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รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
4124803 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์
Field Experience in Computer Science

2. จานวนหน่วยกิต
3(0-30-0)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลายหลักสูตร
3.2 ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
อาจารย์วัจนา ขาวฟ้า
กลุ่มเรียน A1
อาจารย์นิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ กลุ่มเรียน B1
ผศ.ปเนต หมายมั่น
กลุ่มเรียน C1
4.2 อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
คณาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปีที่ 4

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี

8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสติ

9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
14 พฤศจิกายน 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของประสบการณ์ภาคสนาม
1. นักศึกษาได้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างความรู้ทางทฤษฎีและการนามาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติ
2. นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจกระบวนการและวิธีการนาความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์มาใช้ใน
การทางาน
3. ฝึกการนาความรู้ภาคทฤษฎีมาใช้ในภาคปฏิบัติ และมีแนวคิดขั้นต้นในการนาความรู้ทางทฤษฎี
มาใช้เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงาน
4. มีทักษะในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และ/หรือเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับงานในสถานที่ฝึกงาน
5. เข้าใจชีวิตการทางานและวัฒนธรรมองค์กร
6. พัฒนาความสามารถในการปรับตัวให้สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ฝึกฝนความอดทน การมีวินัย
และความซื่อสัตย์

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงประสบการณ์ภาคสนาม
เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงจุดมุ่งหมายของการฝึกงาน และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ชัดเจนและ
อาจารย์ประจารายวิชาสามารถมอบหมายงาน ติดตาม และประเมินผลการฝึกงานได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม และนักศึกษาสามารถบรรลุผลเรียนรู้ตามที่กาหนด

หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
 มีวินัย ตรงต่อเวลา ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับขององค์กร และสังคม
 มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อ
ขัดแย้งได้
 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพกฎระเบียบข้อบังคับ
 รู้จักรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมด้วยจิตสาธารณะ
 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้
 ปฐมนิเทศนักศึกษาถึงระเบียบ วินัย คุณธรรม ที่พึงปฏิบัติ ก่อนการฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม
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 กาหนดตารางเวลาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม บันทึกเวลาฝึกประสบการณ์
ภาคสนามกาหนด
ขอบเขตของงาน กาหนดวิธีการประเมินผลงาน
 มอบหมายงาน กาหนด ติดตามและควบคุมให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
สถานประกอบการ เช่นเดียวกับพนักงานขององค์กร ประเมินผลการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง
1.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
ประเมินโดยพนักงานพี่เลี้ยง หรือพนักงานควบคุมการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม จาก
การสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกระหว่างฝึกประสบการณ์ภาคสนาม

2 ความรู้
2.1 อธิบายถึงความรู้ที่จะได้รับ/ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
 มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การควบคุมคุณภาพระบบคอมพิวเตอร์
ตามภารกิจของสถานที่ฝึกงานที่ฝึกงาน
 เข้าใจระบบการบริหารงาน
 เข้าใจบทบาทของกฎระเบียบของทางราชการ กฎหมายอาหาร มาตรฐานระบบบริหาร
คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร ที่มีผลต่อการดาเนินงานของสถานที่ฝึกงาน
2.2 กระบวนการหรือกิจกรรมที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
 สถานที่ฝึกงานจัดพนักงานพี่เลี้ยงให้คาแนะนาการปฏิบัติงานตามหน้าที่ มอบหมายเอกสาร
ข้อมูลของสถานที่ฝึกงานให้ศึกษาด้วยตนเอง
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติจริงด้วยตนเองภายใต้การดูแลของพนักงานพี่เลี้ยง
 นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองจากการสังเกตและการปฏิสัมพันธ์กับพนักงานประจา และ
การศึกษาเอกสารของสถานที่ฝึกงาน
2.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
ประเมินโดยพนักงานพี่เลี้ยง และอาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกงาน จากรายงานการฝึกงาน

3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา
 สามารถวิเคราะห์และสรุปผลความสอดคล้อง ของความรู้ทางทฤษฎีกับการทางานจริง
 สามารถแสดงแนวคิดในการนาความรู้ทางทฤษฏี มาพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้เหมาะสม
 สามารถวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนะวิธีการแก้ไข
 สามารถนาความรู้ทางทฤษฎีมาอธิบายการทางานจริง
 มีทักษะในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์การผลิต และการวิเคราะห์
3.2 กระบวนการหรือกิจกรรมที่ใช้พัฒนาผลการเรียนรู้
 การฝึกปฏิบัติจริง
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 การมอบหมายโจทย์ปัญหา
 การประชุมร่วมระหว่างพนักงานพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษา ในช่วงกลางของ
การฝึกงาน เพื่อการนาเสนอแนวความคิดการแก้ปัญหาของนักศึกษา และการให้ข้อมูล
ย้อนกลับโดย
พนักงานพี่เลี้ยง และอาจารย์ที่ปรึกษา
3.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
 นักศึกษาประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการจัดทารายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 ประเมินโดยพนักงานพี่เลี้ยง
 ประเมินโดยอาจารย์จากการแสดงออกของนักศึกษาระหว่างการนาเสนอรายงาน และการ
ตอบข้อซักถามจากการรายงานการฝึกงาน

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 คาอธิบายเกี่ยวกับทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความสามารถในการรับภาระความ
รับผิดชอบที่ควรมีการพัฒนา
 รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
 เรียนรู้ภาวะทางอารมณ์ของตนเอง เข้าใจชีวิตการทางาน สามารถปรับตัวทางานร่วมกับผู้อื่น
 วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมในฐานะนักศึกษาฝึกงาน
 พัฒนาตนเองโดยการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อย่างสม่าเสมอ
4.2 กระบวนการหรือกิจกรรมที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
 การปฏิสัมพันธ์กับบุคคลในระดับต่างๆ ของสถานที่ฝึกงาน
 การฝึกปฏิบัติงานเช่นเดียวกับพนักงานประจา
 การมอบหมายโจทย์ปัญหาหรือกรณีศึกษา
4.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
 นักศึกษาประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้แบบสอบถามมาตรฐาน
 ประเมินพฤติกรรม โดยพนักงานพี่เลี้ยง จากการสังเกตและการสอบถามความคิดเห็นจาก
พนักงานผู้ร่วมงานอื่นๆ
 ประเมินการแสดงออกของนักศึกษาโดยอาจารย์

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 คาอธิบายเกี่ยวกับทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ควรมีการพัฒนา
 สามารถใช้ความรู้ทางสถิติ คณิตศาสตร์ และหาข้อสรุป ซึ่งนาไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้อง
เหมาะสม
 มีความสามารถในการนาเสนอความคิดเห็นทั้งเชิงสังคมและวิชาการ ให้แก่บุคคลหรือกลุ่ม
บุคคล ทั้งการนาเสนอด้วยปากเปล่าและการเขียนรายงาน ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
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 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมเพื่อการสื่อสารความคิดและข้อมูลข่าวสาร
5.2 กระบวนการหรือกิจกรรมที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
 การมอบหมายให้ฝึกแก้โจทย์ปัญหาการคานวณ
 การฝึกการนาเสนอความคิดเห็นต่อพนักงานพี่เลี้ยง ในที่ประชุมกลุ่มงาน และในการประชุม
ร่วมระหว่างพนักงานพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกงานและนักศึกษา
 กาหนดให้นาเสนอ ผลการแก้ปัญหาระหว่างการฝึกงาน ณ สถานที่ฝึกงาน และประสบการณ์
การฝึกงาน ที่ภาควิชา แบบปากเปล่า
 กาหนดให้ส่งเอกสารรายงาน
5.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
 นักศึกษาประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้แบบสอบถามมาตรฐาน
 ประเมินรายงานการฝึกงาน ในส่วนที่ต้องใช้การวิเคราะห์เชิงตัวเลข โดยพนักงานพี่เลี้ยง และ
อาจารย์
 ประเมินการนาเสนอความคิดเห็นในสถานการณ์ต่างๆ โดยพนักงานพี่เลี้ยง

หมวดที่ 4 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณ์ภาคสนามหรือคาอธิบายรายวิชา
การฝึกประสบการณ์การด้านห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์หรืองานสนามที่สนับสนุนการทดลอง
ค้นคว้าโดยศึกษาในเชิงวิธีการที่มาตรฐานสาหรับการตรวจสอบ มีการเสนอรายงานการฝึกประสบการณ
ในรูปข้อเขียน การสอบปากเปล่าหรือการลงมือปฏิบัติซึ่งสามารถเห็นถึงสัมฤทธิผลในการฝึกประสบการณ์
2. กิจกรรมของนักศึกษา
การทางานเพื่อเพิ่มประสบการณ์ภาคสนามในช่วงระยะเวลาต่อเนื่องจนครบจานวนชั่วโมงที่ระบุ
ตามหลักสูตร และ/หรือตามเวลาการทางานของสถานประกอบการที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
โดยนักศึกษาต้องมีการเตรียมตัวก่อนการทางานดังนี้
‐ เรียนรู้ ทาความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย วัฒนธรรม กฎ ระเบียบ ขั้นตอนในการทางานของ
สถานประกอบการ
‐ เรียนรู้ และฝึกการทางานร่วมกับผู้อื่นในสถานประกอบการที่ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
‐ นาความรู้ทางทฤษฎีทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง มาเป็นพื้นฐานในการ
ประยุกต์เพื่อการทางานการฝึกแก้ไขปัญหาในโจทย์ที่ได้รับมอบหมายโดยใช้อุปกรณ์ เครื่องมือที่มีอยู่ใน
สถานประกอบการ
3. รายงานหรืองานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย
รายงานหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
กาหนดส่ง
รายงานการฝึกประสบการณ์ และการนาเสนอ
สัปดาห์ที่ 2 หลังการสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม
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มคอ. 4
บันทึกประจาวันในระหว่างที่ฝึกงาน

ระหว่างการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ตาม
ระยะเวลาที่มอบหมายงาน
ระหว่างการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ตาม
ระยะเวลาที่มอบหมายงาน

ปัญหาพิเศษที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

4. การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา
‐ จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ทั้งที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์
ภาคสนามและที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง ให้นักศึกษานาเสนอการเรียนรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนาม เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาที่ไปฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
‐ อาจารย์ชี้นาให้เห็นถึงความสาคัญ และผลกระทบต่อพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่มีต่อการทางานในอนาคต
‐ การนาผลการประเมินนักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม มานาเสนออภิปราย เพื่อเป็น
แนวทางในการฝึกประสบการณ์ภาคสนามต่อรุ่นต่อไป
‐ สนับสนุนให้นาโจทย์ที่พบในการฝึกประสบการณ์ภาคสนามมาเป็นกรณีศึกษา หรือโจทย์ในการ
ทางานวิจัยต่อไป
5. หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม
 จัดโปรแกรม ตารางการฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษาตามความเหมาะสม
 แนะนานักศึกษาเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ วัฒนธรรมของหน่วยงาน
 แนะนาเครื่องมือ อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ ของหน่วยงาน ที่สามารถนามาใช้เพื่อการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนาม
 แนะนาบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือที่ต้องทางานร่วมกัน
 ติดตามความก้าวหน้า ประเมินผลการทางานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
รายงานผลต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
 ประสานงาน กับอาจารย์ เพื่อให้ความเห็นในการปรับปรุงการทางานของนักศึกษา
6. หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์
 ประสานและร่วมวางแผนการฝึกประสบการณ์ภาคสนามกับพนักงานพี่เลี้ยง
 สังเกตการณ์การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษาในสถานประกอบการ
 แนะนาหรือให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาให้มีทักษะการทางานในองค์กร
 ประเมินผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
 สอบทาน/ปรับปรุงแผนงานการฝึกประสบการณ์ภาคสนามเป็นระยะ
7. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา
 จัดปฐมนิเทศแนะนา นักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์ภาคสนาม พร้อมแจกคู่มือการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนาม
 จัดช่องทางและเจ้าหน้าที่ประสานงาน รับแจ้งเหตุด่วน กรณีต้องการความช่วยเหลือ เช่น
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หมายเลขโทรศัพท์ และไปรษณีย์อิเล็ทรอนิกส์
 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาตามความเชี่ยวชาญด้านการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเทคนิคพิเศษ
เพื่อให้คาปรึกษาเฉพาะด้านในการแก้ไขปัญหา
8. สิ่งอานวยความสะดวกและการสนับสนุน ที่ต้องการจากสถานที่ที่จัดประสบการณ์ภาคสนาม /สถาน
ประกอบการ
 พนักงานพี่เลี้ยงประจานักศึกษาสาหรับกิจกรรมการแก้โจทย์ปัญหาของสถานที่ฝึกงาน
 สถานที่นั่งทางานเอกสารตามความจาเป็น
 วัสดุอุปกรณ์ประกอบการศึกษาการแก้ไขโจทย์ปัญหาแหล่งข้อมูลเพื่อการค้นคว้า หรือเรียนรู้
ด้วยตนเอง

หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ
1. การกาหนดสถานที่ฝึก
1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกงาน คัดเลือกสถานที่ฝึกงานที่ดาเนินกิจการสอดคล้องกับ
สาขาวิชาที่มีความพร้อม ดังนี้
 เข้าใจและสนับสนุนจุดมุ่งหมายของการฝึกงาน
 มีความปลอดภัยของสถานที่ตั้ง สภาวะการทางาน และการเดินทาง
 สามารถจัดพนักงานพี่เลี้ยงดูแลการฝึกงาน
 มีโจทย์ปัญหาที่มีความยากง่ายเหมาะสมกับเวลาฝึกและความรู้ของนักศึกษา
 ยินดีรับนักศึกษาฝึกงาน
1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกงาน ติดต่อประสานงานกับสถานที่ฝึกงาน โดยติดต่อสถานที่ฝึก
ล่วงหน้าก่อนการเข้าฝึกอย่างน้อย 6 เดือน เมื่อสถานที่ฝึกงานตอบรับแล้ว จัดนักศึกษาลงฝึกงานใน
สถานที่ ฝึกงานต่างๆ ตามความสมัครใจ
1.3 นักศึกษาอาจหาสถานที่ฝึกงานด้วยตนเอง แต่สถานที่ฝึกงานต้องได้รับความเห็นชอบจาก
หลักสูตร
2. การเตรียมนักศึกษา
จัดปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม มอบคู่มือการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ก่อนการ
ฝึกประสบการณ์ภาคสนามอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ชี้แจงวัตถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวัง จากการฝึประสบการณ์
ภาคสนาม วิธีการประเมินผล ช่องทางการติดต่อประสานงาน จัดฝึกอบรมบุคลิกภาพ การแต่งกาย หรือ
เทคนิคเพิ่มเติมหากต้องการความสามารถเฉพาะด้าน เพื่อการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
3. การเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์
อาจารย์ที่ปรึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ประสานงานกับสถานประกอบการเพื่อขอชื่อ
ตาแหน่งของพนักงานพี่เลี้ยง ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนามเพื่อชี้แจงให้รับทราบ
วัตถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวัง จากการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ต้องการเน้น
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ช่องทางการติดต่อกรณีเหตุด่วน มอบเอกสารคู่มือการดูแล และประเมินผลการฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม
4. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงในสถานที่ฝึก
ติดต่อสถานที่ฝึกงานเพื่อขอชื่อผู้รับผิดชอบการฝึกงาน แล้วประสานงานกับผู้รับผิดชอบการฝึก
ฝ่ายสถานที่ฝึกงาน ชี้แจงให้ทราบถึงจุดมุ่งหมายของการฝึกงาน และผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ต้องการ
เน้น ทาความตกลงร่วมกันในการจัดกิจกรรมระหว่างการฝึกงาน การกาหนดความรับผิดชอบของ
ผู้รับผิดชอบการ ฝึกฝ่ายสถานที่ฝึกงานและพนักงานพี่เลี้ยง พร้อมแจ้งช่องทางการติดต่อกรณีมีเหตุด่วน
และมอบคู่มือการดูแลควบคุมการฝึกงาน
5. การจัดการความเสี่ยง
อาจารย์ประจาหลักสูตรร่วมกันประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับนักศึกษา และสถานที่ ฝึกงาน
จากข้อมูลสถิติการฝึกงานและข่าวสาร/สารสนเทศในสื่อสาธารณะ แล้วดาเนินการป้องกัน ดังนี้
‐ ความเสี่ยงจากสถานที่ตั้ง การเดินทาง และสภาวะการทางาน ป้องกันโดยคัดเลือกสถานที่
ฝึกงานที่ไม่ตั้งอยู่ ในเขตอันตราย การคมนาคมสะดวก และสภาวะการทางานไม่เสี่ยงอันตราย
‐ ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุการทางานของนักศึกษา ป้องกันโดยปฐมนิเทศแนะนานักศึกษา
‐ ความเสื่ยงจากความเสียหายของสถานที่ฝึกงานเนื่องจากการทางานของนักศึกษาฝึกงาน
ป้องกันโดยขอให้สถานที่ฝึกงาน จัดพนักงานพี่เลี้ยงให้คาแนะนาและดูแลควบคุมการทางานของนักศึกษา
กาหนดให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ฝึกงานอย่างเคร่งครัด
‐ ความเสี่ยงด้านสังคม ป้องกันโดยปฐมนิเทศแนะนาการวางตัวที่เหมาะสมต่อบุคลากรทุกระดับ
ของสถานที่ฝึกงาน

หมวดที่ 6 การประเมินนักศึกษา
1. หลักเกณฑ์การประเมิน
ประเมินการบรรลุผลการเรียนรู้ของนักศึกษาทั้ง 5 ด้าน โดยให้ระดับคะแนน 1-5 ตามเกณฑ์การ
ประเมินผลการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1 หมายถึง ต้องปรับปรุงอย่างมาก
2 หมายถึง ต้องปรับปรุง
3 หมายถึง พอใช้
4 หมายถึง ดี
5 หมายถึง ดีมาก
นักศึกษาต้องได้รับคะแนนประเมินเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จึงจะผ่านเกณฑ์การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
 ประเมินโดยผู้ที่เกี่ยวข้องตามรายการโดยใช้เกณฑ์คะแนน 1-5 ในแต่ละประเด็น/ด้าน
ผู้รับผิดชอบการฝึกฝ่ายสถานที่ฝึกงานร่วมประเมินและสรุปผลการประเมินในส่วนที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของสถานที่ ฝึกและอาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกงานร่วมประเมินและสรุปผล
9

มคอ. 4
การประเมินการฝึกจากอาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกงาน และนักศึกษา ตามสัดส่วนคะแนนแต่ละ
ประเด็น/การเรียนรู้แต่ละด้าน ที่กาหนดไว้ในแบบสรุปเป็นคะแนนเฉลี่ยของแต่ละคน
 รวมคะแนนเฉลี่ยการประเมินจากผู้รับผิดชอบการฝึกฝ่ายสถานที่ฝึกงานและจากอาจารย์ผู้
รับผิดชอบการฝึกงาน โดยถ่วงค่าคะแนนจากผู้รับผิดชอบการฝึกฝ่ายสถานที่ฝึกงาน : ค่าคะแนนจาก
อาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกงานในอัตราส่วนคะแนนที่เหมาะสม
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกงาน รายงานสรุปผลการประเมินต่อประธานหลักสูตรเพื่อการ
รับรองก่อนการประกาศผลการฝึกงาน (ผ่าน/ไม่ผ่าน)
3. ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงต่อการประเมินนักศึกษา
ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาทั้งระหว่างฝึกประสบการณ์ภาคสนาม และเมื่อเสร็จสิ้น
การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบฟอร์มการประเมินของหลักสูตร
4. ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประสบการณ์ภาคสนามต่อการประเมินนักศึกษา
ประเมินผลนักศึกษาหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบประเมิน โดย
พิจารณาจากรายงานผลการประเมินตนเองของนักศึกษา บันทึกผลการนิเทศ และรายงานผลการฝึกฯของ
พี่เลี้ยง
5. การสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง
ประธานหลักสูตรประสานงานกับสถานประกอบการ เพื่อทาความเข้าใจในการประเมินหากเกิด
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ มีการประชุมร่วมกัน ระหว่างผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาหาข้อสรุป

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
1. กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยผู้เกี่ยวข้องต่อไปนี้
1.1 นักศึกษา
จัดให้นักศึกษาตอบแบบสอบถามการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
1.2 พนักงานพี่เลี้ยงหรือผู้ประกอบการ
พนักงานพี่เลี้ยงบันทึกงานที่มอบหมาย และผลการฝึกฯในแบบฟอร์ม และสุ่มถามด้วย
วาจา
1.3 อาจารย์ที่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม
อาจารย์ที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง บันทึกการให้คาปรึกษา ผลการดาเนินงานของนักศึกษา
หลังให้คาปรึกษาในแบบฟอร์มรายงานผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม การนาคาแนะนาของอาจารย์ที่
ปรึกษาไปใช้ในการแก้ปัญหาของนักศึกษา
1.4 อื่นๆ เช่น บัณฑิตจบใหม่
ติดตามความความก้าวหน้าในการทางานของบัณฑิตที่ตรงตามสาขาวิชา โดยการสารวจ
สอบถามจากบัณฑิต
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2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
 อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ประมวลผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
ของนักศึกษา จากผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากนักศึกษา จากพนักงานพี่เลี้ยง และ
จากอาจารย์ที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง รายงานต่ออาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร และประธาน
หลักสูตร หรือหัวหน้าภาควิชาเพื่อทราบ
 ประชุมหลักสูตร หรือภาควิชา ร่วมพิจารณานาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงสาหรับการใช้รอบปี
การศึกษาถัดไป นาแสดงไว้ในรายงานผลการดาเนินการหลักสูตร
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