รายละเอียดของการฝกประสบการณภาคสนาม (มคอ. 4)
รหัสวิชา 4124801 ชื่อรายวิชา ฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร 3
ประจําภาคเรียนที่ 2

อาจารยผู0สอน
นายกรินทร สุมังคะโยธิน
หลักสูตร วิทยาการคอมพิวเตอร ศูนยการเรียนรางน้ํา

อาจารยผู0ประสานงานรายวิชา
นายกรินทร สุมังคะโยธิน

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คํานํา

.4
จากการที่หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได,จัดให,นักศึกษาได,มีการฝ1กประสบการณวิชาชีพในองคกร,
หน4วยงาน หรือ สถารประกอบการธุรกิจที่มีความเหมาะสม เพื่อให,นักศึกษาได,รับความรู,และประสบการณ
ในสาขาวิชาชีพ ดังนั้น หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจึงได,จัดทํา มคอ4
สําหรับรายวิชาฝ1กประสบการณวิชาชีพขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใช,เป8นมาตรฐานในด,านการจัดการพัฒนา
บุคลากร และพัฒนาบัณฑิตของสาขาวิชา เพื่อเตรียมความพร,อมสู4การทํางานในอนาคต
นายกรินทร สุมังคะโยธิน
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1 ข0อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2. จํานวนหน4วยกิตหรือจํานวนชั่วโมง
3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา
4. อาจารยผู,รับผิดชอบ/อาจารยที่ปรึกษาการฝ1กประสบการณภาคสนาม
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปAที่กําหนดให,มีการฝ1กประสบการณภาคสนาม
ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
6. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณ
ภาคสนามครั้งล4าสุด
หมวด 2 จุดมุ8งหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุ4งหมายของประสบการณภาคสนาม
2. วัตถุประสงคของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณภาคสนาม
หมวด 3 การพัฒนาผลการเรียนรู0
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู,
3. ทักษะทางปDญญา
4. ทักษะความสัมพันธระหว4างบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช,เทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด 4 ลักษะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณภาคสนามหรือคําอธิบายรายวิชา
2. กิจกรรมของนักศึกษา
3. รายงานหรืองานที่นักศึกษาได,รับมอบหมาย
4. การติดตามผลการเรียนรู,การฝ1กประสบการณภาคสนามของนักศึกษา
5. หน,าที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแล
กิจกรรมในภาคสนาม
6. หน,าที่และความรับผิดชอบของอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศ
7. การเตรียมการในการแนะแนวและช4วยเหลือนักศึกษา
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สารบัญ
หมวด

หน0า

8. สิ่งอํานวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ต,องการจากสถานที่
ที่จัดประสบการณภาคสนาม/สถานประกอบการ
หมวด 5 การวางแผนและการเตรียมการ
1. การกําหนดสถานที่ฝ1ก
2. การเตรียมนักศึกษา
3. การเตรียมอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศ
4. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงในสถานที่ฝ1ก
5. การจัดการความเสี่ยง
หมวด 6 การประเมินนักศึกษา
1. หลักเกณฑการประเมิน
2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
3. ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงต4อการประเมินนักศึกษา
4. ความรับผิดชอบของอาจารยผู,รับผิดชอบประสบการณภาคสนามต4อการ
ประเมินนักศึกษา
5. การสรุปผลการประเมินที่แตกต4าง
หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝกประสบการณภาคสนาม
1. กระบวนการประเมินการฝ1กประสบการณภาคสนามโดยผู,เกี่ยวข,องต4อไปนี้
2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
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รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ศูนยการศึกษารางน้ํา คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

หมวดที่ 1 ข0อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
4124801 วิชา ฝ1กประสบการณวิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร 3
2. จํานวนหน8วยกิตหรือจํานวนชั่วโมง
5(450)
3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร)
กลุ4มรายวิชาปฏิบัติการและฝ1กประสบการณวิชาชีพ
4. อาจารยผู0รับผิดชอบ/อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม
นายกรินทร สุมังคะโยธิน
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปBที่กําหนดให0มีการฝกประสบการณภาคสนามตามแผนการศึกษาของ
หลักสูตร
ภาคการเรียนที่ 2
6. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณภาคสนามครั้งล8าสุด
1 กันยายน 2555

หมวดที่ 2 จุดมุ8งหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุ8งหมายของประสบการณภาคสนาม
ในการจั ดการศึ กษาควรมุ4งประสานทั้งทฤษฎีและการฝ1 กปฏิบัติ ควบคู4กัน โดยให, นักศึ กษาได, มี
โอกาสฝ1กปฏิบัติและหาประสบการณในสถานการณจริงให,มากที่สุด ความรู,ที่ได,รับจากสถาบันการศึกษานั้น
ยังไม4เพียงพอ จึงควรจัดให,มีการฝ1กประสบการณวิชาชีพตามหน4วยงานของภาครัฐบาลและภาคเอกชน ซึ่ง
จะช4วยให,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะที่เหมาะสมเพียงพอที่จะไปประกอบอาชีพ ในการฝ1ก
ประสบการณวิชาชีพนั้นนอกจากจะมุ4งเน,นในการหาประสบการณทางด,านคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศแล,ว นักศึกษายังจะได,รับการฝ1กให,มีนิสัยการทํางานที่เหมาะสม มีเจตคติที่ดี และมีวินัยในการ
ทํางานอีกด,วย
2. วัตถุประสงคของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณภาคสนาม
1. เพื่อให,นักศึกษานําความรู, ทฤษฎี และหลักการที่ได,ศึกษา ไปประยุกตใช,ในการปฏิบัติงาน
2. เพื่อให,นักศึกษาเรียนรู,กระบวนการการดําเนินงานของสถานประกอบการ
3. เพื่อให,นักศึกษาเรียนรู,ปDญหาที่เกิดขึ้นและวิธีการแก,ปDญหา
4. เพื่อให,นักศึกษาได,พัฒนาความสามารถและทักษะในวิชาชีพของตน
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5. เพื่อให,นักศึกษามีเจตคติที่ดีมีความขยัน อดทน มีคุณธรรม และจริยธรรมในวิชาชีพของตน
6. เพือ่ เป8นการประชาสัมพันธให,ตลาดแรงงานรู,จักบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
7. เพื่อให,นักศึกษามีโอกาสในการเข,าสู4สายงานและตลาดแรงงาน

หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู0
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต,องพัฒนา
- ซื่อสัตยสุจริต รักษาความลับของสถานที่ฝ1กงาน
- มีวินัย ตรงต4อเวลา
- เคารพกฎระเบียบของสถานที่ฝ1กงาน
- มีความขยันหมั่นเพียร อดทน สู,งาน
- มีความรับผิดชอบ
1.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู,
- ปฐมนิเทศนักศึกษา ที่พึงปฏิบัติก4อนฝ1กงาน
- กําหนดให,ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ฝ1กงานเช4นเดียวกับพนักงานประจํา
- นักศึกษารับผิดชอบในตนเองให,เข,ากับกฎระเบียบของสถานที่ฝ1กงาน
- มอบหมายงานที่ต,องใช,ความพยายาม ความอดทน
1.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู,
- นักศึกษาประเมินการเรียนรู,ด,วยตนเอง
- ประเมินโดยพนักงานพี่เลี้ยง หรือผู,บริหาร จากการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออก
- ระหว4างการฝ1กงาน โดยมีการบันทึกผลการประเมิน และให,มีลายเซ็นรับรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
- อาจารยนิเทศ ประเมินผลการฝ1กงานจากข,อมูลที่ปรากฏในคู4มือการฝ1กประสบการณวิชาชีพ

2. ความรู0
2.1 อธิบายถึงความรู,ที่จะได,รับ/ผลการเรียนรู,ด,านความรู,
- มีความรู,ในศาสตรของตนเอง
- เข,าใจเทคนิควิธีการทํางานในสถานที่ฝ1กงาน
- เข,าใจระบบการบริหารงาน
- เข,าใจบทบาทหน,าที่ กฎระเบียบแนวปฏิบัติของสถานที่ฝ1กงาน
2.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียน
- สถานที่ฝ1กงานจัดพนักงานพี่เลี้ยงให,คําแนะนําการปฏิบัติงานตามหน,าที่ มอบหมายเอกสาร
ข,อมูลของสถานที่ฝ1กงานให,ศึกษาด,วยตนเอง
- ศึกษาและฝ1กปฏิบัติจริงด,วยตนเองภายใต,การดูแลของพนักงานพี่เลี้ยง
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- นักศึกษาเรียนรู,ด,วยตนเองจากการสังเกตและการปฏิสัมพันธกับพนักงานประจําและการศึกษา
เอกสารของสถานที่ฝ1กงาน
2.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู,
- นักศึกษาประเมินการเรียนรู,ด,วยตนเอง
- ประเมินโดยพนักงานพี่เลี้ยงและอาจารยนิเทศ จากคู4มือการฝ1กประสบการณวิชาชีพ
3. ทักษะทางปEญญา
3.1 ทักษะทางปDญญาที่จะได,รับการพัฒนา/ผลการเรียนรู,ด,านทักษะทางปDญญา
- สามารถวิเคราะหและสรุปผลความสอดคล,อง ของความรู,ทางทฤษฎีกับการทํางานจริง
- สามารถแสดงแนวคิดในการนําความรู,ทางทฤษฏี มาพัฒนาหรือปรับปรุงงานให,เหมาะสม
- สามารถวิเคราะหปDญหาและเสนอแนะวิธีการแก,ไข
- สามารถนําความรู,ทางทฤษฎีมาอธิบายการทํางานจริง
- มีทักษะในการคิด วิเคราะหได,อย4างเหมาะสม
3.2 กระบวนการหรือกิจกรรมต4างๆ ที่ใช,ในพัฒนาผลการเรียนรู,
- การฝ1กปฏิบัติจริง
- การมอบหมายงาน
- อาจารยนิเทศ ออกนิเทศนักศึกษาระหว4างการฝ1กงาน
3.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู,
- นักศึกษาประเมินการเรียนรู,ด,วยตนเอง
- ประเมินโดยพนักงานพี่เลี้ยงและอาจารยนิเทศและจากคู4มือการฝ1กประสบการณวิชาชีพ
4. ทักษะความสัมพันธระหว8างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 คําอธิบายเกี่ยวกับทักษะความสัมพันธระหว4างบุคคลและความสามารถในการรับภาระ
ความรับผิดชอบที่ควรมีการพัฒนา
- รับผิดชอบงานที่ได,รับมอบหมาย
- เรียนรู,ภาวะทางอารมณของตนเอง เข,าใจชีวิตการทํางาน สามารถปรับตัวทํางานร4วมกับผู,อื่น
- วางตัวและแสดงความคิดเห็นได,เหมาะสมในฐานะนักศึกษาฝ1กงาน
- พัฒนาตนเองโดยการเรียนรู,สิ่งใหม4ๆ อย4างสม่ําเสมอ
4.2 กระบวนการ หรือกิจกรรมต4างๆ ที่จะพัฒนาผลการเรียนรู,
- การปฏิสัมพันธกับบุคคลในระดับต4างๆ ของสถานที่ฝ1กงาน
- การฝ1กปฏิบัติงานเช4นเดียวกับพนักงานประจํา
- การมอบหมายงาน
- การนิเทศกการฝ1กงานของนักศึกษาระหว4างการฝ1กงาน
4.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู,
- นักศึกษาประเมินการเรียนรู,ด,วยตนเอง
- ประเมินพฤติกรรม โดยพนักงานพี่เลี้ยง จากการสังเกตและการสอบถามความคิดเห็น
- ประเมินการฝ1กงานจากคู4มือการฝ1กประสบการณ
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช0เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 คําอธิบายเกี่ยวกับทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช,เทคโนโลยีสารสนเทศที่
ควรมีการพัฒนา
- สามารถใช,ความรู,ในสาขาที่เรียนไปประยุกตใช,ในการตัดสินใจที่ถูกต,องเหมาะสม
- มีความสามารถในการนําเสนอความคิดเห็นทั้งเชิงสังคมและวิชาการ ให,แก4บุคคล
- หรือกลุ4มบุคคล ทั้งการนําเสนอด,วยปากเปล4าและการเขียนรายงาน ได,อย4างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
- สามารถใช,เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมเพื่อการสื่อสารความคิดและข,อมูลข4าวสาร
5.2 กระบวนการหรือกิจกรรมต4างๆ ที่จะพัฒนาผลการเรียนรู,
- กําหนดให,นําเสนอ ผลการแก,ปDญหาระหว4างการฝ1กงาน ณ สถานที่ฝ1กงาน และประสบการณ
การฝ1กงาน ที่โปรแกรมวิชา แบบปากเปล4า
- กําหนดให,ส4งคู4มือการฝ1กประสบการณ
5.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู,
- นักศึกษาประเมินการเรียนรู,ด,วยตนเอง
- ประเมินคู4มือการฝ1กประสบการณ ในส4วนที่ต,องใช,การวิเคราะหเชิงตัวเลข โดย พนักงานพี่เลี้ยง
และอาจารยนิเทศประเมินการฝ1กงานจากคู4มือการฝ1กประสบการณ

หมวดที่ 4 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณภาคสนามหรือคําอธิบายรายวิชา
การนําความรู,และประสบการณทั้งในด,านทฤษฎีและด,านปฏิบัติ ทั้งยังสามารถนําความรู,ทาง
ทฤษฎีไปประยุกตใช,ในการปฏิบัติงานได,อย4างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนได,มีโอกาสเรียนรู,ปDญหาต4าง ๆ ซึ่งจะ
เป8นการพัฒนาตนเองให,มีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะออกไปประกอบอาชีพในสาขาวิชาที่เรียนมาได,ดียิ่งขึ้นใน
โอกาสต4อไป
2. กิจกรรมของนักศึกษา
- การเรียนรู,และทําความเข,าใจสถานที่ฝ1กงาน ได,แก4 ประวัติ วิสัยทัศน ภารกิจ เปPาหมาย
นโยบายสินค,าและบริการ รูปแบบการบริหารจัดการองคกร สถานที่ตั้ง โครงสร,างองคกร
พนักงาน
- การทําความเข,าใจวัฒนธรรมองคกรและการฝ1กการปรับตัวในการทํางานร4วมกับผู,อื่นใน
สถานการณต4างๆ
- การฝ1กปฏิบัติงานในหน,าที่ต4างๆ ตามที่ได,รับมอบหมาย
- การฝ1กเพื่อแก,ไขปDญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน,า การเผชิญกับการทํางานจริง
3. รายงานหรืองานที่นักศึกษาได0รับมอบหมาย
- คู4มือฝ1กประสบการณวิชาชีพ
- รายงาน โดยกําหนดระยะเวลาการส4ง
- ใบรับรองการฝ1กประสบการณวิชาชีพ
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- การนําเสนอผลงานการแก,ไขโจทยปDญหา แบบปากเปล4า ต4อโปรแกรมวิชาเมื่อการฝ1กงานเสร็จ
สิ้น
- อาจารยนิเทศตรวจเยี่ยมและติดตามผลการเรียนรู,ของนักศึกษา อย4างน,อย 1 ครั้ง
- จัดประชุมนักศึกษา อาจารยผู,รับผิดชอบการฝ1กงาน และอาจารยที่ปรึกษาการ
- ฝ1กงาน หลังการฝ1กงาน ให,นักศึกษานําเสนอผลการเรียนรู,และประสบการณจากการฝ1กงาน
เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู,ระหว4างนักศึกษา และอาจารยให,คําแนะนําเพื่อปรับเปลี่ยนความ
เข,าใจที่คลาดเคลื่อนหรือทัศนคติที่ไม4เหมาะสม

4. การติดตามผลการเรียนรู0การฝกประสบการณภาคสนามของนักศึกษา
- ประชุมร4วมกับฝRายกิจการนักศึกษาของคณะ เพื่อกําหนดอาจารยนิเทศตามสถานที่ที่นักศึกษา
ออกฝ1ก โดยใช,อาจารยนิเทศกร4วมกับโปรแกรมวิชาอื่น
- แนะนํานักศึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบ การปฏิบัติตัวระหว4างฝ1กงาน ตลอดจนแนวทางการ
ฝ1กงานที่ดีที่นําไปสู4ความสําเร็จ
- ติดตามความก,าวหน,า หรือ ปDญหาอุปสรรค ระหว4างการฝ1กงานของนักศึกษาและ/หรือของ
สถานที่ฝ1กงานและแก,ไขปDญหาอุปสรรคเต็มตามความสามารถประสานงานกับอาจารย
ผู,รับผิดชอบการฝ1กงานในการดูแลนักศึกษาฝ1กงาน
- สรุปผลประเมินการฝ1กงานของนักศึกษา และประชุมร4วมกับกรรมการโปรแกรมวิชา เพื่อหาข,อ
ยุติกรณีที่จําเป8น
5. หน0าที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมใน
ภาคสนาม
- จัดหาสถานที่ฝ1กงาน และจัดสรรสถานที่ฝ1กงานให,แก4นักศึกษา
- ประสานงานกับผู,รับผิดชอบการฝ1กฝRายสถานที่ฝ1กงาน เพื่อทําความเข,าใจจุดมุ4งหมายของการ
ฝ1กงาน และผลการเรียนรู,ที่คาดหวัง สิ่งอํานวยความสะดวกและการสนับสนุนที่จําเป8น
- จัดโปรแกรมการฝ1กงานร4วมกับผู,รับผิดชอบการฝ1กฝRายสถานที่ฝ1กงาน
- จัดปฐมนิเทศแนะนํานักศึกษาก4อนฝ1กงาน
- จัดประชุมชี้แจงอาจารยที่ปรึกษาการฝ1กงาน เพื่อทําความเข,าใจจุดมุ4งหมายของการฝ1กงาน ผล
การเรียนรู,ที่คาดหวัง และบทบาทหน,าที่ความรับผิดชอบของอาจารยที่ปรึกษาการฝ1กงาน
- ติดตามการฝ1กงานของนักศึกษา พร,อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู,รับผิดชอบการฝ1กฝRาย
สถานที่ฝ1กงานและอาจารยที่ปรึกษาการฝ1กงาน เพื่อทําให,การฝ1กงานของนักศึกษาบรรลุ
วัตถุประสงคและสถานที่ฝ1กงานได,รับผลประโยชน
- ประสานงานกับผู,รับผิดชอบการฝ1กฝRายสถานที่ฝ1กงาน และอาจารยที่ปรึกษาการฝ1กงานในการ
ดูแลนักศึกษาฝ1กงาน
- สรุปผลการประเมินการฝ1กงานของนักศึกษา และจัดประชุมร4วมกับผู,เกี่ยวข,อง เพื่อหาข,อยุติ
กรณีที่จําเป8น
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6. หน0าที่และความรับผิดชอบของอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศ
- ให,คําปรึกษาด,านวิชาการแก4นักศึกษาฝ1กงาน
- ตรวจเยี่ยม ติดตามความก,าวหน,าและปDญหาอุปสรรคในระหว4างการฝ1กงาน
- รายงานปDญหาอุปสรรคแก4อาจารยผู,รับผิดชอบการฝ1กงาน
- ประเมินผลการฝ1กงานของนักศึกษา และประชุมร4วมกับผู,เกี่ยวข,อง เพื่อหาข,อยุติกรณีที่จําเป8น
7. การเตรียมการในการแนะแนวและช8วยเหลือนักศึกษา
- จัดปฐมนิเทศแนะนําการฝ1กงานให,กับนักศึกษา พร,อมแจกคู4มือการฝ1กงาน
- จัดอาจารยที่ปรึกษาการฝ1กงานให,กับนักศึกษา
8. สิ่งอํานวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ต0องการจากสถานที่ที่จัดประสบการณภาคสนาม/
สถานประกอบการ
- พนักงานพี่เลี้ยงประจํานักศึกษาสําหรับกิจกรรมการแก,โจทยปDญหาของสถานที่ฝ1กงาน
- สถานที่นั่งทํางานเอกสารตามความจําเป8น
- วัสดุอุปกรณประกอบการศึกษาการแก,ไขโจทยปDญหา

หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ
1. การกําหนดสถานที่ฝก
อาจารยผู,รับผิดชอบการฝ1กงาน คัดเลือกสถานที่ฝ1กงานที่ดําเนินกิจการสอดคล,องกับสาขาวิชา ที่มี
ความพร,อม ดังนี้
- เข,าใจและสนับสนุนจุดมุ4งหมายของการฝ1กงาน
- มีความปลอดภัยของสถานที่ตั้ง สภาวะการทํางาน และการเดินทาง
- สามารถจัดพนักงานพี่เลี้ยงดูแลการฝ1กงาน
- ยินดีรับนักศึกษาฝ1กงาน
- อาจารยผู,รับผิดชอบการฝ1กงาน ติดต4อประสานงานกับสถานที่ฝ1กงานก4อนล4วงหน,า เมื่อสถานที่
ฝ1กงานตอบรับแล,ว จัดนักศึกษาลงฝ1กงานในสถานที่ฝ1กงานต4างๆตามความสมัครใจ นักศึกษา
อาจหาสถานที่ฝ1กงานด,วยตนเอง แต4สถานที่ฝ1กงานต,องได,รับความเห็นชอบจากหัวหน,า
โปรแกรมวิชา
2. การเตรียมนักศึกษา
อาจารยผู,รับผิดชอบการฝ1กงาน จัดปฐมนิเทศการฝ1กงานพร,อมทั้งมอบคู4มือการฝ1กประสบการณ
วิชาชีพ ให,กับนักศึกษาก4อนการฝ1กงาน โดยครอบคลุมเนื้อหาต4างๆ เช4น จุดมุ4งหมายของการฝ1กงาน ผลการ
เรียนรู,ที่คาดหวัง การปฏิบัติตนระหว4างการฝ1กงาน กิจกรรมการฝ1กงาน การจัดอาจารยที่ปรึกษาการฝ1กงาน
การติดตามประเมินผลการปPองกัน/หลีกเลี่ยงอันตรายจากการฝ1กงาน การวางตัว การติดต4อแจ,งเหตุด4วน
การเตรียมความพร,อมด,านวิชาการก4อนการฝ1กงาน เป8นต,น
3. การเตรียมอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศ
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- จัดประชุมชี้แจงเพื่อทําความเข,าใจจุดมุ4งหมายของการฝ1กงาน ผลการเรียนรู,ที่คาดหวัง บทบาท
หน,าที่ความรับผิดชอบของอาจารยที่ปรึกษาการฝ1กงาน การดูแลนักศึกษา กิจกรรมและ
ตารางเวลาการฝ1กงาน การติดตามและประเมินผลการฝ1กงาน ฯลฯ ก4อนการฝ1กงาน
- จัดสรรนักศึกษาให,อยู4ในการดูแลของอาจารยที่ปรึกษาการฝ1กงาน ตามความเชี่ยวชาญของ
อาจารย ให,สอดคล,องกับโจทยปDญหาของสถานที่ฝ1กงาน
4. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงในสถานที่ฝก
ติดต4อสถานที่ฝ1กงานเพื่อขอชื่อผู,รับผิดชอบการฝ1กงาน แล,วประสานงานกับผู,รับผิดชอบการฝ1ก
ฝRายสถานที่ฝ1กงาน ชี้แจงให,ทราบถึงจุดมุ4งหมายของการฝ1กงาน และผลการเรียนรู,ของนักศึกษาที่ต,องการ
เน,น ทําความตกลงร4วมกันในการจัดกิจกรรมระหว4างการฝ1กงาน การกําหนดความรับผิดชอบของ
ผู,รับผิดชอบการฝ1กฝRายสถานที่ฝ1กงานและพนักงานพี่เลี้ยง พร,อมแจ,งช4องทางการติดต4อกรณีมีเหตุด4วน และ
มอบคู4มือการดูแลควบคุมการฝ1กงาน
5. การจัดการความเสี่ยง
อาจารยประจําหลักสูตรร4วมกันประเมินความเสี่ยงต4อนักศึกษาและสถานที่ฝ1กงาน จากข,อมูลสถิติ
การฝ1กงานและข4าวสาร/สารสนเทศในสื่อสาธารณะ แล,วดําเนินการปPองกัน ดังนี้
ความเสี่ยงจากสถานที่ตั้ง การเดินทาง และสภาวะการทํางาน
- คัดเลือกสถานที่ฝ1กงานที่ไม4ตั้งอยู4ในเขตอันตราย การคมนาคมสะดวก และสภาวะการ
ทํางานไม4เสี่ยงอันตรายความเสี่ยงจากอุบัติเหตุการทํางานของนักศึกษา
- ปฐมนิเทศแนะนํานักศึกษา ประกันอุบัติเหตุและประกันการเจ็บปRวยและชีวิตให,
นักศึกษาความเสี่ยงจากความเสียหายของสถานที่ฝ1กงานเนื่องจากการทํางานของ
นักศึกษาฝ1กงาน
- ขอให,สถานที่ฝ1กงาน จัดพนักงานพี่เลี้ยงให,คําแนะนําและดูแลควบคุมการทํางานของ
นักศึกษา กําหนดให,นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ฝ1กงานอย4างเคร4งครัด
ความเสี่ยงด0านสังคม
- ปฐมนิเทศแนะนําการวางตัวที่เหมาะสมต4อบุคลากรทุกระดับของสถานที่ฝ1กงาน

หมวดที่ 6 การประเมินนักศึกษา
1. หลักเกณฑการประเมิน
ประเมินการบรรลุผลการเรียนรู,ของนักศึกษาทั้ง 5 ด,าน โดยให,ระดับคะแนน 1-5 ตามเกณฑการ
ประเมินผลการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1 หมายถึง ต,องปรับปรุงอย4างมาก
2 หมายถึง ต,องปรับปรุง
3 หมายถึง พอใช,
4 หมายถึง ดี
5 หมายถึง ดีมาก
นักศึกษาต,องได,รับคะแนนประเมินเฉลี่ยไม4น,อยกว4า 3.5 จึงจะผ4านเกณฑการฝ1กประสบการณภาคสนาม
2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
- ประเมินโดยอาจารยนิเทศ อาจารยผู,รับผิดชอบในการฝ1กงาน
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- รวมคะแนนเฉลี่ยจากการประเมินของอาจารยนิเทศ อาจารยผู,รับผิดชอบในการฝ1กงานตาม
เกณฑที่กําหนด
3. ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงต8อการประเมินนักศึกษา
ประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาระหว4างการฝ1กและหลังจากเสร็จสิ้นการฝ1กงาน ตาม
แบบฟอรมประเมินของคณะ โดยพิจารณาจากพฤติกรรมและผลงานระหว4างการฝ1กและรายงานการฝ1กงาน
ซึ่งผู,รับผิดชอบการฝ1กฝRายสถานที่ฝ1กงานต,องรวบรวมความคิดเห็นจากพนักงานพี่เลี้ยงผู,ดูแลการฝ1กงานของ
นักศึกษา
4. ความรับผิดชอบของอาจารยผู0รับผิดชอบประสบการณภาคสนามต8อการประเมินนักศึกษา
ประเมินนักศึกษาหลังจากเสร็จสิ้นการฝ1กงาน ตามแบบฟอรมประเมินของคณะ โดยพิจารณาจาก
รายงานการประเมินตนเองของนักศึกษา บันทึกการประเมินของอาจารยที่ปรึกษาการฝ1กงาน และรายงาน
การฝ1กงานของนักศึกษา
5. การสรุปผลการประเมินที่แตกต8าง
อาจารยผู,รั บผิ ดชอบการฝ1 กงานประสานงานกั บผู, รับ ผิด ชอบการฝ1กฝRา ยสถานที่ ฝ1กงาน เพื่ อ
ตรวจสอบทําความเข,าใจในประเด็นการประเมินที่แตกต4างกันอย4างมีนัยสําคัญ และกรณีจําเป8น จัดประชุม
ร4วมระหว4างผู,รับผิดชอบการฝ1กประสบการณที่เกี่ยวข,อง เพื่อพิจารณาหาข,อสรุป

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝกประสบการณภาคสนาม
1. กระบวนการประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดยผู0เกี่ยวข0องต8อไปนี้
1.1 นักศึกษา
- จัดให,นักศึกษาตอบแบบประเมินประสิทธิผลของการฝ1กงาน
1.2 พนักงานพี่เลี้ยงหรือผู,ประกอบการ
- จัดให,พนักงานพี่เลี้ยงหรือผู,ประกอบการประเมินประสิทธิผลของการฝ1กงานของนักศึกษา
1.3 อาจารยที่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม
- มีการจัดทําสรุปผลการประเมินการฝ1กงานของนักศึกษา
1.4 อื่นๆ เช4น บัณฑิตจบใหม4
- มีการติดตามผลการทํางานและการได,งานทําของบัณฑิตจบใหม4
2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
- อาจารยผู,รับผิดชอบการฝ1กงานประมวลผลการฝ1กงานของนักศึกษาทั้งหมด พร,อมทั้งผลการ
ประเมินและข,อเสนอแนะต4างๆ ของนักศึกษา ความคิดเห็นและข,อเสนอแนะของผู,รับผิดชอบ
การฝ1กประสบการณที่เกี่ยวข,อง จัดทํารายงานผลการดําเนินการของฝ1กงาน รายงานต4อ
อาจารยผู,รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อนําเสนอต4อคณบดีเพื่อทราบและพิจารณา
- ที่ประชุมโปรแกรมวิชาร4วมพิจารณาประสิทธิผลของการฝ1กงาน วิเคราะหปDญหาและกําหนด
แผนพั ฒ นาปรั บ ปรุ งสํ า หรั บใช, ในรอบปA การศึ กษาถั ดไป โดยแสดงไว, ในรายงานผลการ
ดําเนินงานหลักสูตร
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