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รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
4003802 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศ
Information Technology Internship
2. จานวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต
3(0-30-0)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.2 ประเภทของรายวิชา วิชาเฉพาะ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ / อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
อาจารย์ชูติวรรณ บุญอาชาทอง
4.2 อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน
อาจารย์ชูติวรรณ บุญอาชาทอง
กลุ่มเรียน A1 และ B1
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่กาหนดให้มีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
ภาคการศึกษาที่ 2/2560
ชั้นปีที่ 4
6. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณ์ภาคสนามครั้งล่าสุด
วันที่ 16 เมษายน 2560

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของประสบการณ์ภาคสนาม
วิชาวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเป็นการจัดให้นักศึกษาได้บูรณาการความรู้ที่
ได้ศึกษามาทั้งหมด
1. เพื่อประยุกต์กับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ จะเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ตรง
2. เพื่อเรียนรู้การทางานเป็นทีม
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3. เพื่อเตรียมความพร้อมและปรับตัวให้สามารถทางานได้จริงเมื่อสาเร็จการศึกษา
2. วัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณ์ภาคสนาม
จุดมุ่งหมายของประสบการณ์ภาคสนาม เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน นักศึกษาสามารถ
1. เชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎีกับการประยุกต์ให้เกิดผลทางปฏิบัติ
2. เรียนรู้และฝึกประสบการณ์การพัฒนาระบบสารสนเทศจากสภาพแวดล้อมจริง
3. วางแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยทางานร่วมกับผู้อื่นได้
4. ประยุกต์เครื่องมือ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีอยู่ในสภาพแวดล้อมจริง
5. เข้าใจชีวิตการทางานและวัฒนธรรมองค์กร
6. ปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น และสามารถทางานร่วมกันได้

หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้
1. คุณธรรม จรยิธรรม
1.1 คุณธรรมจริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลาดับ
ความสาคัญ
4) เคารพสิทธิและรับฟัง ความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้ง เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์
5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม
7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
นอกจากคุณสมบัติตามข้อกาหนดหลักสูตรแล้ว นักศึกษายังต้องได้รับการพัฒนา เพิ่มเติมดังนี้
 ซื่อสัตย์ สุจริต รักษาความลับขององค์กร
 เคารพ ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบขององค์กร
 มีความขยันหมันเพียร อดทน เอื้อเฟื้อต่อสมาชิกในการทางาน
1.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้
1) ปฐมนิเทศก์นักศึกษาถึงระเบียบ วินัย คุณธรรม ที่พึงปฏิบัติ ก่อนการฝึกงาน
2) กาหนดตารางเวลาฝึกงาน บันทึกเวลาฝึกงานกาหนดขอบเขตของงาน กาหนดวิธีการประเมินผล
งาน
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3) มอบหมายงาน กาหนด ติดตามและควบคุมให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาน
ประกอบการเช่นเดียวกับพนักงานขององค์กร
4) ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
1.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
1) นักศึกษาประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้แบบสอบถามมาตรฐานที่วัดคุณธรรม จริยธรรม
2) ประเมินโดยพนักงานพี่เลี้ยง หรือพนักงานควบคุมการฝึกงาน จากการสังเกตพฤติกรรมและการ
แสดงออก ระหว่างฝึกงาน โดยมีการบันทึกผลการประเมิน และมีหลักฐานแจ้งให้นักศึกษาทราบด้วยทุกครั้ง
3) ประเมินความซื่อสัตย์จากการพูดคุย สัมภาษณ์เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน และผู้เกี่ยวข้อง พร้อม
มีรายงานผลการฝึกงานประกอบ
2 ความรู้
2.1 อธิบายถึงความรู้ที่จะได้รับ / ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง ประยุกต์
ความรู้ ทักษะและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้งปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกาหนด
4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์
5) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชานาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบ
ของเทคโนโลยีใหม่ๆ
7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง
8) สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
นอกจากคุณสมบัติตามข้อกาหนดหลักสูตรแล้ว นักศึกษายังต้องได้รับการพัฒนา เพิ่มเติมดังนี้
 มีความรู้ด้านการประยุกต์เทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อการใช้งานเชิงธุรกิจ เพื่อการบริหาร เพื่อการ
ปฏิบัติงานหรือเพื่อสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมขององค์กร
 เข้าใจและเลือกใช้เครื่องมือในการทางานอย่างถูกต้อง เหมาะสม และคานึงถึงการใช้ทรัพยากร
ของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 เข้าใจและปฏิบัติตามขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ ที่สอดคล้องกับระดับคุณภาพของ
องค์กร
 เข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้อง
2.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียน
1) สถานประกอบการที่ฝึกงาน จัดพนักงานพี่เลี้ยงให้คาแนะนาเครื่องมือ อุปกรณ์ที่จาเป็นในการ
ปฏิบัติงานตามหน้าทีบ่ อกถึงแหล่งข้อมูลเพื่อให้นักศึกษาได้ค้นคว้าข้อมูลเพื่อการทางานได้ด้วยตนเอง
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2) ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ที่มีในหนว่ยงานเพื่อการปฏิบัตงิ านจริงภายใต้การดูแลของ
พนักงานพี่เลี้ยง
3) จัดประชุม แบ่งงาน ติดตามงาน เป็นระยะเวลาที่กาหนด หรือตามความเหมาะสม
2.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
1) ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน โดยผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ พนักงานพี่เลี้ยง
อาจารย์นิเทศก์
2) ประเมินผลจากการทางานร่วมกับผู้อื่น
3) ประเมินผลจากการตรงต่อเวลาในการส่งงาน และความสมบูรณ์ของงานที่ได้รับมอบหมาย โดย
กาหนดแบบฟอร์มบันทึกการส่งงาน
3 ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่จะได้รับการพัฒนา / ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
นอกจากคุณสมบัติตามข้อกาหนดหลักสูตรแล้ว นักศึกษายังต้องได้รับการพัฒนา เพิ่มเติมดังนี้
 มีทักษะในการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ ในการใช้งานระบบสารสนเทศ
 มีทักษะการเลือก และใช้เครื่องมือ อุปกรณ์การพัฒนาระบบสารสนเทศ
 สามารถนาความรู้ทางทฤษฎีมาเป็นพื้นฐานในการทางานจริง
 สามารถนาความรู้ทางทฤษฎีมาประยุกต์เพื่อแก้ไขปัญหา
3.2 กระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ ทีใ่ ช้ในพัฒนาผลการเรียนรู้
1) การมอบหมายโจทย์ปัญหา ให้ฝึกการค้นหาความต้องการ และวิเคราะห์ผลความต้องการ
2) จัดทารายงานผลวิเคราะห์ความต้องการและนาเสนอ
3) ประชุมร่วมกันระหว่างพนักงานพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาฝึกงาน
4) การพัฒนาระบบสารสนเทศจริง โดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ในหน่วยงาน
5) ประชุมร่วมกันระหว่างพนักงานพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาฝึกงาน สม่าเสมอและ
ต่อเนื่อง
3.3 วิธีการประเมนิผลการเรียนรู้
ประเมินผลจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย ตามหัวข้อที่กาหนด โดยอ้างอิง ทฤษฎีในวิชาที่เกี่ยวข้องและควร
นามาเป็นพื้นฐานในการทางาน
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 คาอธิบายเกี่ยวกับทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความสามารถในการรับภาระความ
รับผิดชอบที่ควรมีการพัฒนา
1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ
2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้ง
ในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม รวมทั้งแสดง
จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
นอกจากคุณสมบัติตามข้อกาหนดหลักสูตรแล้ว นักศึกษายังต้องได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมดังนี้
 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเรียนรภู้าวะ
ทาง อารมณ์ของตนเอง เรียนรู้การทางานร่วมกับผู้อื่น เรียนรู้เทคนิคการขอความช่วยเหลือ หรือขอข้อมูลเพื่อ
นามาประกอบการทางาน
 สามารถวางตัวในตาแหน่งงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสม
 กล้าแสดงความคิดเห็นในขอบเขตของงานและภาระหน้าที่
 พัฒนาตนเองจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง และจากการฝึกอบรม หรือการสอบถามเพื่อนร่วมงาน
 สร้างความสัมพันธ์อันดี ทาให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันในหน่วยงาน
4.2 กระบวนการ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะพัฒนาผลการเรียนรู้
1) สร้างกิจกรรมสันทนาการ ละลายพฤติกรรม เพื่อให้เกิดความรู้รัก สามัคคี พร้อมทางานเป็นทีม
2) มอบหมายงานที่ต้องทางานร่วมกันเป็นทีม มีการแบ่งงานกันอย่างชัดเจน
3) มอบหมายงานที่ต้องไปพูดคุย สัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศ
4) ประชุมร่วมกัน เพื่อมอบหมายงาน ติดตามงาน ประเมินผล
4.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
1) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม จากการสัมภาษณ์ผู้ร่วมงาน หรือผู้เกี่ยวข้อง
2) ประเมินจากข้อมูลที่ได้รับจากที่นักศึกษาไปสัมภาษณ์
3) ประเมินจากการมีส่วนรว่มในการแสดงความคิดเห็นและการได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน
หรือผู้เกี่ยวข้อง
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5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 คาอธิบายเกี่ยวกับทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ควรมี
การพัฒนา
1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
2) สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ
ประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
นาเสนออย่างเหมาะสม
4) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
นอกจากคุณสมบัติตามข้อกาหนดหลักสูตรแล้ว นักศึกษายังต้องได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมดังนี้
 สามารถใช้ความรู้ทางสถิติ คณิตศาสตร์ เทคนิคการคานวณ เพื่อแก้ปัญหาโจทย์ที่ได้รับ
มอบหมาย อย่างเหมาะสม
 สามารถใช้เทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ ในการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการทางาน เช่น
การโต้ตอบ แสดงความคิดเห็น ประสานการทางาน การรับ-ส่งงาน
 สามารถใช้เทคโนโลยี หรือ อินเทอร์เน็ตในการค้นคว้า หาข้อมูลประกอบการทางาน
 สามารถ สื่อสารโดยใช้ภาษาที่เหมาะสม และส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการทางาน
5.2 กระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะพัฒนาผลการเรียนรู้
1) มอบหมายงานที่ต้องใช้คณิตศาสตร์ ทักษะการคานวณ และใช้สถิติเพื่อนาเสนอข้อมูล
2) มอบหมายงานที่ต้องมีการสื่อสารโดยใช้ภาษาทังไทยและต่างประเทศ ทั้งการพูด เขียน ในการ
ประสานการทางาน
3) มอบหมายงานที่ต้องใช้เทคโนโลยี ในการแก้ปัญหา หรือนาเสนอผลงาน
5.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
1) ประเมินจากเอกสาร ที่นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นสื่อ
2) ประเมินจากเอกสารที่เขียน เช่น e-Mail ที่ใช้สื่อสารเพื่อการทางาน
3) ประเมินจากผลการแก้ปัญหาโดยเน้นความถูกต้องและเหมาะสม

หมวดที่ 4 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณ์ภาคสนามหรือคาอธิบายรายวิชา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเต็มรูปแบบในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การควบคุมดูแลและ
ข้อแนะนาของคณาจารย์ประจาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Participate in formal internship in a company or organization in related field under
information technology advisors’ instruction and counsel.
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2. กิจกรรมของนักศึกษา
การทางานเพื่อเพิ่มประสบการณ์ภาคสนามในช่วงระยะเวลาต่อเนื่องจนครบจานวนชั่วโมงที่ระบุตาม
หลักสูตร และ/หรือ ตามเวลาการทางานของสถานประกอบการที่นักศึกษาฝึกงาน โดยนักศึกษาต้องมีการเตรียม
ตัวก่อนการทางานดังนี้
1. เรียนรู้ ทาความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย วัฒนธรรม กฎ ระเบียบ ขั้ นตอนในการทางานของสถาน
ประกอบการ
2. เรียนรู้ และฝึกการทางานร่วมกับผู้อื่นในสถานประกอบการที่ฝึกงาน
3. นาความรู้ทางทฤษฎีทางเทคโนโลยีสารสนเทศและวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง มาเป็นพื้นฐานในการประยุกต์
เพื่อการทางาน
4. การฝึกแก้ไขปัญหาในโจทย์ที่ได้รับมอบหมายโดยใช้อุปกรณ์ เครื่องมือที่มีอยู่ในสถานประกอบการ
3. รายงานหรืองานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย
ระบุรายงานหรืองานที่มอบหมายนักศึกษา และกาหนดส่ง
รายงานหรืองานที่มอบหมายนักศึกษา
กาหนดส่ง
แผนการแก้ไขโจทย์ปัญหา
สัปดาห์ที่ 2 ของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
ผลการวิเคราะห์ปัญหา
ระหว่างการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ตามระยะเวลา
ที่มอบหมายงาน
ผลการออกแบบ และพัฒนาระบบเพื่อแก้ไขปัญหา
ระหว่างการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ตามระยะเวลา
ที่มอบหมายงาน
ผลประเมินการใช้งานระบบ
ระหว่างการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ตามระยะเวลา
ที่มอบหมายงาน
รายงานการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
หลังการสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 1
สัปดาห์
4. การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา
1. จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ทั้งที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
และที่ ป รึ ก ษาเฉพาะเรื่ อ งให้ นั กศึ กษาน าเสนอการเรีย นรู้ และประสบการณ์ที่ ได้ รับ จากการฝึ ก ประสบการณ์
ภาคสนาม เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาที่ไปฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
2. อาจารย์ชี้นาให้เห็นถึงความสาคัญ และผลกระทบต่อพฤติกรรมด้า นคุณธรรม จริยธรรม ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่มีต่อการทางานในอนาคต
3. การนาผลการประเมินนักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม มานาเสนออภิปราย เพื่อเป็นแนวทางใน
การ ฝึกประสบการณ์ภาคสนามต่อรุ่นต่อไป
4. สนับสนุนให้ นาโจทย์ที่พบในการฝึกประสบการณ์ภาคสนามมาเป็นกรณีศึกษาหรือโจทย์ในการทา
โครงงานระบบสารสนเทศต่อไป
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5. หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม
1. จัดโปรแกรม ตารางการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา
2. แนะนานักศึกษาเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ วัฒนธรรมของหน่วยงาน
3. แนะน าเครื่ อ งมือ อุป กรณ์ ซอฟต์ แวร์ ของหน่ ว ยงานที่ส ามารถน ามาใช้ เพื่ อ การฝึ ก ประสบการณ์
ภาคสนาม
4. แนะนาบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือทีต่ ้องทางานร่วมกัน
5. ติดตามความก้าวหน้า ประเมินผลการทางานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม รายงานผลต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา
6. ประสานงาน ประชุมกับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้ความเห็นในการปรับปรุงการทางานของนักศึกษา
6. หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์
6.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกงาน
1) จัดหาสถานทีฝึกงาน และจัดสรรสถานที่ฝึกงานให้แก่นักศึกษา
2) ประสานงานกับผู้รับผิดชอบการฝึกฝ่ายสถานที่ฝึกงาน เพื่อทาความเข้าใจจุดมุ่งหมายของการฝึกงาน
และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สิ่งอานวยความสะดวกและการสนับสนุนที่จาเป็น
3) จัดโปรแกรมการฝึกงานร่วมกับผู้รับผิดชอบการฝึกฝ่ายสถานที่ฝึกงาน
4) จัดปฐมนิเทศแนะนานักศึกษาก่อนฝึกงาน
5) จัดประชุมชี้แจงอาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกงาน เพื่อทาความเข้าใจจุดมุ่งหมายของการฝึกงาน ผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกงาน
6) ติดตามการฝึกงานของนักศึกษา พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้รับผิดชอบการฝึก ฝ่ายสถานที่
ฝึกงาน และอาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกงาน เพื่อทาให้การฝึกงานของนักศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ และสถานที่ฝึกงาน
ได้รับผลประโยชน์
7) ประสานงานกับผู้รับผิดชอบการฝึกฝ่ายสถานที่ฝึกงาน และอาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกงาน ในการดูแล
นักศึกษาฝึกงาน
8) สรุปผลการประเมินการฝึกงานของนักศึกษา และจัดประชุมร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาข้อยุติกรณีที่
จาเป็น
6.2 อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์การฝึกงาน
1) ให้คาปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาฝึกงาน
2) ตรวจเยี่ยม ติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในระหว่างการฝึกงาน
3) รายงานปัญหาอุปสรรคแก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกงาน
4) ประเมินผลการฝึกงานของนักศึกษาและประชุมร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาข้อยุติกรณีที่จาเป็น
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7. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา
1. จัดปฐมนิเทศแนะนาการฝึกงานให้กับนักศึกษา พร้อมแจกคู่มือการฝึกงาน
2. จัดเจ้าหน้าที่ฝึกงาน รับแจ้งเหตุด่วน/ความต้องการช่วยเหลือตลอดเวลา ตามรายละเอยดช่องทางการ
ติดต่อในคู่มือการฝึกงาน
3. จัดอาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกงานให้กับนักศึกษา
8. สิ่งอานวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ต้องการจากสถานที่ที่จัดประสบการณ์ภาคสนาม/
สถานประกอบการ
1. ระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย มีระบบรักษาความปลอดภัย
2. สถานทีท่ างาน หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ตามความจาเป็น
3. วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ซอฟต์แวร์ และคู่มือที่ใช้ประกอบการทางาน
4. แหล่งข้อมูลเพื่อการค้นคว้า หรือเรียนรู้ด้วยตนเอง
5. พนักงานพี่เลี้ยงที่คอยให้คาแนะนา
6. พนักงานพี่เลี้ยงประจานักศึกษาสาหรับกิจกรรมการแก้โจทย์ปัญหาของสถานที่ฝึกงาน

หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ
1. การกาหนดสถานที่ฝึก
อาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกงาน คัดเลือกสถานที่ฝึกงานที่ดาเนินกิจการสอดคล้องกับสาขาวิชาที่มีความ
พร้อม ดังนี้
1. เข้าใจและสนับสนุนจุดมุ่งหมายของการฝึกงาน
2. มีความปลอดภัยของสถานที่ตั้ง สภาวะการทางาน และการเดินทาง
3. สามารถจัดพนักงานพี่เลี้ยงดูแลการฝึกงาน
4. มีโจทย์ปัญหาที่มีความยากง่ายเหมาะสมกับเวลาฝึกและความรู้ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3/4
5. ยินดีรับนักศึกษาฝึกงาน
อาจารยู้รับผิดชอบการฝึกงาน ติดต่อประสานงานกับสถานที่ฝึกงานก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือน เมื่อ
สถานที่ฝึกงานตอบรับแล้ว จัดนักศึกษาลงฝึกงานในสถานที่ฝึกงานต่างๆ ตามความสมัครใจ นักศึกษาอาจหา
สถานที่ฝึกงานด้วยตนเอง แต่สถานที่ฝึกงานต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานสาขาวิชาหรือคณะ
2. การเตรียมนักศึกษา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกงาน จัดปฐมนิเทศการฝึกงานพร้อมทั้งมอบคู่มือการฝึกงาน ให้กับนักศึกษา
ก่อนการฝึกงาน 2 สัปดาห์ โดยครอบคลุมเนื้อหาต่างๆ เช่น จุดมุ่งหมายของการฝึกงาน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
การปฏิบั ติ ตนระหว่างการฝึ กงาน การจัดอาจารย์ ที่ปรึกษาการฝึ กงาน การติดตามประเมินผล การป้องกัน /
หลีกเลี่ยงอันตรายจากการฝึกงาน การวางตัว การติดต่อแจ้งเหตุด่วน การเตรียม การเตรียมความพร้ อมด้าน
วิชาการก่อนการฝึกงาน
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3. การเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์
1. จัดประชุมชี้แจงเพื่อทาความเข้าใจจุดมุ่งหมายของการฝึกงาน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง บทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกงาน การดูแลนักศึกษา กิจกรรมและตารางเวลาการฝึกงาน การ
ติดตามและประเมินผลการฝึกงาน ฯลฯ ก่อนการฝึกงาน
2. จัดสรรนักศึกษาให้อยู่ในการดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกงาน ตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์ ให้
สอดคล้องกับโจทย์ปัญหาของสถานที่ฝึกงาน
4. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงในสถานที่ฝึก
ติดต่อสถานที่ฝึ กงานเพื่อขอชื่อผู้ รับผิ ดชอบการฝึ กงาน แล้ ว ประสานงานกับผู้ รับผิ ดชอบากรฝึ กฝ่ าย
สถานที่ฝึกงาน ชี้แจงให้ทราบถึงจุดมุ่งหมายของการฝึกงาน และผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ต้องการเน้น ทาความ
ตกลงร่วมกันในการจัดกิจกรรมระหว่างการฝึกงาน การกาหนดความรับผิ ดชอบของผู้รับผิดชอบการฝึก งาน
สถานที่ฝึกงานและพนักงานพี่เลี้ยง พร้อมแจ้งช่องทางการติดต่อกรณีมีเหตุด่วน และมอบคู่มือการดูแลควบคุมการ
ฝึกงาน
5. การจัดการความเสี่ยง
อาจารย์ประจาหลักสูตรร่วมกันประเมินความเสี่ยงต่อนักศึกษาและสถานที่ฝึกงาน จากข้อมูลสถิติการ
ฝึกงานและข่าวสาร/สารสนเทศในสื่อสาธารณะ แล้วดาเนินการป้องกัน ดังนี้
ความเสี่ยงจากสถานที่ตั้ง การเดินทาง และสภาวะการทางาน
คัดเลือกสถานที่ฝึกงานที่ไม่ตั้งอยู่ในเขตอันตราย การคมนาคมสะดวก และสภาวะการทางานไม่เสี่ยง
อันตราย
ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุการทางานของนักศึกษา
ปฐมนิเทศแนะนานักศึกษา ประกันอุบัติเหตุและประกันการเจ็บป่วยและชีวิตให้นักศึกษา
ความเสี่ยงจากความเสียหายของสถานทีฝ่ ึกงานเนื่องจากการทางานของนักศึกษาฝึกงาน
ขอให้สถานที่ฝึกงาน จัดพนักงานพี่เลี้ยงให้คาแนะนาและดูแลควบคุมการทางานของนักศึกษา กาหนดให้
นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ฝึกงานอย่างเคร่งครัด
ความเสี่ยงด้านสังคม
1) ปฐมนิเทศแนะนาการวางตัวที่เหมาะสมต่อบุคลากรทุกระดับของสถานที่ฝึกงาน
2) ปฐมนิเทศแนะนาการแต่งกายในชุดนักศึกษาที่ถูกระเบียบของมหาวิทยาลัยตลอดเวลาที่ฝึกงาน
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หมวดที่ 6 การประเมินนักศึกษา
1. หลักเกณฑ์การประเมิน
ประเมินการบรรลุผลการเรียนรู้ของนักศึกษาทั้ง 5 ด้าน โดยให้ระดับคะแนนตามเกณฑ์ประเมินผล
การศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1 หมายถึง ต้องปรับปรุงอย่างมาก
2 หมายถึง ต้องปรับปรุง
3 หมายถึง พอใช้
4 หมายถึง ดี
5 หมายถึง ดีมาก
นักศึกษาต้องได้รับคะแนนประเมินเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จึงจะผ่านเกณฑ์การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
ประเมินโดยพนักงานพี่เลี้ยงและอาจารย์ที่ปรึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม โดยใช้เกณฑ์ให้เป็นไปตาม
ข้อกาหนดของรายวิชาฯ
อาจารย์ที่ปรึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม สรุปผลการประเมิน และรายงานผลต่อคณะฯ
3. ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงต่อการประเมินนักศึกษา
ประเมิน ผลการปฏิบั ติงานของนั กศึกษาทั้งระหว่างฝึ กประสบการณ์ภ าคสนาม และเมื่อเสร็จสิ้ นการ
ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบฟอร์มการประเมินของหลักสูตร
4. ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประสบการณ์ภาคสนามต่อการประเมินนักศึกษา
ประเมินผลนักศึกษาหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบประเมิน โดยพิจารณาจาก
รายงานผลการประเมินตนเองของนักศึกษา บันทึกผลการนิเทศก์ และรายงานผลการฝึกฯ ของพี่เลี้ยง
5. การสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง
ประธานหลักสูตรหรืออาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับสถานประกอบการ เพื่อทาความเข้าใจ
ในการประเมิน หากเกิดความ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ และกรณีจาเป็น ให้จัดประชุมร่วมระหว่างผู้รับผิดชอบ
การฝึกฝ่ายสถานที่ฝึกงาน อาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกงาน อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกงานและอาจารย์รับผิดชอบ
หลักสูตร 2 คน เพื่อพิจารณาหาข้อสรุป
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
1. กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามจากผู้เกี่ยวข้องต่อไปนี้
1.1 นักศึกษา
จัดให้นักศึกษาตอบแบบประเมินประสิทธิผลของการฝึกงาน
1.2 พนักงานพี่เลี้ยงหรือผู้ประกอบการ
ขอให้ผู้รับผิ ดชอบการฝึกฝ่ายสถานที่ฝึกงาน บันทึกความคิดเห็นต่อประสิทธิผ ลของการฝึกงาน ใน
แบบฟอร์มทีห่ ลักสูตรกาหนดและการสุ่มด้วยวาจา
1.3 อาจารย์ที่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม
ขอให้อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกงาน บันทึกความคิดเห็นต่อการฝึกงาน ในแบบฟอรม์ ทีห่ ลักสูตรกาหนด
1.4 อื่น ๆ เช่น บัณฑิตจบใหม่
ขอให้บัณฑิตจบใหม่ บันทึกความคิดเห็นต่อการฝึกงาน ในแบบฟอรม์ทหี่ ลักสูตรกาหนด
2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกงานประมวลผลการฝึกงานของนักศึกษาทั้งหมด พร้อมทั้งผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะต่างๆ ของนักศึกษา ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้รับผิดชอบการฝึกฝ่ายสถานที่ฝึกงานและ
อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกงาน จัดทารายงานผลการดาเนินการของฝึกงานรายงานต่ออาจารย์ รับผิดชอบหลักสูตร
เพื่อนาเสนอต่อประธานสาขาวิชาเพื่อทราบและพิจารณา
2) ที่ประชุมสาขาวิชาร่วมพิจารณาประสิทธิผลของการฝึกงาน วิเคราะห์ปัญหาและกาหนดแผนพัฒนา
ปรับปรุงสาหรับใช้ในรอบปีการศึกษาถัดไป โดยแสดงไว้ในรายงานผลการดาเนินงานหลักสูตร
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