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คานา
ในการจัดทา มคอ.4 ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา 3604803 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้าน
การเงิน (Field Experience in finance) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณ ฑิต สาขาวิชาการเงิน ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยการส่งนักศึกษาให้เข้ารับการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพยังสถานประกอบการที่นักศึกษามีความสนใจ เช่นธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกันชีวิต
บริษัทประกันวินาศภัย โรงพยาบาล และหน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น
ผู้สอนควรได้ศึกษารายละเอียดแต่ละหั วข้อเพิ่มเติมอีกและหวังว่าเอกสารประกอบการสอนนี้จะมี
ประโยชน์และขอขอบคุณในความอนุเคราะห์มา ณ โอกาสนี้ด้วย
ผู้จัดทา

2

มคอ. 4

สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

หน้ า
ข้ อมูลทั่วไป
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
การพัฒนาผลการเรี ยนรู้
ลักษะและการดาเนินการ
การวางแผนและการเตรี ยมการ
การประเมินนักศึกษา
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการ
ของการฝึ กประสบการณ์ ภาคสนาม

4
5
6
9
11
13
14

3

มคอ. 4

รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
3604803 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านการเงิน (Field Experience in finance)
2. จานวนหน่วยกิต
3 (0-24-0) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
3.2 ประเภทรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
อาจารย์อังคณา
4.2 อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์อังคณา

โสภารัตนกุล
โสภารัตนกุล

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปีที่ 4
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)(ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
9. วันทีจ่ ัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
9.1 วันที่จัดทา
22 พฤศจิกายน 2560
9.2 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด
11 พฤศจิกายน 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของประสบการณ์ภาคสนาม
1.1 พุทธิพิสัย (ความรู้ที่ได้รับจากการเรียน)
1. เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงรูปแบบ วิธีการ และขั้นตอนการปฎิบัติงานของสถานประกอบการ
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถเกิดทักษะกระบวนการในด้านการบริหารจัดการงานและบริหารจัดการ
ทางด้านของเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการเรียนมาปรับปรุงใช้กับการปฏิบัติงานจริงได้อย่าง
เต็มศักยภาพ
1.2 ทักษะพิสัย (ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใช้ IT ที่ได้รับจากการเรียน)
1. นักศึกษาสามารถนาความรู้ที่ได้มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับการฝึกประสบการณ์
2. นักศึกษาสามารถค้นคว้าหาข้อมูลที่จาเป็นต่อการฝึกปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
3. นักศึกษาสามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์มาทาการวิเคราะห์งานและจัดทาเป็น
รูปเล่มรายงานพร้อมทั้งนาเสนอต่อหลักสูตร
1.3 จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ได้รับจากการเรียน)
1. นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในหน้ า ที่ มี ค วามเสี ย สละ และมี ค วามอดทนในการฝึ ก
ประสบการณ์
2. นักศึกษาสามารถปฎิบัติหน้าที่ได้เต็มศักยภาพและสามารถเก็บรักษาความรับของบริษัทได้เป็น
อย่างดี
3. นักศึกษาต้องเป็นคนที่มีซื่อสัตย์และตรงต่อเวลา
2. วัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณ์ภาคสนาม
1. เพื่อให้นักศึกษาได้ประสบการณ์จากวิชาชีพโดยตรงจากสถานประกอบการและสามารถนาความรู้
ที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ
2. เพื่อพัฒ นาองค์ความรู้ของนักศึกษาให้ มีทักษะในด้านต่าง ๆ และเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา
เป็นบัณฑิตที่ดีของสังคม
3. เพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนที่จะออกไปประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา
4. เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพด้านวิชาชีพให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน
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หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพโดยใช้ดุลยพินิจ ทางค่านิยม ความรู้สึกของ
ผู้อื่น ค่านิยมพื้นฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม อาทิ มี
วินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดี เข้าใจผู้อื่น และเข้าใจโลก เป็นต้น
1. มีความซื่อสัตย์สุจริต ซื่อตรงต่อหน้าที่ ต่อตนเองและต่อผู้อื่น ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นและมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
2. มีความพอเพียงเป็นหลักในการดาเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล
และการสร้างภูมิคุ้มกัน
3. มีความเคารพต่อกฎ ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
4. มีจติ สานึกและมีมโนธรรมที่แยกแยะความถูกต้อง ความดีและความชั่ว
1.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้
1. ปฐมนิเทศนักศึกษาถึงระเบียบ วินัย คุณธรรม ที่พึงปฏิบัติ ก่อนการฝึกงาน
2. ก าหนดตารางเวลาฝึ ก งาน บั น ทึ ก เวลาฝึ ก งานก าหนดขอบเขตของงาน ก าหนดวิ ธี ก าร
ประเมินผลงาน
3. มอบหมายงาน กาหนด ติด ตามและควบคุม ให้ นั ก ศึกษาปฏิ บัติ ตามกฎระเบี ย บของสถาน
ประกอบการ เช่นเดียวกับพนักงานขององค์กร
4. ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
1.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
1. ประเมินโดยพนักงานพี่เลี้ยง หรือพนักงานควบคุมการฝึกงาน จากการสังเกตพฤติกรรมและ
การแสดงออกระหว่างฝึกงาน โดยมีการบันทึกผลการประเมิน และมีหลักฐานแจ้งให้นักศึกษาทราบด้วยทุก
ครั้ง
2. ประเมิน ความซื่อสั ตย์ จากการพูดคุย สัมภาษณ์ เพื่อนร่วมงาน หั วหน้างาน และผู้เกี่ยวข้อง
พร้อมมีรายงานผลการฝึกงานประกอบ
3. ประเมิน โดยอาจารย์ นิเทศก์ จากการผลการรายงานการดาเนิน งาน การปฏิบั ติงานของ
นักศึกษา
2. ความรู้
2.1 อธิบายถึงความรู้ที่จะได้รับ/ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1.มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการเรียนด้าน
การเงิน
2.มีความรู้ความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุ รกิจ การตลาด การผลิต และการ
ดาเนินงาน รวมทั้งการจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์
3.มีความรู้ความเข้าใจในสาระสาคัญเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงานด้านการเงินในสถาบันการเงิน
ธุรกิจกิจธนาคารพาณิชย์ และธุรกิจหลักทรัพย์
4.มีความรู้เกี่ยวกับ ความก้าวหน้าทางวิช าการและวิชาชีพด้านการเงิน รวมทั้งมีความเข้าใจใน
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน
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2.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียน
1. สถานประกอบการที่ฝึกงาน จัดพนักงานพี่เลี้ยงให้คาแนะนาเครื่องมือ อุปกรณ์ที่จาเป็นในการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ บอกถึงแหล่งข้อมูลเพื่อให้นักศึกษาได้ค้นคว้าข้อมูลเพื่อการทางานได้ด้วยตนเอง
2. ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ที่มีในหน่วยงานเพื่อการปฏิบัติงานจริงภายใต้การดูแลของ
พนักงานพี่เลี้ยง
3. จัดประชุม แบ่งงาน ติดตามงาน เป็นระยะเวลาที่กาหนด หรือตามความเหมาะสม
2.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
1. ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน โดยผู้เกี่ยวข้อง เช่น พนักงานพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศ
2. ประเมินผลจากการทางานร่วมกับผู้อื่น
3. ประเมินผลจากความต่อเวลาในการส่งงาน และความสมบูรณ์ของงานที่ได้รับมอบหมาย โดย
กาหนดแบบฟอร์มบันทึกการส่งงาน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่จะได้รับการพัฒนา/ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1.สามารถสืบค้น จาแนก และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ซึ่งสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไข
ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเหมาะสม
2.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่
ศึกษาและประสบการณ์เพื่อให้เกิดแนวทางในการประกอบอาชีพด้านการเงิน
3.สามารถคิดค้นทางเลือกใหม่ ๆ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบ
3.2 กระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ใช้ในพัฒนาผลการเรียนรู้
1. จัดทารายงานผลการดาเนินงาน และนาเสนอ
2. จัดทารายงานผลการวิเคราะห์งาน และนาเสนอ
3. มีการติดต่อสื่อสารระหว่าง อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาฝึกงานอย่างต่อเนื่อง
3.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
ประเมินผลจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย ตามหัวข้อที่กาหนด โดยอ้างอิงทฤษฎีในวิชาที่เกี่ยวข้องและ
ควรนามาเป็นพื้นฐานในการทางาน
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 คาอธิบายเกี่ยวกับทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความสามารถในการรับภาระ
ความรับผิดชอบที่ควรมีการพัฒนา
1.สามารถการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถสร้างสัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่น
2.สามารถทางานเป็นกลุ่ม และแสดงภาวะผู้นาผู้ตามได้อย่างเหมาะสมและมีความรับผิดชอบ
3.สามารถแสดงความคิดเริ่มและความคิดเห็นที่มีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์
4.2 กระบวนการ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะพัฒนาผลการเรียนรู้
1. สร้างกิจกรรมสันทนาการ ละลายพฤติกรรม เพื่อให้เกิดความรู้รัก สามัคคี พร้อมทางานเป็นทีม
2. มอบหมายงานที่ต้องทางานร่วมกันเป็นทีม มีการแบ่งงานกันอย่างชัดเจน
3. มอบหมายงานที่ต้องไปพูดคุย สัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลเพื่อการพัฒนา
4. ประชุมร่วมกัน เพื่อมอบหมายงาน ติดตามงาน ประเมินผล
4.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
1. ประเมินจากรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ดูแลการฝึกประสบการณ์
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2. ประเมินจากข้อมูลที่ได้รับจากที่นักศึกษา
3. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และการได้รับการยอมรับจากเพื่อน
ร่วมงาน หรือผู้เกี่ยวข้อง
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 คาอธิบายเกี่ยวกับทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
ควรมีการพัฒนา
1.สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์
และตัดสินใจทางธุรกิจ
2.สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้อง ทั้งในรูปแบบการเขียนรายงาน
และการนาเสนอด้วยวาจา
4.ความสามารถน าเทคโนโลยีไปเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนในการดาเนินงานและทราบถึง
ข้อจากัดของเทคโนโลยี
5.2 กระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะพัฒนาผลการเรียนรู้
1. มอบหมายงานที่ต้องใช้คณิตศาสตร์ ทักษะการคานวณ และใช้สถิติเพื่อนาเสนอข้อมูล
2. มอบหมายงานที่ต้องมีการสื่อสารโดยใช้ภาษาทั้งไทยและต่างประเทศ ทั้งการพูด เขียน ในการ
ประสานการทางาน
3. มอบหมายงานที่ต้องใช้เทคโนโลยี ในการแก้ปัญหา หรือนาเสนอผลงาน
5.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
1. ประเมิ น จากเอกสาร ที่ น าเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมู ล ทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นสื่อ
2. ประเมินจากเอกสารที่เขียน เช่น E-Mail ที่ใช้สื่อสารเพื่อการทางาน
3. ประเมินจากผลการแก้ปัญหาว่า โดยเน้นความถูกต้องและเหมาะสม
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หมวดที่ 4 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณ์ภาคสนามหรือคาอธิบายรายวิชา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการเงินในสถานประกอบการในหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน จัด
ให้ มีป ฐมนิ เทศเกี่ยวกับ รายละเอีย ดของการฝึ กประสบการณ์ และการปัจฉิมนิเทศเกี่ยวกั บปัญ หาการฝึ ก
ประสบการณ์ แนวทางแก้ปัญหา โดยจัดให้มีการฝึกประสบการณ์หรือทาโครงการพิเศษ
Providing students with field experience in Business Administration covering
particularly governmental, and private sectors. The orientation of training experience detail
and the post training about problems occurring from practice and also providing principles
of effective problem-solving for the best practice. Educated students are obligated to
provide one of the following requirement namely, (1) experience in full practice or (2)
experience in practice and particular project.
2. กิจกรรมของนักศึกษา
การฝึกงานเพื่อเพิ่มประสบการณ์ภาคสนามในช่วงระยะเวลาต่อเนื่องจนครบจานวนชั่วโมงที่ระบุ
ตามหลักสูตร และ/หรือตามเวลาการทางานของสถานประกอบการที่นักศึกษาฝึกงาน โดยนักศึก ษาต้องมีการ
เตรียมตัวก่อนการทางานดังนี้
1. เรียนรู้ ทาความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย วัฒนธรรม กฎ ระเบียบ ขั้นตอนในการทางานของ
สถานประกอบการ
2. เรียนรู้ และฝึกการทางานร่วมกับผู้อื่นในสถานประกอบการที่ฝึกงาน
3. นาความรู้ทางทฤษฎีทางเทคโนโลยีสารสนเทศและวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง มาเป็นพื้นฐานในการ
ประยุกต์เพื่อการทางาน
4. การฝึ ก แก้ ไขปั ญ หาในโจทย์ ที่ ได้ รั บ มอบหมายโดยใช้ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ ที่ มี อ ยู่ ในสถาน
ประกอบการ
3. รายงานหรืองานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย
รายงานหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
ผลการวิเคราะห์ปัญหา
รายงานการฝึกงาน

กาหนดส่ง
ระหว่างการฝึกงาน ตามระยะเวลาที่มอบหมายงาน
หลังการสิ้นสุดการฝึกงาน 1 สัปดาห์

4. การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา
1. จั ด ประชุม ผู้ เกี่ย วข้ อ งในการฝึ ก ประสบการณ์ ภ าคสนาม ทั้ งที่ ป รึก ษาการฝึ ก ประสบการณ์
ภาคสนามและที่ ป รึ กษาเฉพาะเรื่ อ ง ให้ นั ก ศึก ษาน าเสนอการเรียนรู้แ ละประสบการณ์ ที่ ได้ รับ จากการฝึ ก
ประสบการณ์ภาคสนาม เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาที่ไปฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
2. อาจารย์ ชี้ น าให้ เห็ น ถึ งความส าคัญ และผลกระทบต่ อ พฤติ กรรมด้ านคุ ณ ธรรม จริยธรรม
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่มีต่อการทางานในอนาคต
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3. การน าผลการประเมิ น นักศึกษาฝึ กประสบการณ์ ภ าคสนาม มาน าเสนออภิปราย เพื่อเป็ น
แนวทางในการฝึกประสบการณ์ภาคสนามต่อรุ่นต่อไป
4. สนับสนุนให้นาโจทย์ที่พบในการฝึกประสบการณ์ภาคสนามมาเป็นกรณีศึกษา ต่อไป
5. หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมใน
ภาคสนาม
1. จัดฝ่าย/หน่วยงาน ตารางการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
2. แนะนานักศึกษาเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ วัฒนธรรมของหน่วยงาน
3. แนะน าเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ซอฟต์ แ วร์ ของหน่ ว ยงาน ที่ ส ามารถน ามาใช้ เพื่ อ การฝึ ก
ประสบการณ์ภาคสนาม
4. แนะนาบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือที่ต้องทางานร่วมกัน
5. ติดตามความก้าวหน้า ประเมินผลการทางานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม รายงาน
ผลต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
6. ประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ความเห็นในการปรับปรุงการทางานของนักศึกษา
6. หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศ
1. จัดปฐมนิเทศแนะนานักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
2. กาหนดวิธีการประเมิน ติดตามความก้าวหน้า การรายงานปัญหาอุปสรรคของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์ภาคสนาม
3. ก าหนดรู ป แบบการรายงานผลความก้ า วหน้ าของงาน เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาฝึ ก ประสบการณ์
ภาคสนามนาไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
7. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา
1. จั ด ปฐมนิ เทศแนะน านั ก ศึ ก ษาก่ อ นฝึ ก ประสบการณ์ ภ าคสนาม พร้ อ มแจกคู่ มื อ การฝึ ก
ประสบการณ์ภาคสนาม
2. จัดช่องทางและเจ้าหน้าที่ประสานงาน รับแจ้งเหตุด่วน กรณีที่นักศึกษาต้องการความช่วยเหลือ
เช่น หมายเลขโทรศัพท์ และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
3. จัดอาจารย์ที่ปรึกษาตามความเหมาะสมกับหน่วยงานที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
เพื่อให้คาปรึกษาเฉพาะด้านในการแก้ไขปัญหา
8. สิ่งอานวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ต้องการจากสถานที่ที่จัดประสบการณ์ภาคสนาม/
สถานประกอบการ
1. ระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย มีระบบรักษาความปลอดภัย
2. สถานที่ทางาน หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ตามความจาเป็น
3. วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ซอฟต์แวร์ และคู่มือที่ใช้ประกอบการทางาน
4. แหล่งข้อมูลเพื่อการค้นคว้า หรือเรียนรู้ด้วยตนเอง
5. พนักงานพี่เลี้ยงที่คอยให้คาแนะนา
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หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ
1. การกาหนดสถานที่ฝึก
อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม พิจารณาคัดเลือกสถานประกอบการที่ยินดีรับ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม โดยดูลักษณะงานที่เหมาะสมและมีความพร้อมดังนี้
1. เข้าใจ และสนับสนุนการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามจุดมุ่งหมาย
2. มีความปลอดภัยของสถานที่ตั้ง มีความสะดวกในการเดินทาง และสภาพแวดล้อมการทางานที่
ดี
3. มีอุปกรณ์ เทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมาย พร้อมในการฝึกประสบการณ์ภาคสนามเพื่อ
แก้ปัญหาตามโจทย์
4. สามารถจัดพนักงานพี่เลี้ยงดูแลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
5. มีโจทย์ปัญหาที่มีความยากง่ายเหมาะสม กับศักยภาพของนักศึกษาในระยะเวลาที่กาหนด
6. ยินดี เต็มใจรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
7. การติดต่อประสานงาน กาหนดล่วงหน้าก่อนฝึกประสบการณ์ภาคสนามอย่างน้อย 4 เดือน จัด
นั กศึกษาลงฝึ กประสบการณ์ ภ าคสนามตามความสมั ครใจ หรือนักศึกษาอาจหาสถานที่ ฝึ กประสบการณ์
ภาคสนามด้วยตนเอง แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้รับผิดชอบรายวิชาหรืออาจารย์ที่ปรึกษา
2. การเตรียมนักศึกษา
จัดปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม มอบคู่มือการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ก่อนการฝึก
ประสบการณ์ ภ าคสนามอย่ างน้ อย 1 สั ปดาห์ ชี้แจงวัตถุประสงค์ สิ่ งที่คาดหวัง จากการฝึ กประสบการณ์
ภาคสนาม วิธี การประเมิน ผล ช่องทางการติดต่อประสานงาน จัดฝึกอบรมบุคลิ กภาพ การแต่งกาย หรือ
เทคนิคเพิ่มเติมหากต้องการความสามารถเฉพาะด้าน เพื่อการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
3. การเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศ
อาจารย์ที่ปรึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ประสานงานกับสถานประกอบการเพื่ อขอชื่อ ตาแหน่ง
ของพนักงานพี่เลี้ยง เอกสารชี้แจงพนักงานพี่เลี้ยง และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนามเพื่อให้รับทราบ
วัตถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวัง จากการฝึกประสบการณ์ภ าคสนาม ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ต้องการเน้น
ทักษะการทางาน การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา รวมถึงอุปกรณ์ เทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ที่จะนามาใช้ในการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนาม แนวทางการฝึกอบรม หรือการฝึกใช้เครื่องมือ ช่องทางการติดต่อกรณีเหตุด่วน มอบ
เอกสารคู่มือการดูแล และประเมินผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
4. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงในสถานที่ฝึก
เอกสารชี้แจงพนักงานพี่ เลี้ยง และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนามเพื่อให้รับทราบวัตถุประสงค์
สิ่งที่คาดหวัง จากการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม รับทราบถึงวิธีการบันทึกผลการทางานของนักศึกษา มอบ
เอกสารคู่มือการดูแล และประเมินผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม บอกหมายเลขโทรศัพท์ หรือช่องทาง
ติดต่ออาจารย์นิเทศ

11

มคอ. 4
5. การจัดการความเสี่ยง
อาจารย์ประจาหลักสูตรประชุมร่วมกันเพื่อประเมินความเสี่ยง ที่จะเกิดต่อนักศึกษา และก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อสถานประกอบการ เช่น
1. ความเสี่ยงจากสถานที่ตั้ง สภาพแวดล้อมในการทางาน การเดินทาง ป้องกันโดยคัดเลือกสถาน
ประกอบการที่มีการคมนาคมสะดวก ไม่มี หรือมีความเสี่ยงน้อยที่สุด
2. ความเสี่ยงจากอุบัติภัยจากการทางาน จากการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ ป้องกันโดย
จัดปฐมนิเทศ แนะนาการใช้อุปกรณ์ อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลสถานประกอบการ เน้นจริยธรรมการ
ไม่เปิ ดเผยข้อมูลสถานประกอบการอัน เป็นความลั บ และกาหนดให้ นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบสถาน
ประกอบการอย่างเคร่งครัด
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มคอ. 4
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
1. ประเมินโดยพนักงานพี่เลี้ยงและอาจารย์ที่ปรึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม โดยใช้เกณฑ์ให้
เป็นไปตามข้อกาหนดของรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านการเงิน
2. อาจารย์ที่ปรึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม สรุปผลการประเมิน และรายงานผลต่อคณะฯ
3. ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงต่อการประเมินนักศึกษา
ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาทั้งระหว่างฝึกประสบการณ์ภาคสนาม และเมื่อเสร็จสิ้นการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบฟอร์มการประเมินของหลักสูตร
4. ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประสบการณ์ภาคสนามต่อการประเมินนักศึกษา
ประเมินผลนักศึกษาหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบประเมิน โดยพิจารณา
จากรายงานผลการประเมินตนเองของนักศึกษา บันทึกผลการนิเทศ และรายงานผลการฝึกฯของพี่เลี้ยง
5. การสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง
ประธานหลั กสูตรประสานงานกับสถานประกอบการ เพื่อทาความเข้าใจในการประเมิน หากเกิด
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ มีการประชุมร่วมกัน ระหว่างผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาหาข้อสรุป
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มคอ. 4
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการ
ของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
1. กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยผู้เกี่ยวข้องต่อไปนี้
1.1 นักศึกษา
จัดให้นักศึกษาตอบแบบสอบถามการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
1.2 พนักงานพี่เลี้ยงหรือผู้ประกอบการ
พนักงานพี่เลี้ยงบันทึกงานที่มอบหมาย และผลการฝึกฯในแบบฟอร์ม และสุ่มถามด้วยวาจา
1.3 อาจารย์ที่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาเฉพาะเรื่ อ ง บั น ทึ ก การให้ ค าปรึ ก ษา ผลการด าเนิ น งานของนั ก ศึ ก ษาหลั งให้
คาปรึกษา ในแบบฟอร์มรายงานผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม การนาคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาไป
ใช้ในการแก้ปัญหาของนักศึกษา
1.4 อื่นๆ เช่น บัณฑิตจบใหม่
ติดตามความความก้าวหน้าในการทางานของบัณฑิตที่ตรงตามสาขาวิชา โดยการสารวจสอบถามจาก
ผู้ประกอบการและบัณฑิต
2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
1. อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ประมวลผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
ของนั กศึกษา จากผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากนักศึกษา จากพนักงานพี่เลี้ยง และจากอาจารย์ที่
ปรึกษาเฉพาะเรื่อง รายงานต่ออาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร และประธานหลักสูตร เพื่อทราบ
2. ประมวลผลการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาจากการจัดสัมมนาสรุปผลการปฏิบัติงานของ
นักศึกษาเพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์จากนักศึกษาสู่อาจารย์
และจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง เพื่อเป็นแนวทางในการในการพัฒนานักศึกษาต่อไป
3. ประชุมหลักสูตร ร่วมพิจารณานาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงสาหรับการใช้รอบปีการศึกษาถัดไป
นาแสดงไว้ในรายงานผลการดาเนินการหลักสูตร
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