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มคอ. 4

คานา
จากการที่หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดให้นักศึกษาได้มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในองค์กร,
หน่วยงาน หรือ สถารประกอบการธุรกิจที่มีความเหมาะสม เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์
ในสาขาวิชาชีพ ดังนัน หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจึง ได้จัดท้า มคอ.4
ส้าหรับรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพขึนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในด้านการจัดการพัฒนา
บุคลากร และพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรฯ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงานอนาคต
นายจุฑาวุฒิ จันทรมาลี
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2. จ้านวนหน่วยกิตหรือจ้านวนชั่วโมง
3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
5. ภาคการศึกษา/ชันปีที่ก้าหนดให้มีการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
6. วันที่จัดท้าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณ์
ภาคสนามครังล่าสุด
หมวด 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของประสบการณ์ภาคสนาม
2. วัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณ์ภาคสนาม
หมวด 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด 4 ลักษะและการดาเนินการ
1. ค้าอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณ์ภาคสนามหรือค้าอธิบายรายวิชา
2. กิจกรรมของนักศึกษา
3. รายงานหรืองานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย
4. การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา
5. หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลียงในสถานประกอบการที่ดูแล
กิจกรรมในภาคสนาม
6. หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศ
7. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา

หน้า
5
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5
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5
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6
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7
7
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9
9
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สารบัญ
หมวด

หน้า

8. สิ่งอ้านวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ต้องการจากสถานที่
ที่จัดประสบการณ์ภาคสนาม/สถานประกอบการ
หมวด 5 การวางแผนและการเตรียมการ
1. การก้าหนดสถานที่ฝึก
2. การเตรียมนักศึกษา
3. การเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศ
4. การเตรียมพนักงานพี่เลียงในสถานที่ฝึก
5. การจัดการความเสี่ยง
หมวด 6 การประเมินนักศึกษา
1. หลักเกณฑ์การประเมิน
2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
3. ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลียงต่อการประเมินนักศึกษา
4. ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประสบการณ์ภาคสนามต่อการ
ประเมินนักศึกษา
5. การสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง
หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
1. กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยผู้เกี่ยวข้องต่อไปนี
2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
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รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์การเรียนรางน้า คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
4124905 การศึกษาอิสระ
2. จานวนหน่วยกิตหรือจานวนชั่วโมง
5(225)
3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
กลุ่มรายวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
นายจุฑาวุฒิ จันทรมาลี
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่กาหนดให้มีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
ภาคการเรียนที่ 2
6. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณ์ภาคสนามครั้งล่าสุด
1 ตุลาคม 2556

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของประสบการณ์ภาคสนาม
ในการจัดการศึกษาควรมุ่งประสานทังทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติควบคู่กัน โดยให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึก
ปฏิบัติและหาประสบการณ์ในสถานการณ์จริงให้มากที่สุด ความรู้ที่ได้รับจากสถาบันการศึกษานันยังไม่เพียงพอ
จึงควรจั ดให้มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามหน่วยงานของภาครัฐบาลและภาคเอกชน ซึ่งจะช่วยให้ผลิต
บั ณฑิตที่มีคุณภาพ และมีคุณลั กษณะที่เหมาะสมเพียงพอที่จะไปประกอบอาชีพ ในการฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพนั นนอกจากจะมุ่ งเน้ นในการหาประสบการณ์ ทางด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี สารสนเทศแล้ ว
นักศึกษายังจะได้รับการฝึกให้มีนิสัยการท้างานที่เหมาะสม มีเจตคติที่ดี อดทนและมีวินัยในการท้างานอีกด้วย
2. วัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณ์ภาคสนาม
1. เพื่อให้นักศึกษาน้าความรู้ ทฤษฎี และหลักการที่ได้ศึกษา ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
2. เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้กระบวนการการด้าเนินงานของสถานประกอบการ
3. เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ปัญหาที่เกิดขึนและวิธีการแก้ปัญหา
4. เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาความสามารถและทักษะในวิชาชีพของตน
5. เพื่อให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีมีความขยัน อดทน มีคุณธรรม และจริยธรรมในวิชาชีพของตน
6. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ตลาดแรงงานรู้จักบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
7. เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสในการเข้าสู่สายงานและตลาดแรงงาน
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หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
- ซื่อสัตย์สุจริต รักษาความลับของสถานที่ฝึกงาน
- มีวินัย ตรงต่อเวลา
- เคารพกฎระเบียบของสถานที่ฝึกงาน
- มีความขยันหมั่นเพียร อดทน สู้งาน
- มีความรับผิดชอบ
1.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้
- ปฐมนิเทศนักศึกษา ที่พึงปฏิบัติก่อนฝึกงาน
- ก้าหนดให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ฝึกงานเช่นเดียวกับพนักงานประจ้า
- นักศึกษารับผิดชอบในตนเองให้เข้ากับกฎระเบียบของสถานที่ฝึกงาน
- มอบหมายงานที่ต้องใช้ความพยายาม ความอดทน
1.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
- นักศึกษาประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเอง
- ประเมินโดยพนักงานพี่เลียง หรือผู้บริหาร จากการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออก
- ระหว่างการฝึกงาน โดยมีการบันทึกผลการประเมิน และให้มีลายเซ็นรับรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
- อาจารย์นิเทศ ประเมินผลการฝึกงานจากข้อมูลที่ปรากฏในคู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2. ความรู้
2.1 อธิบายถึงความรู้ที่จะได้รับ/ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
- มีความรู้ในศาสตร์ของตนเอง
- เข้าใจเทคนิควิธีการท้างานในสถานที่ฝึกงาน
- เข้าใจระบบการบริหารงาน
- เข้าใจบทบาทหน้าที่ กฎระเบียบแนวปฏิบัติของสถานที่ฝึกงาน
2.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียน
- สถานที่ฝึกงานจัดพนักงานพี่เลียงให้ค้าแนะน้าการปฏิบัติงานตามหน้าที่ มอบหมายเอกสาร
ข้อมูลของสถานที่ฝึกงานให้ศึกษาด้วยตนเอง
- ศึกษาและฝึกปฏิบัติจริงด้วยตนเองภายใต้การดูแลของพนักงานพี่เลียง
- นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองจากการสังเกตและการปฏิสัมพันธ์กับพนักงานประจ้าและการศึกษา
เอกสารของสถานที่ฝึกงาน
2.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
- นักศึกษาประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเอง
- ประเมินโดยพนักงานพี่เลียงและอาจารย์นิเทศ จากคู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
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3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่จะได้รับการพัฒนา/ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
- สามารถวิเคราะห์และสรุปผลความสอดคล้อง ของความรู้ทางทฤษฎีกับการท้างานจริง
- สามารถแสดงแนวคิดในการน้าความรู้ทางทฤษฏี มาพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้เหมาะสม
- สามารถวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนะวิธีการแก้ไข
- สามารถน้าความรู้ทางทฤษฎีมาอธิบายการท้างานจริง
- มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ได้อย่างเหมาะสม
3.2 กระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ใช้ในพัฒนาผลการเรียนรู้
- การฝึกปฏิบัติจริง
- การมอบหมายงาน
- อาจารย์นิเทศ ออกนิเทศนักศึกษาระหว่างการฝึกงาน
3.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
- นักศึกษาประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเอง
- ประเมินโดยพนักงานพี่เลียงและอาจารย์นิเทศและจากคู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ค้าอธิบายเกี่ยวกับทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความสามารถในการรับภาระ
ความรับผิดชอบที่ควรมีการพัฒนา
- รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
- เรียนรู้ภาวะทางอารมณ์ของตนเอง เข้าใจชีวิตการท้างาน สามารถปรับตัวท้างานร่วมกับผู้อื่น
- วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมในฐานะนักศึกษาฝึกงาน
- พัฒนาตนเองโดยการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อย่างสม่้าเสมอ
4.2 กระบวนการ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะพัฒนาผลการเรียนรู้
- การปฏิสัมพันธ์กับบุคคลในระดับต่างๆ ของสถานที่ฝึกงาน
- การฝึกปฏิบัติงานเช่นเดียวกับพนักงานประจ้า
- การมอบหมายงาน
- การนิเทศก์การฝึกงานของนักศึกษาระหว่างการฝึกงาน
4.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
- นักศึกษาประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเอง
- ประเมินพฤติกรรม โดยพนักงานพี่เลียง จากการสังเกตและการสอบถามความคิดเห็น
- ประเมินการฝึกงานจากคู่มือการฝึกประสบการณ์
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ค้าอธิบายเกี่ยวกับทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
ควรมีการพัฒนา
- สามารถใช้ความรู้ในสาขาที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจที่ถูกต้องเหมาะสม
- มีความสามารถในการน้าเสนอความคิดเห็นทังเชิงสังคมและวิชาการ ให้แก่บุคคล
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- หรือกลุ่มบุคคล ทังการน้าเสนอด้วยปากเปล่าและการเขียนรายงาน ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมเพื่อการสื่อสารความคิดและข้อมูลข่าวสาร
5.2 กระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะพัฒนาผลการเรียนรู้
- ก้าหนดให้น้าเสนอ ผลการแก้ปัญหาระหว่างการฝึกงาน ณ สถานที่ฝึกงาน และประสบการณ์
การฝึกงานทีห่ ลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์แบบปากเปล่า
- ก้าหนดให้ส่งคู่มือการฝึกประสบการณ์
5.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
- นักศึกษาประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเอง
- ประเมินคู่มือการฝึกประสบการณ์ ในส่วนที่ต้องใช้การวิเคราะห์เชิงตัวเลข โดย พนักงานพี่เลียง
และอาจารย์นิเทศประเมินการฝึกงานจากคู่มือการฝึกประสบการณ์

หมวดที่ 4 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณ์ภาคสนามหรือคาอธิบายรายวิชา
การน้ าความรู้ และประสบการณ์ทังในด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติ ทังยังสามารถน้าความรู้ทาง
ทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนได้มีโอกาสเรียนรู้ปัญหาต่าง ๆ ซึ่งจะ
เป็นการพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะออกไปประกอบอาชีพในสาขาวิชาที่เรียนมาได้ดียิ่งขึนใน
โอกาสต่อไป
2. กิจกรรมของนักศึกษา
- การเรียนรู้และท้าความเข้าใจสถานที่ฝึกงาน ได้แก่ ประวัติ วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย นโยบาย
สินค้าและบริการ รูปแบบการบริหารจัดการองค์กร สถานที่ตัง โครงสร้างองค์กร พนักงาน
- การท้ าความเข้า ใจวัฒ นธรรมองค์ก รและการฝึ กการปรั บตั ว ในการท้ างานร่ว มกั บผู้ อื่น ใน
สถานการณ์ต่างๆ
- การฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- การฝึกเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึนเฉพาะหน้า การเผชิญกับการท้างานในสถานทีจ่ ริง
3. รายงานหรืองานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย
- คู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
- รายงาน โดยก้าหนดระยะเวลาการส่ง
- ใบรับรองการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
- การน้าเสนอผลงานการแก้ไขโจทย์ปัญหา แบบปากเปล่า ต่อคณะกรรมการหลักสูตรวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ เมื่อการฝึกงานเสร็จสิน
- อาจารย์นิเทศตรวจเยี่ยมและติดตามผลการเรียนรู้ของนักศึกษา อย่างน้อย 1 ครัง
- จัดประชุมนักศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกงาน และอาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกงาน
- หลังการฝึกงาน ให้นักศึกษาน้าเสนอผลการเรียนรู้และประสบการณ์จากการฝึกงาน เพื่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษา และอาจารย์ให้ค้าแนะน้าเพื่อปรับเปลี่ยนความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อนหรือทัศนคติที่ไม่เหมาะสม
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4. การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา
- ประชุ ม ร่ ว มกั บ ฝ่ า ยกิ จ การนั ก ศึ ก ษาของคณะฯ เพื่ อ ก้ า หนดอาจารย์ นิ เ ทศตามสถานที่ ที่
นักศึกษาออกฝึกงานโดยใช้อาจารย์นิเทศก์ร่วมกับหลักสูตรในสาขาวิชาอื่น
- แนะน้านักศึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบ การปฏิบัติตัวระหว่างฝึ กงาน ตลอดจนแนวทางการ
ฝึกงานที่ดีที่น้าไปสู่ความส้าเร็จ
- ติดตามความก้าวหน้า หรือ ปัญหาอุปสรรค ระหว่างการฝึกงานของนักศึกษาและ/หรือของ
สถานที่ ฝึ ก งานและแก้ ไ ขปั ญ หาอุ ป สรรคเต็ ม ตามความสามารถประสานงานกั บ อาจารย์
ผู้รับผิดชอบการฝึกงานในการดูแลนักศึกษาฝึกงาน
- สรุปผลประเมินการฝึกงานของนักศึกษา และประชุมร่วมกับกรรมการหลักสูตรฯ เพื่อหาข้อยุติ
กรณีที่จ้าเป็น
5. หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม
- จัดหาสถานที่ฝึกงาน และจัดสรรสถานที่ฝึกงานให้แก่นักศึกษา
- ประสานงานกับผู้รับผิดชอบการฝึกฝ่ายสถานที่ฝึกงาน เพื่อท้าความเข้าใจจุดมุ่งหมายของการ
ฝึกงาน และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สิ่งอ้านวยความสะดวกและการสนับสนุนที่จ้าเป็น
- จัดโปรแกรมการฝึกงานร่วมกับผู้รับผิดชอบการฝึกฝ่ายสถานที่ฝึกงาน
- จัดปฐมนิเทศแนะน้านักศึกษาก่อนฝึกงาน
- จัดประชุมชีแจงอาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกงาน เพื่อท้าความเข้าใจจุดมุ่งหมายของการฝึกงาน ผล
การเรียนรู้ที่คาดหวัง และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกงาน
- ติดตามการฝึกงานของนักศึกษา พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้รับผิดชอบการฝึกฝ่าย
สถานที่ฝึกงานและอาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกงาน เพื่อท้าให้การฝึกงานของนักศึกษาบรรลุ
วัตถุประสงค์และสถานที่ฝึกงานได้รับผลประโยชน์
- ประสานงานกับผู้รับผิดชอบการฝึกฝ่ายสถานที่ฝึกงาน และอาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกงานในการ
ดูแลนักศึกษาฝึกงาน
- สรุปผลการประเมินการฝึกงานของนักศึกษา และจัดประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหาข้อยุติ
กรณีที่จ้าเป็น
6. หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศ
- ให้ค้าปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาฝึกงาน
- ตรวจเยี่ยม ติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในระหว่างการฝึกงาน
- รายงานปัญหาอุปสรรคแก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกงาน
- ประเมินผลการฝึกงานของนักศึกษา และประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหาข้อยุติกรณีที่จ้าเป็น
7. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา
- จัดปฐมนิเทศแนะน้าการฝึกงานให้กับนักศึกษา พร้อมแจกคู่มือการฝึกงาน
- จัดอาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกงานให้กับนักศึกษา
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8. สิ่งอานวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ต้องการจากสถานที่ที่จัดประสบการณ์ภาคสนาม/
สถานประกอบการ
- พนักงานพี่เลียงประจ้านักศึกษาส้าหรับกิจกรรมการแก้โจทย์ปัญหาของสถานที่ฝึกงาน
- สถานที่นั่งท้างานเอกสารตามความจ้าเป็น
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบการศึกษาการแก้ไขโจทย์ปัญหา

หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ
1. การกาหนดสถานที่ฝึก
อาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกงาน คัดเลือกสถานที่ฝึกงานที่ด้าเนินกิจการสอดคล้องกับสาขาวิชา ที่มี
ความพร้อม ดังนี
- เข้าใจและสนับสนุนจุดมุ่งหมายของการฝึกงาน
- มีความปลอดภัยของสถานที่ตัง สภาวะการท้างาน และการเดินทาง
- สามารถจัดพนักงานพี่เลียงดูแลการฝึกงาน
- ยินดีรับนักศึกษาฝึกงาน
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกงาน ติดต่อประสานงานกับสถานที่ฝึกงานก่อนล่วงหน้า เมื่อสถานที่
ฝึกงานตอบรับแล้ว จัดนักศึกษาลงฝึกงานในสถานที่ฝึกงานต่างๆ ตามความสมัครใจ นักศึกษา
อาจหาสถานที่ฝึกงานด้วยตนเอง แต่สถานที่ฝึกงานต้องได้รับความเห็นชอบจากประธาน
หลักสูตร
2. การเตรียมนักศึกษา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกงาน จัดปฐมนิเทศการฝึกงานพร้อมทังมอบคู่มือการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ให้กับนักศึกษาก่อนการฝึกงาน โดยครอบคลุมเนือหาต่างๆ เช่น จุดมุ่งหมายของการฝึกงาน ผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง การปฏิบัติตนระหว่างการฝึกงาน กิจกรรมการฝึกงาน การจัดอาจารย์ที่ปรึกษา การฝึกงาน
การติดตามประเมินผลการป้องกัน /หลีกเลี่ยงอันตรายจากการฝึกงาน การวางตัว การติดต่อแจ้งเหตุด่วน
การเตรียมความพร้อมด้านวิชาการก่อนการฝึกงาน เป็นต้น
3. การเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศ
- จัดประชุมชีแจงเพื่อท้าความเข้าใจจุดมุ่งหมายของการฝึกงาน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง บทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกงาน การดูแลนักศึกษา กิจกรรมและ
ตารางเวลาการฝึกงาน การติดตามและประเมินผลการฝึกงาน ฯลฯ ก่อนการฝึกงาน
- จัดสรรนักศึกษาให้อยู่ในการดูแลของอาจารย์ที่ ปรึกษาการฝึกงาน ตามความเชี่ยวชาญของ
อาจารย์ ให้สอดคล้องกับโจทย์ปัญหาของสถานที่ฝึกงาน
4. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงในสถานที่ฝึก
ติดต่อสถานที่ฝึกงานเพื่อขอชื่อผู้รับผิดชอบการฝึกงาน แล้วประสานงานกับผู้รับผิดชอบการฝึก
ฝ่ายสถานที่ฝึกงาน ชีแจงให้ทราบถึงจุดมุ่งหมายของการฝึกงาน และผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ต้องการ
เน้นท้าความตกลงร่วมกันในการจัดกิจกรรมระหว่างการฝึกงาน การก้าหนดความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบ
การฝึกฝ่ายสถานที่ฝึกงานและพนักงานพี่เลียง พร้อมแจ้งช่องทางการติดต่อกรณีมีเหตุด่วน และมอบคู่มือ
การดูแลควบคุมการฝึกงาน
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5. การจัดการความเสี่ยง
อาจารย์ประจ้าหลักสูตรฯ ร่วมกันประเมินความเสี่ยงต่อนักศึกษาและสถานที่ฝึกงาน จากข้อมูล
สถิติการฝึกงานและข่าวสาร/สารสนเทศในสื่อสาธารณะ แล้วด้าเนินการป้องกัน ดังนี
ความเสี่ยงจากสถานที่ตั้ง การเดินทาง และสภาวะการทางาน
- คัดเลือกสถานทีฝ่ ึกงานที่ไม่ตังอยู่ในเขตอันตราย การคมนาคมสะดวก และสภาวะการ
ท้างานไม่เสี่ยงอันตรายความเสี่ยงจากอุบัติเหตุการท้างานของนักศึกษา
- ปฐมนิเทศแนะน้านักศึกษา ประกันอุบัติเหตุและประกันการเจ็บป่วยและชีวิตให้
นักศึกษาความเสี่ยงจากความเสียหายของสถานที่ฝึ กงานเนื่องจากการท้างานของ
นักศึกษาฝึกงาน
- ขอให้สถานที่ฝึกงาน จัดพนักงานพี่เลียงให้ค้าแนะน้าและดูแลควบคุมการท้างานของ
นักศึกษา ก้าหนดให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ฝึกงานอย่างเคร่งครัด
ความเสี่ยงด้านสังคม
- ปฐมนิเทศแนะน้าการวางตัวที่เหมาะสมต่อบุคลากรทุกระดับของสถานที่ฝึกงาน

หมวดที่ 6 การประเมินนักศึกษา
1. หลักเกณฑ์การประเมิน
ประเมินการบรรลุผลการเรียนรู้ของนักศึกษาทัง 5 ด้าน โดยให้ระดับคะแนน 1-5 ตามเกณฑ์การ
ประเมินผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ดังนี
1 หมายถึง ต้องปรับปรุงอย่างมาก
2 หมายถึง ต้องปรับปรุง
3 หมายถึง พอใช้
4 หมายถึง ดี
5 หมายถึง ดีมาก
นักศึกษาต้องได้รับคะแนนประเมินเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จึงจะผ่านเกณฑ์การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
- ประเมินโดยอาจารย์นิเทศ อาจารย์ผู้รับผิดชอบในการฝึกงาน
- รวมคะแนนเฉลี่ยจากการประเมินของอาจารย์นิเทศ อาจารย์ผู้รับผิดชอบในการฝึกงานตาม
เกณฑ์ที่ก้าหนด
3. ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงต่อการประเมินนักศึกษา
ประเมิน การปฏิบั ติงานของนั กศึกษาระหว่างการฝึ กและหลั งจากเสร็จสิ นการฝึ กงาน ตาม
แบบฟอร์มประเมินของคณะ โดยพิจารณาจากพฤติกรรมและผลงานระหว่างการฝึ กและรายงานการฝึกงาน
ซึ่งผู้รับผิดชอบการฝึกฝ่ายสถานที่ฝึกงานต้องรวบรวมความคิดเห็นจากพนักงานพี่เลียงผู้ดูแลการฝึกงานของ
นักศึกษา
4. ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประสบการณ์ภาคสนามต่อการประเมินนักศึกษา
ประเมินนักศึกษาหลังจากเสร็จสินการฝึกงาน ตามแบบฟอร์มประเมินของคณะ โดยพิจารณาจาก
รายงานการประเมินตนเองของนักศึกษา บันทึกการประเมินของอาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกงาน และรายงาน
การฝึกงานของนักศึกษา
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5. การสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง
อาจารย์ ผู้รั บผิ ดชอบการฝึ กงานประสานงานกับผู้ รับผิดชอบการฝึกฝ่ายสถานที่ฝึกงาน เพื่อ
ตรวจสอบท้าความเข้าใจในประเด็นการประเมินที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ และกรณีจ้าเป็น จัดประชุม
ร่วมระหว่างผู้รับผิดชอบการฝึกประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาหาข้อสรุป

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
1. กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยผู้เกี่ยวข้องต่อไปนี้
1.1 นักศึกษา
- จัดให้นักศึกษาตอบแบบประเมินประสิทธิผลของการฝึกงาน
1.2 พนักงานพี่เลียงหรือผู้ประกอบการ
- จัดให้พนักงานพี่เลียงหรือผู้ประกอบการประเมินประสิทธิผลของการฝึกงานของนักศึกษา
1.3 อาจารย์ที่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม
- มีการจัดท้าสรุปผลการประเมินการฝึกงานของนักศึกษา
1.4 อื่นๆ เช่น บัณฑิตจบใหม่
- มีการติดตามผลการท้างานและการได้งานท้าของบัณฑิตจบใหม่
2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกงานประมวลผลการฝึกงานของนักศึกษาทังหมด พร้อมทังผลการ
ประเมินและข้อเสนอแนะต่างๆ ของนักศึกษา ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้รับผิดชอบ
การฝึกประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง จัดท้ารายงานผลการด้าเนินการของฝึกงาน รายงานต่อ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อน้าเสนอต่อคณบดีเพื่อทราบและพิจารณา
- ที่ประชุมโปรแกรมวิชาร่วมพิจารณาประสิทธิผลของการฝึกงาน วิเคราะห์ปัญหาและก้าหนด
แผนพัฒ นาปรั บ ปรุ งส้ าหรับใช้ในรอบปีการศึกษาถัดไป โดยแสดงไว้ในรายงานผลการ
ด้าเนินงานของหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
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