รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจาภาคเรียนที่ 1/2561

รหัสวิชา 3664101 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ
(ภาษาอังกฤษ) Field Experience in Management

อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สริ ิวดี ชูเชิด
(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษณ์ โพธิ์ไพจิตร
(3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา ทหราวานิช
ตอนเรียน A1

มคอ.4

คานา
เอกสารแบบ มคอ.4 รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การจัดการ รหัสวิชา 3664101 มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนได้นาความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาไปฝึกปฏิบตั ิในสถานประกอบการ ฝึกทักษะในด้านต่าง ๆ การแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าในสภาวะแวดล้อมจริงขององค์การ
รายละเอียดรายวิชานี้จึงเป็นส่วนสาคัญต่อผู้เรียน ที่เน้นการเชื่อมโยงระหว่างความรู้ทางทฤษฎีและการ
นามาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ให้เข้าใจกระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการนาความรู้ด้านการจัดการ
มาใช้ในการทางาน การวางแผนการพัฒนาระบบการจัดการจากสภาพแวดล้อมจริง โดยทางานร่วมกับผู้อื่น
ได้ การใช้เครื่อ งมือ อุ ปกรณ์ส านัก งาน ที่ มีอยู่ในภาพแวดล้อ มจริง เข้าใจชีวิตการท างานและวัฒ นธรรม
องค์กร เรียนรู้การปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น และสามารถทางานร่วมกันได้
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3664101 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ
(ภาษาอังกฤษ) Field Experience in Management
2. จานวนหน่วยกิต
3(0-24-0) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หมวดวิชาเฉพาะ วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรัฐ ชวนชม ประธานหลักสูตร
อาจารย์ทปี่ รึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ตอนเรียน A1
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สริ ิวดี ชูเชิด
(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษณ์ โพธิ์ไพจิตร
(3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา ทหราวานิช
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่กาหนดให้มีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนให้ครบทุกรายวิชาในแผนการเรียนและ
ผ่านทุกรายวิชา พร้อมทัง้ เข้าร่วมกิจกรรมชุมชน สังคม หรือการเข้าร่วมการแข่งขันในรูปแบบใดก็ได้ในระดับ
ชุมชน ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 งาน/โครงการ
6. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
23 กรกฎาคม 2561

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของประสบการณ์ภาคสนาม
จุดมุ่งหมายของวิชาประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ เป็นการฝึกให้นักศึกษาได้เรียนรู้สิ่งต่อไปนี้
1.1 การเชื่อมโยงระหว่างความรู้ทางทฤษฎีและการนามาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
1.2 เข้าใจกระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการนาความรู้ด้านการจัดการมาใช้ในการทางาน
1.3 วางแผนการพัฒนาระบบการจัดการจากสภาพแวดล้อมจริง โดยทางานร่วมกับผู้อื่นได้
1.4 การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์สานักงาน ที่มีอยู่ในภาพแวดล้อมจริง
1.5 เข้าใจชีวิตการทางานและวัฒนธรรมองค์กร เรียนรู้การปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น และสามารถทางาน
ร่วมกันได้
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2. วัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณ์ภาคสนาม
เพื่อให้เป็นวิชาที่นักศึกษาได้บูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามาทั้งหมด ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริงใน
สถานประกอบการ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ตรง การทางานเป็นทีม เป็นการเตรียมความพร้อมให้
นักศึกษาได้เกิดการปรับตัว เรียนรู้การตัดสินใจและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อให้สามารถทางานได้จริง
เมื่อสาเร็จการศึกษา ภายใต้การดูแลของพนักงานพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการและอาจารย์นิเทศก์
หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1 มี ค วามซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มี วิ นั ย มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ เข้ า ใจผู้ อื่ น เข้ า ใจโลก และเคารพ
กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของสถาบันและสังคม รวมถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีได้
1.1.2 มีจิตสานึกที่คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
1.1.3 มี ความรู้ ความเข้ าใจ ในคุณ ค่า แห่ ง วิชาชี พ และมีทั ศนคติ ที่ ดี ต่ อ วิ ชาชีพ จรรยาบรรณ
วิชาชีพ
1.1.4 มีความพอเพียงในการดาเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผลและ
การสร้างภูมิคุ้มกัน
1.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้
1.2.1 ปฐมนิเทศนักศึกษาถึงระเบียบ วินัย คุณธรรม ที่พึงปฏิบัติ ก่อนการฝึกงาน
1.2.2 ก าหนดตารางเวลาฝึก งาน บั น ทึ ก เวลาฝึก งานก าหนดขอบเขตของงาน ก าหนดวิธีก าร
ประเมินผลงาน
1.2.3 มอบหมายงาน ก าหนด ติดตามและควบคุม ให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาน
ประกอบการ เช่นเดียวกับพนักงานขององค์กร
1.2.4 ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
1.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
1.3.1 นั ก ศึ ก ษาประเมิ น การเรีย นรู้ด้ ว ยตนเอง โดยใช้ แ บบสอบถามมาตรฐานที่ วั ด คุณ ธรรม
จริยธรรม
1.3.2 ประเมินโดยพนักงานพี่เลี้ยง หรือพนักงานควบคุมการฝึกงาน จากการสังเกตพฤติกรรมและ
การแสดงออกระหว่างฝึกงาน โดยมีการบันทึกผลการประเมิน และมีหลักฐานแจ้งให้นักศึก ษาทราบด้วยทุก
ครั้ง
1.3.3 ประเมินความซื่อสัตย์จากการพูดคุย สัมภาษณ์เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน และผู้เกี่ยวข้อง
พร้อมมีรายงานผลการฝึกงานประกอบ
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
2.1.1 มีความรู้กว้างและเป็นระบบเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านการจัดการ
รวมทั้งมีความเข้าใจอย่างเท่าทันในผลกระทบในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก
2.1.2 มี ความรู้ และความเข้าใจในด้า นการวางแผน การจั ดโครงสร้ างองค์การ การปฏิบั ติการ
การควบคุมและการประเมินผลการดาเนินงาน รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทาง
ธุรกิจ
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2.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียน
2.2.1 สถานประกอบการที่ฝึกงาน จัดพนักงานพี่เลี้ยงให้คาแนะนาเครื่องมือ อุปกรณ์ที่จาเป็นใน
การปฏิบัติงานตามหน้าที่ บอกถึงแหล่งข้อมูลเพื่อให้นักศึกษาได้ค้นคว้าข้อมูลเพื่อการทางานได้ด้วยตนเอง
2.2.2 ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์สานักงาน ที่มีในหน่วยงานเพื่อการปฏิบัติงานจริงภายใต้การดูแลของ
พนักงานพี่เลี้ยง
2.2.3 จัดประชุม แบ่งงาน ติดตามงาน เป็นระยะเวลาที่กาหนด หรือตามความเหมาะสม
2.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
2.3.1 ประเมิ นจากผลการปฏิ บัติง าน โดยผู้เกี่ ยวข้อง เช่น หัวหน้ าหน่วยงาน พนัก งานพี่เลี้ย ง
อาจารย์นิเทศ
2.3.2 การประเมินผลจากการทางานร่วมกับผู้อื่น การตรงต่อเวลาในการส่งงาน และความสมบูรณ์
ของงานที่ได้รับมอบหมาย โดยกาหนดแบบฟอร์มบันทึกการส่งงาน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
3.1.1 สามารถสื บ ค้ น ประมวลและประเมิ น ข้ อ มู ล จากหลายแหล่ งได้ ด้ วยตนเอง มี ความคิ ด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีเหตุผล และคิดอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้ได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการใช้งาน
ตามสถานการณ์แวดล้อมทางธุรกิจ
3.1.2 สามารถประยุกต์ความรู้ทางการจัดการและด้านอื่นที่สัมพันธ์กัน จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษา
และประสบการณ์มาใช้งานตามสถานการณ์ทั่วไปได้อย่างเหมาะสม
3.1.3 มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ และสามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน
3.1.4 สามารถคิ ด ค้ น ทางเลื อ ก วิ เคราะห์ ท างเลื อ กและผลกระทบทางเลื อ กอย่ างรอบด้ า น มี
ความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ ทาให้เกิดการได้เปรียบ
ทางการแข่งขันทางธุรกิจ
3.2 กระบวนการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ใช้ในพัฒนาผลการเรียนรู้
3.2.1 การมอบหมายงาน ให้รู้จักสามารถตอบสนองความต้องการ และวิเคราะห์ผลความต้องการ
3.2.2 จัดทารายงานผลวิเคราะห์ความต้องการ และนาเสนอ
3.2.3 ประชุมร่วมกันระหว่างพนักงานพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ และนักศึกษาฝึกงาน
3.2.4 มอบหมายโจทย์ปัญหา ให้ฝึกการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
3.2.5 ประชุมร่วมกันระหว่างพนักงานพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ และนักศึกษาฝึกงาน อย่างต่อเนื่อง
3.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
3.3.1 ประเมินผลจากผลงานที่ ได้รับ มอบหมาย ตามหัวข้อที่ ก าหนด โดยอ้างอิงทฤษฎีในวิชาที่
เกี่ยวข้องและควรนามาเป็นพื้นฐานในการทางาน
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1.1 สามารถแสดงความเป็น กัล ยาณมิ ตร ช่วยเหลื อผู้ อื่น และแสดงความรั บผิ ดชอบในการ
ตัดสินใจในการกระทาของตนเอง รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
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4.1.2 สามารถแสดงความคิ ด ริ เริ่ ม และความเห็ น อย่ า งสร้ างสรรค์ ในการพั ฒ นาความรู้

และ

ความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.3 สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น แสดงภาวะผู้นา ผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ และ
มีทักษะการแก้ปัญหากลุ่ม
4.2 กระบวนการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะพัฒนาผลการเรียนรู้
4.2.1 สร้างกิจ กรรมสันทนาการ ละลายพฤติกรรม เพื่อให้เกิ ดความรู้รัก สามั คคี พร้อมท างาน
เป็นทีม
4.2.2 มอบหมายงานที่ต้องทางานร่วมกันเป็นทีม มีการแบ่งงานกันอย่างชัดเจน
4.2.3 มอบหมายงานที่ต้องไปพูดคุย สัม ภาษณ์ และลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้ได้ข้อมู ลมาท าการ
พัฒนาการทางาน
4.2.4 ประชุมร่วมกัน เพื่อมอบหมายงาน ติดตามงาน ประเมินผล
4.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
4.3.1 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม จากการสัมภาษณ์ผู้ร่วมงาน หรือผู้เกี่ยวข้อง
4.3.2 ประเมินจากข้อมูลที่ได้รับจากที่นักศึกษาปฏิบัติ
4.3.3 ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และการได้รับ การยอมรับ จากเพื่อน
ร่วมงาน หรือผู้เกี่ยวข้อง
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
5.1.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์
และตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจาวัน
5.1.2 สามารถสื่ อ สารภาษาไทยและภาษาต่ า งประเทศที่ จ าเป็ น ต่ อ การท าธุ ร กิ จ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
5.1.3 สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจในรูปแบบการพูด การเขียนที่เหมาะสม
สาหรับกลุ่มบุคคลที่ต่างกัน ทั้งที่เป็นข้อมูลธุรกิจและข้อมูลอื่น
5.1.4 สามารถน าเทคโนโลยีส ารสนเทศและเทคนิ คการสื่ อ สารที่ เหมาะสม มาใช้ ในการเก็ บ
รวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อข้อมูล
5.2 กระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะพัฒนาผลการเรียนรู้
5.2.1 มอบหมายงานที่ต้องใช้คณิตศาสตร์ ทักษะการคานวณ และใช้สถิติเพื่อนาเสนอข้อมูล
5.2.2 มอบหมายงานที่ต้องมีการสื่อสารโดยใช้ภาษาทั้งไทยและต่างประเทศ ทั้งการพูด เขียน ใน
การประสานการทางาน
5.2.3 มอบหมายงานที่ต้องใช้เทคโนโลยี ในการแก้ปัญหา หรือนาเสนอผลงาน
5.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
5.3.1 ประเมินจากเอกสาร ที่นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมู ลทางคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นสื่อ
5.3.2 ประเมินจากเอกสารที่เขียน เช่น e-Mail ที่ใช้สื่อสารเพื่อการทางาน
5.3.3 ประเมินจากผลการแก้ปัญหาโดยเน้นความถูกต้องและเหมาะสม
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หมวดที่ 4 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณ์ภาคสนามหรือคาอธิบายรายวิชา
การฝึก ปฏิ บัติในสถานประกอบการ ฝึ ก ทั ก ษะในด้านต่างๆ การแก้ ไขปัญ หาเฉพาะหน้ าในสภาวะ
แวดล้อมจริงขององค์การ
2. กิจกรรมของนักศึกษา
การท างานเพื่อ เพิ่ ม ประสบการณ์ วิชาชีพ ในช่วงระยะเวลาต่อเนื่องจนครบจานวนชั่วโมงที่ ระบุตาม
หลักสูตร และ/หรือตามเวลาการทางานของสถานประกอบการที่นักศึกษาฝึกงาน โดยนักศึกษาต้องมีการ
เตรียมตัวก่อนการทางานดังนี้
2.1 เรียนรู้ ทาความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย วัฒนธรรม กฎ ระเบียบ ขั้นตอนในการทางานของสถาน
ประกอบการ
2.2 เรียนรู้ และฝึกการทางานร่วมกับผู้อื่นในสถานประกอบการที่ฝึกงาน
2.3 นาความรู้ทางการจัดการและวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง มาเป็นพื้นฐานในการประยุกต์เพื่อการทางาน
2.4 การฝึกแก้ไขปัญหาในโจทย์ที่ได้รับมอบหมายโดยใช้อุปกรณ์ เครื่องมือที่มีอยู่ในสถานประกอบการ
3. รายงานหรืองานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย
รายงานหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
กาหนดส่ง
แผนการแก้ไขโจทย์ปัญหา
ผลการวิเคราะห์ปัญหา
ผลการออกแบบ และพัฒนาระบบเพื่อแก้ไขปัญหา หลังการสิ้นสุดการฝึกงาน 1 สัปดาห์
ผลประเมินการใช้งานระบบ
รายงานการฝึกงาน
4. การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา
4.1 จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและที่
ปรึกษาเฉพาะเรื่อง ให้นักศึกษานาเสนอการเรียนรูแ้ ละประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาที่ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4.2 อาจารย์ชี้นาให้เห็นถึงความส าคัญ และผลกระทบต่อพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่มีต่อการทางานในอนาคต
4.3 การนาผลการประเมินนัก ศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มานาเสนออภิปราย เพื่อเป็นแนวทางใน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่อรุ่นต่อไป
4.4 สนับ สนุนให้นาโจทย์ที่พบในการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ มาเป็นกรณีศึกษา หรือโจทย์ในการท า
โครงงานต่อไป
5. หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม
5.1 จัดโปรแกรม ตารางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ร่วมกับอาจารย์นิเทศก์
5.2 แนะนานักศึกษาเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ วัฒนธรรมของหน่วยงาน
5.3 แนะนาเครื่องมือ อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ ของหน่วยงาน ที่สามารถนามาใช้เพื่อการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
5.4 แนะนาบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือที่ต้องทางานร่วมกัน
5.5 ติดตามความก้าวหน้า ประเมินผลการทางานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ รายงานผลต่อ
อาจารย์นิเทศก์
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5.6 ประสานงาน ประชุมกับอาจารย์นิเทศก์เพื่อให้ความเห็นในการปรับปรุงการทางานของนักศึกษา
6. หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์
6.1 ประสานและร่วมวางแผนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับพนักงานพี่เลี้ยง
6.2 สังเกตการณ์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาในสถานประกอบการ
6.3 แนะนาหรือให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาให้มีทักษะการทางานในองค์กร
6.4 ประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
6.5 สอบทาน/ปรับปรุงแผนงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นระยะ
7. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา
7.1 จัดปฐมนิเทศแนะนานักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ พร้อมแจกคู่มือการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
7.2 จัดช่องทางและเจ้าหน้าที่ประสานงาน รับแจ้งเหตุด่วน กรณีต้องการความช่วยเหลือ เช่น หมายเลข
โทรศัพท์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสังคมออนไลน์
7.3 จัดอาจารย์นิเทศก์ ตามความเชี่ยวชาญด้านการใช้เครื่องมื อ อุป กรณ์ หรือเทคนิคพิเศษ เพื่อให้
คาปรึกษาเฉพาะด้านในการแก้ไขปัญหา
8. สิ่งอานวยความสะดวกและการสนับสนุน ที่ต้องการจากสถานที่ ที่จัดประสบการณ์ภาคสนาม/สถาน
ประกอบการ
8.1 สถานที่ทางาน หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ตามความจาเป็น
8.2 วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ซอฟต์แวร์ และคู่มือที่ใช้ประกอบการทางาน
8.3 แหล่งข้อมูลเพื่อการค้นคว้า หรือเรียนรู้ด้วยตนเอง
8.4 พนักงานพี่เลี้ยงที่คอยให้คาแนะนา
หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ
1. การกาหนดสถานที่ฝึก
อาจารย์นิเทศก์ก ารฝึก ประสบการณ์ภาคสนาม คัดเลือกสถานประกอบการที่ ยินดีรับ นั ก ศึก ษาฝึก
ประสบการณ์ภาคสนาม โดยดูลักษณะงานที่เหมาะสมและมีความพร้อมดังนี้
1.1 เข้าใจ และสนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามจุดมุ่งหมาย
1.2 มีความปลอดภัยของสถานที่ตั้ง มีความสะดวกในการเดินทาง และสภาพแวดล้อมการทางานที่ดี
1.3 มีอุปกรณ์ เทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมาย พร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อแก้ปัญหา
ตามโจทย์
1.4 สามารถจัดพนักงานพี่เลี้ยงดูแลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1.5 มีโจทย์ปัญหาที่มีความยากง่ายเหมาะสม กับศักยภาพของนักศึกษาในระยะเวลาที่กาหนด
1.6 ยินดี เต็มใจรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การติดต่อประสานงาน กาหนดล่วงหน้าก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่างน้อย 4 เดือน จัดนักศึกษาลง
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามความสมัครใจ หรือนักศึกษาอาจหาสถานที่ฝึกประสบการณ์ วิชาชีพตนเอง แต่
ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษา
2. การเตรียมนักศึกษา
จัดปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ มอบคู่มือการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพให้นักศึกษา ก่อนการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ชี้แจงวัตถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวัง จากการฝึกประสบการณ์
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มคอ.4
วิชาชีพ วิธีการประเมินผล ช่องทางการติดต่อประสานงาน จัดฝึกอบรมบุคลิกภาพ การแต่งกาย หรือเทคนิค
เพิ่มเติมหากต้องการความสามารถเฉพาะด้าน เพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3. การเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์
อาจารย์นิเทศก์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประสานงานกับสถานประกอบการเพื่อขอชื่อ ตาแหน่งของ
พนักงานพี่เลี้ยง เบอร์โทรศัพท์ ประชุมพนักงานพี่เลี้ยง และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนามเพื่อชี้แจง
ให้รับทราบวัตถุประสงค์สงิ่ ที่คาดหวัง จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ต้องการ
เน้น อุปกรณ์ เทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ที่จะนามาใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แนวทางการฝึกอบรม หรือ
การฝึกใช้เครื่องมือ ช่องทางการติดต่อกรณีเหตุด่วน มอบเอกสารคู่มือการดูแล และเกณฑ์การประเมินผล
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงในสถานที่ฝึก
จัดประชุมพนักงานพี่เลีย้ ง และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อชี้แจงให้รบั ทราบวัตถุประสงค์ สิ่งที่
คาดหวัง จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รับทราบถึงวิธีการบันทึกผลการทางานของนักศึกษา มอบเอกสาร
คู่มื อการดูแล และประเมินผลการฝึก ประสบการณ์ วิชาชีพ บอกหมายเลขโทรศัพท์ หรือช่องทางติดต่อ
อาจารย์นิเทศก์
5. การจัดการความเสี่ยง
อาจารย์ประจาหลักสูตรประชุมร่วมกันเพื่อประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดต่อนักศึกษา และก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อสถานประกอบการ เช่น
5.1 ความเสี่ยงจากสถานที่ตั้ง สภาพแวดล้อมในการท างาน การเดินทาง ป้องกันโดยคัดเลือกสถาน
ประกอบการที่มีการคมนาคมสะดวก ไม่มี หรือมีความเสี่ยงน้อยที่สุด
5.2 ความเสี่ยงจากอุบัติภัยจากการทางาน จากการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ ป้องกันโดย จัด
ปฐมนิเทศ แนะนาการใช้อุปกรณ์ การป้องกันไวรัส อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลสถานประกอบการ
เน้นจริยธรรมการไม่เปิดเผยข้อมูลสถานประกอบการอันเป็นความลับ และกาหนดให้นักศึกษาปฏิบัติตาม
กฎระเบียบสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. หลักเกณฑ์การประเมิน
ประเมิ นการบรรลุผ ลการเรียนรู้ของนั ก ศึก ษาทั้ ง 5 ด้าน โดยระบบไม่ มี ค่าระดับ คะแนน ก าหนด
สัญลักษณ์การประเมิน ดังนี้
ระดับการประเมิน
ความหมายของผลการเรียน
PD
ผ่านดีเยี่ยม
P
ผ่าน
NP
ไม่ผ่าน
I
ไม่ส่งบันทึกการฝึก
นักศึกษาต้องได้รับการประเมินไม่ต่ากว่า P จึงจะผ่านเกณฑ์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
2.1 ประเมินโดยพนักงานพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม โดยใช้เกณฑ์ให้เป็นไป
ตามข้อกาหนดของมหาวิทยาลัย
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2.2 อาจารย์นิเทศก์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สรุปผลการประเมินและรายงานผลต่อกรรมการบริหาร
หลักสูตรและคณะฯ
3. ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงต่อการประเมินนักศึกษา
ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึก ษาทั้งระหว่างฝึก ประสบการณ์ วิชาชีพ และเมื่ อเสร็จสิ้นการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ตามแบบฟอร์มการประเมินของหลักสูตร
4. ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประสบการณ์ภาคสนามต่อการประเมินนักศึกษา
ประเมินผลนักศึกษาหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบประเมิน โดยพิจารณา
จากรายงานผลการประเมินตนเองของนักศึกษา บันทึกผลการนิเทศ และรายงานผลการฝึกฯ ของพี่เลี้ยง
5. การสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง
ประธานหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบประสานงานกับสถานประกอบการ เพื่อทาความเข้าใจในการ
ประเมิน หากเกิดความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ มีการประชุมร่วมกัน ระหว่างผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณา
หาข้อสรุป
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
1. กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามจากผู้เกี่ยวข้องต่อไปนี้
1.1 นักศึกษา
จัดให้ นัก ศึก ษาตอบแบบสอบถามการฝึก ประสบการณ์ วิชาชีพ การจัดการ และการพู ดคุยกั บ
นักศึกษา
1.2 พนักงานพี่เลี้ยงหรือผู้ประกอบการ
พนักงานพี่เลี้ยงบันทึกงานที่มอบหมาย และผลการฝึกฯ ในแบบฟอร์ม และสุ่มถามด้วยวาจา
1.3 อาจารย์ที่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม
อาจารย์นิ เทศก์ เฉพาะเรื่อ ง บั น ทึ ก การให้ค าปรึก ษา ผลการดาเนิ น งานของนั ก ศึก ษาหลั ง ให้
คาปรึกษา ในแบบฟอร์มรายงานผลการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ การนาคาแนะนาของอาจารย์นิเทศก์ไปใช้
ในการแก้ปัญหาของนักศึกษา
1.4 อื่น ๆ เช่น บัณฑิตจบใหม่
ติดตามความความก้าวหน้าในการทางานของบัณฑิตที่ตรงตามสาขาวิชา โดยการสารวจสอบถาม
จากผู้ประกอบการและบัณฑิต
2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
2.1 อาจารย์นิเทศก์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประมวลผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา
จากผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากนักศึกษา จากพนักงานพี่เลี้ยง และจากอาจารย์นิเทศก์เฉพาะเรื่อง
รายงานต่ออาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร และประธานหลักสูตร เพื่อทราบ
2.2 ประชุมหลัก สูตร ร่วมพิจ ารณานาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงส าหรับการใช้ร อบปีก ารศึกษาถัดไป
นาแสดงไว้ในรายงานผลการดาเนินการหลักสูตร
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