ ใชเครื่องมือ อุปกรณที่มีในหนวยงานเพื่อการปฏิบัติงานจริงภายใตการดูแลของพนักงานพี่
เลี้ยง
‐ จัดประชุม แบงงาน ติดตามงานเปนระยะเวลาที่กําหนดหรือตามความเหมาะสม
๓ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
‐ ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน โดยผูเกี่ยวของ เชน ผูใชงานระบบสารสนเทศ พนักงานพี่เลี้ยง อาจารย
นิเทศ
‐ ประเมินผลจากการทํางานรวมกับผูอื่น

การเขากันไดของโปรแกรม
‐ ประเมินผลจากการตรงตอเวลาในการสงงานและความสมบูรณของงานที่ ไดรับมอบหมาย โดยกําหนดแบบ
ฟอรมบันทึกการสงงาน

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ คาอธิบายเกี่ยวกับทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความสามารถในการรับภาระความรับผิดชอบที่
ควรมีการพัฒนา
(๑) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตาง ๆในกลุมทั้งในบทบาท
ของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน
(๒) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(๓) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
(๔) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยาง
๔.๒ กระบวนการ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะพัฒนาผลการเรียนรู้
นอกจากคุณสมบัติตามขอกําหนดหลักสูตรแลว นักศึกษายังตองไดรับการพัฒนา เพิ่มเติมดังนี้
‐ มี ความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่องเรียนรู ภาวะทาง
อารมณของตนเอง เรียนรูการทํางานรวมกับผูอื่น เรียนรูเทคนิคการขอความชวยเหลือหรือขอขอมูลเพื่อ
นํามาประกอบการทํางาน
‐ สามารถวางตัวในตําแหนงงานที่ไดรับมอบหมายไดอยางเหมาะสม กลาแสดงความคิดเห็นในขอบเขตของ
งานและภาระหนาที่
‐ พัฒนาตนเองจากการเรียนรูดวยตนเอง และจากการฝกอบรม หรือการสอบถามเพื่อนรวมงาน
‐ สรางความสัมพันธอันดี ทําใหเกิดสภาพแวดลอมที่เอื้อเฟอเกื้อกูลกันในหนวยงาน
๔.๓ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมจากกาสัมภาษณผูรวมงานหรือผูเกี่ยวของ
‐ ประเมินจากขอมูลที่ไดรับจากที่นักศึกษาไปสัมภาษณ
‐ ประเมินจากการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและการไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงาน

๕
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๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ คาอธิบายเกี่ยวกับทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ควรมีการ
พัฒนา
(๑) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
(๒) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกตตอปัญ
หาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
(๓) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการนําเสนออยาง
เหมาะสม
(๔) สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม
นอกจากคุณสมบัติตามขอกําหนดหลักสูตรแลว นักศึกษายังตองไดรับการพัฒนา เพิ่มเติมดังนี้
‐ สามารถใชความรูทางสถิติ คณิตศาสตร เทคนิคการคํานวณเพื่อแกปัญหาโจทยที่ไดรับมอบหมายอยาง
เหมาะสม
‐ สามารถใชเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ ซอฟตแวร ในการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการทํางาน เชน การโตตอบ
แสดงความคิดเห็น ประสานการทํางาน การรับ-สงงาน
‐ สามารถใชเทคโนโลยี หรือ อินเทอรเน็ตในการคนควา หาขอมูลประกอบการทํางาน
‐ สามารถสื่อสารโดยใชภาษาที่เหมาะสม และสงผลใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน
๕.๒ กระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะพัฒนาผลการเรียนรู้
‐ มอบหมายงานที่ตองใชคณิตศาสตร ทักษะการคํานวณ และใชสถิติเพื่อนําเสนอขอมูล
‐ มอบหมายงานที่ตองมีการสื่อสารโดยใชภาษาทั้งไทยและตางประเทศ ทั้งการพูด เขียน ในการประสาน
การทํางาน
‐ มอบหมายงานที่ตองใชเทคโนโลยีในการแกปญหาหรือนําเสนอผลงาน
๕.๓ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
‐ ประเมินจากเอกสารที่นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลทางคณิตศาสตร โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสื่อ
‐ ประเมินจากเอกสารที่เขียน เชน E-Mail ที่ใชสื่อสารเพื่อการทํางาน
‐ ประเมินจากผลการแกปญหาวา โดยเนนความถูกตองและเหมาะสม
๖. ทักษะการฝึกปฏิบัติ
๖.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการฝึกปฏิบัติ
๑) สามารถปฏิ บั ติทักษะทางวิช าชีพ ด้านอาชีว อนามัยและความปลอดภั ย และสาธารณสุ ขเพื่อการควบคุม
ป้องกันปัจจัยที่ทาให้เกิดโรคและลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยต่อบุคคล พนักงาน ครอบครัวและชุมชนตามมาตรฐานวิชาชีพ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสาธารณสุข
๒) สามารถปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสาธารณสุขอย่างเป็นองค์รวม
๓) สามารถสํารวจตรวจสอบสถานประกอบการ ชุมชนอย่างเป็นระบบ และสามารถนําข้อมูลมานําเสนอ หรือ
นําเข้าแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ในการประเมินผลกระทบ ทางสุขภาพอนามัยและคุณภาพสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน และสิ่งแวดล้อมภายนอก
๔) สามารถให้คําแนะนาให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค การควบคุมโรคการบําบัด
โรคเบื้องต้นและการฟื้นฟูสุขภาพตามพระราชบัญญัติวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน มาตรา 3
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๕) สามารถตรวจประเมิ น บํ า บั ด โรคเบื้ อ งต้ น การดู แ ลให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป่ ว ย เพื่ อ การส่ ง ต่ อ ตาม
พระราชบัญญัติวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน มาตรา 3
๖) สามารถประเมินสถานการณ์ การวินิจฉัยการวางแผนงานโครงการสุขภาพ ของผู้ประกอบอาชีพ และการ
ปฏิบัติตามแผนการติดตาม ประเมินผล
๖.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการฝึกปฏิบัติ
๑) สอนโดยเน้นการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสาธารณสุขอย่างเป็น
องค์รวม
๒) มอบหมายงานเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
๓) มอบหมายงานเกี่ยวกับการสารวจสถานประกอบการ
๔) ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการให้คาแนะนาให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพการ
ป้องกันโรค การควบคุมโรคการบาบัดโรคเบื้องต้นและการฟื้นฟูสุขภาพ
๕) ฝึกฝนการประเมินบาบัดโรคเบื้องต้นการดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย เพื่อการส่งต่อ
๖) จัดโครงการสุขภาพผู้ประกอบอาชีพ
๖.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการฝึกปฏิบัติ
๑) ประเมินผลโดยใช้แบบทักษะการปฏิบัติ
๒) ประเมินจากผลงานและโครงการ
๓) ประเมินผลจากกิจกรรม การให้คําแนะนา คําปรึกษา การตรวจประเมิน โรคเบื้องต้นตามหลักวิชาชีพ

หมวดที่ ๔ ลักษณะและการดาเนินการ
๑. คาอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณ์ภาคสนามหรือคาอธิบายรายวิชา
ฝึกปฏิบัติงานด้านชุมชน การเรียนรู้ชุมชน ครอบครัวชุมชน การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรค การ
บําบัดโรคเบื้องต้น อนามัยสิ่งแวดล้อม ฝึกการเป็นผู้นํา ด้านสุขภาพ จัดทําโครงการและดําเนินการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข
ชุมชนเบื้องต้น
๒. กิจกรรมของนักศึกษา
การทํางานเพื่อเพิ่มประสบการณภาคสนามในชวงระยะเวลาตอเนื่องจนครบจํานวนชั่วโมงที่ระบุตามหลักสูตร
และ/หรือตามเวลาการทํางานของสถานพยาบาลที่นักศึกษาฝกงาน โดยนักศึกษาตองมีการเตรียมตัวกอนการ
ทํางานดังนี้
• เรียนรูทําความเขาใจในภารกิจ เปาหมาย วัฒนธรรม กฎ ระเบียบ ขั้นตอนในการทํางานของสถาน
ประกอบการ
• เรียนรูและฝกการทํางานรวมกับผูอื่นในสถานพยาบาลที่ฝกงาน
• นําความรูทางทฤษฎีทางเทคโนโลยีสารสนเทศและวิชาอื่นที่เกี่ยวของ มาเปนพื้นฐานในการประยุกต
เพื่อการทํางาน
• การฝกแกไขปญหาในโจทยที่ไดรับมอบหมายโดยใชอุปกรณ เครื่องมือที่มีอยูในสถานพยาบาล

๗

๓. รายงานหรืองานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย
รายงานหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

มคอ.๔

กาหนดส่ง

แผนการแกไขโจทยปญหา สัปดาหที่ ๒ ของการฝก ผลการวิเคราะหปญหา ระหวางการฝกงาน ตามระยะเวลาที่
งาน
มอบหมายงาน
ผลการออกแบบ และพัฒนาระบบเพื่อแกไขปญหา ผลประเมินการใชงานระบบ ระหวางการฝกงาน ตามระยะเวลาที่
ระหวางการฝกงาน ตามระยะเวลาที่มอบหมายงาน มอบหมายงาน
๔. การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา
‐ จัดประชุมผูเกี่ยวของในการฝกประสบการณภาคสนาม ทั้งที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนามและที่
ปรึกษาเฉพาะเรื่องใหนักศึ กษานําเสนอการเรียนรูและประสบการณที่ไดรับจากการฝกประสบการณ
ภาคสนาม เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางนักศึกษาที่ไปฝกประสบการณภาคสนาม
‐ อาจารยชี้นําใหเห็นถึงความสําคัญและผลกระทบตอพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ที่มีตอการทํางานในอนาคต
‐ การนําผลการประเมินนักศึกษาฝกประสบการณภาคสนาม มานําเสนออภิปราย เพื่อเปนแนวทางในการ
ฝกประสบการณภาคสนามตอรุนตอไป
‐ สนับสนุนใหนําโจทย ที่พบในการฝกประสบการณ ภาคสนามมาเปนกรณี ศึกษา หรือโจทยในการทํา
โครงงานระบบสารสนเทศตอไป

๕. หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานพยาบาลที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม
‐ จัดโปรแกรม ตารางการฝกประสบการณภาคสนามรวมกับอาจารยที่ปรึกษา
‐ แนะนํานักศึกษาเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ขอปฏิบัติ วัฒนธรรมของหนวยงาน
‐ แนะนําเครื่องมือ อุปกรณของหนวยงานที่สามารถนํามาใชเพื่อการฝกประสบการณ
ภาคสนาม
‐ แนะนําบุคคลที่เกี่ยวของ หรือที่ตองทํางานรวมกัน
‐ ติดตามความกาวหนา ประเมินผลการทํางานของนักศึกษาฝกประสบการณ ภาคสนาม รายงานผลตอ
อาจารยที่ปรึกษา
‐ ประสานงาน ประชุมกับอาจารยที่ปรึกษา เพื่อใหความเห็นในการปรับปรุงการทํางานของนักศึกษา
๖. หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์
‐ ประสานและรวมวางแผนการฝกประสบการณภาคสนามกับพนักงานพี่เลี้ยง
‐ สังเกตการณการฝกประสบการณภาคสนามของนักศึกษาในสถานพยาบาล
‐ แนะนําหรือใหคําปรึกษาแกนักศึกษาใหมีทักษะการทํางานในองคกร
‐ ประเมินผลการฝกประสบการณภาคสนาม
‐ สอบทาน/ปรับปรุงแผนงานการฝกประสบการณภาคสนามเปนระยะ
๗. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา
‐ จัดปฐมนิเทศแนะนํานักศึกษากอนฝกประสบการณภาคสนาม พรอมแจกคูมือการฝกประสบการณ

๘

มคอ.๔

ภาคสนาม
‐ จัดชองทางและเจาหนาที่ประสานงาน รับแจงเหตุดวน กรณีตองการความชวยเหลือ เชน หมายเลข
โทรศัพทและไปรษณียอิเล็ทรอนิกส
‐ จัดอาจารยที่ปรึกษาตามความเชี่ยวชาญดานการใชเครื่องมือ อุปกรณ หรือเทคนิคพิเศษ เพื่อให
คําปรึกษาเฉพาะดานในการแกไขปญหา

๘. สิ่งอานวยความสะดวกและการสนับสนุน ที่ต้องการจากสถานที่ที่จัดประสบการณ์ภาคสนาม/สถานพยาบาล
‐ ระบบคอมพิวเตอรที่ทันสมัย มีระบบรักษาความปลอดภัย
‐ สถานที่ทํางาน หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอได ตามความจําเปน
‐ วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ และคูมือที่ใชประกอบการทํางาน
‐ แหลงขอมูลเพื่อการคนควา หรือเรียนรูดวยตนเอง
‐ พนักงานพี่เลี้ยงที่คอยใหคําแนะนํา

หมวดที่ ๕ การวางแผนและการเตรียมการ
๑. การกาหนดสถานที่ฝึก
อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณ ภาคสนาม คัดเลือกสถานพยาบาลที่ยินดีรับนักศึกษาฝก
ประสบการณภาคสนาม โดยดูลักษณะงานที่เหมาะสมและมีความพรอมดังนี้
‐ เขาใจ และสนับสนุนการฝกประสบการณภาคสนามตามจุดมุงหมาย
‐ มีความปลอดภัยของสถานที่ตั้ง มีความสะดวกในการเดินทางและสภาพแวดลอมการทํางานที่ดี
‐ มีอุปกรณ เทคโนโลยี ที่ถูกกฎหมาย พรอมในการฝกประสบการณภาคสนามเพือ
่ แกปญหา
ตามโจทย
‐ สามารถจัดพนักงานพี่เลี้ยงดูแลการฝกประสบการณภาคสนาม
‐ มีโจทยปญหาที่มีความยากงายเหมาะสม กับศักยภาพของนักศึกษาในระยะเวลาที่กําหนด
‐ ยินดี เต็มใจรับนักศึกษาฝกประสบการณภาคสนามการติดตอประสานงาน กําหนดลวงหนากอนฝกประสบ
การณภาคสนามอยางนอย 4 เดือน จัดนักศึกษาลงฝกประสบการณภาคสนามตามความสมัครใจ หรือนักศึกษาอาจหา
สถานที่ฝกประสบการณภาคสนามดวยตนเอง แตตองไดรับความเห็นชอบจากผูรับผิดชอบรายวิชา
๒. การเตรียมนักศึกษา
จัดปฐมนิเทศการฝกประสบการณ ภาคสนาม มอบคูมือการฝกประสบการณ ภาคสนามกอนการฝก
ประสบการณภาคสนามอยางนอย 1 สัปดาห ชี้แจงวัตถุประสงค สิ่งที่คาดหวังจากการฝกประสบการณภาคสนาม
วิธีการประเมินผลชองทางการติดตอประสานงาน จัดฝกอบรมบุคลิกภาพ การแตงกายหรือเทคนิคเพิ่มเติมหาก
ตองการความสามารถเฉพาะดาน เพื่อการฝกประสบการณภาคสนาม
๓. การเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์
อาจารยที่ปรึกษาฝกประสบการณภาคสนาม ประสานงานกับสถานพยาบาลเพื่อขอชื่ อ ตําแหนงของ
พนักงานพี่เลี้ยง ประชุมพนักงานพี่เลี้ยงและนักศึกษาฝกประสบการณภาคสนามเพื่อชี้แจงใหรับทราบวัตถุประสงค
สิ่งที่คาดหวังจากการฝกประสบการณภาคสนาม ผลการเรียนรูของนักศึกษาที่ตองการเนน อุปกรณ เทคโนโลยีที่จะนํามาใช

๙
ในการฝกประสบการณ ภาคสนาม แนวทางการฝกอบรม หรือการฝกใช เครื่องมือชอง
ทางการติดตอกรณีเหตุดวน มอบเอกสารคูมือการดูแล และประเมินผลการฝกประสบการณภาคสนาม

มคอ.๔

๔. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงในสถานที่ฝึก
จัดประชุมพนักงานพี่ เลี้ยงและนักศึกษาฝกประสบการณภาคสนามเพื่อชี้แจงใหรับทราบวัตถุประสงค สิ่งที่
คาดหวัง จากการฝกประสบการณภาคสนาม รับทราบถึงวิธีการบันทึกผลการทํางานของนักศึกษา มอบเอกสารคูมือ
การดูแล และประเมินผลการฝกประสบการณภาคสนาม บอกหมายเลขโทรศัพท หรือชองทางติดตออาจารยนิเทศ
๕. การจัดการความเสี่ยง
อาจารยประจําหลักสูตรประชุมรวมกันเพื่อประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดตอนักศึกษาและกอใหเกิดความ
เสียหายตอสถานพยาบาล เชน
‐ ความเสี่ยงจากสถานที่ตั้ง สภาพแวดลอมในการทํางาน การเดินทาง ปองกันโดยคัดเลือกสถาน
ประกอบการที่มีการคมนาคมสะดวก ไมมีหรือมีความเสี่ยงนอยที่สุด
‐ ความเสี่ยงจากอุบัติภัยจากการทํางานจากการใชเครื่องมือ อุปกรณ ปองกันโดยจัดปฐมนิเทศ แนะนํ าการใช อุป
กรณ ประกอบการ เนนจริยธรรมการไมเปดเผยขอมูลสถานพยาบาลอันเปนความลับและกําหนดให
นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบสถานพยาบาลอยางเครงครัด

หมวดที่ ๖ การประเมินนักศึกษา
๑. หลักเกณฑ์การประเมิน
ประเมินการบรรลุผลการเรียนรูของนักศึกษาทั้ง 5 ดาน โดยใหระดับคะแนน 1-5 ตามเกณฑการประเมินผล
การศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1 หมายถึง ตองปรับปรุงอยางมาก
2 หมายถึง ตองปรับปรุง
3 หมายถึง พอใช
4 หมายถึง ดี
5 หมายถึง ดีมาก
นักศึกษาตองไดรับคะแนนประเมินเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จึงจะผานเกณฑการฝกประสบการณภาคสนาม
๒. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
‐ ประเมินโดยพนักงานพี่เลี้ยงและอาจารยที่ปรึกษาฝกประสบการณภาคสนาม โดยใชเกณฑใหเปนไปตาม
ขอกําหนดของโครงการสหกิจศึกษา
‐ อาจารยที่ปรึกษาฝกประสบการณภาคสนาม สรุปผลการประเมิน และรายงานผลตอคณะฯ
๓. ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงต่อการประเมินนักศึกษา
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของนักศึกษาทั้งระหวางฝกประสบการณภาคสนามและเมื่อเสร็จสิ้นการฝก
ประสบการณภาคสนาม ตามแบบฟอรมการประเมินของหลักสูตร

๑๐

มคอ.

๔
๔. ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประสบการณ์ภาคสนามต่อการประเมินนักศึกษา
ประเมินผลนักศึกษาหลังจากเสร็จสิ้นการฝกประสบการณ ภาคสนาม ตามแบบประเมิน โดยพิจารณาจาก
รายงานผลการประเมินตนเองของนักศึกษา บันทึกผลการนิเทศและรายงานผลการฝกฯของพี่เลี้ยง
๕. การสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง
ประธานหลักสูตรประสานงานกับสถานพยาบาล เพื่อทําความเขาใจในการประเมิน หากเกิดความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ มีการประชุมรวมกัน ระหวางผูเกี่ยวของ เพื่อพิจารณาหาขอสรุป

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
๑. กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามจากผู้เกี่ยวข้องต่อไปนี้
๑.๑ นักศึกษา
จัดใหนักศึกษาตอบแบบสอบถามการฝกประสบการณภาคสนาม
๑.๒ พนักงานพี่เลี้ยงหรือผู้ประกอบการ
พนักงานพี่เลี้ยงบันทึกงานที่มอบหมาย และผลการฝกฯในแบบฟอรม และสุมถามดวยวาจา
๑.๓ อาจารย์ที่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม
อาจารยที่ปรึกษาเฉพาะเรื่องบันทึกการใหคําปรึกษาผลการดําเนินงานของนักศึกษาหลังให
คําปรึกษา ในแบบฟอรมรายงานผลการฝกประสบการณภาคสนาม การนําคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาไปใชในการ
แกปญหาของนักศึกษา
๑.๔ อื่น ๆ เช่น บัณฑิตจบใหม่
ติดตามความความกาวหนาในการทํางานของบัณฑิตที่ตรงตามสาขาวิชา โดยการสํารวจสอบถามจาก
ผูประกอบการและบัณฑิต
๒. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
‐ อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม ประมวลผลการฝกประสบการณภาคสนามของนักศึกษา
จากผลการประเมินและขอเสนอแนะจากนักศึกษาจากพนักงานพี่เลี้ยง และจากอาจารยที่ปรึกษาเฉพาะ
เรื่องรายงานตออาจารยรับผิดชอบหลักสูตรและประธานหลักสูตรหรือหัวหนาภาควิชาเพื่อทราบ
‐ ประชุมหลักสูตรหรือภาควิชารวมพิจารณานําขอเสนอแนะมาปรับปรุงสําหรับการใชรอบปการศึกษา
ถัดไป นําแสดงไวในรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร

