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

อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิรัฐ ชวนชม
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันเพ็ญ ควรสมาน
ผูชวยศาสตราจารย ดร. อนงคนาถ ทนันชัย
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปรีนนั ท ประยูรศักดิ์
ผูชวยศาสตราจารยนารถอนงค กองสารศรี
อาจารยรจนา กวางรัมย
ผูชวยศาสตราจารยอภิญญา ทหราวานิช
ผูชวยศาสตราจารยนงลักษณ โพธิ์ไพจิตร
ผูชวยศาสตราจารยสิริวดี ชูเชิด

มคอ.4

คํานํา
เอกสารแบบ มคอ.4 รายวิชาการฝกประสบการณ วิชาชีพการจัดการ รหั สวิชา 3664101 มุงเนน ให
ผูเรียนไดนําความรูที่ไดรับจากการศึกษาไปฝกปฏิบัติในสถานประกอบการ ฝกทักษะในดานตาง ๆ การแกไข
ปญหาเฉพาะหนาในสภาวะแวดลอมจริงขององคการ
รายละเอียดรายวิชานี้จึงเปนสวนสําคัญตอผูเรียน ที่เนนการเชื่อมโยงระหวางความรูทางทฤษฎีและการ
นํามาประยุกตใชใหเกิดผลในทางปฏิบัติ ใหเขาใจกระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการนําความรูดานการจัดการ
มาใชในการทํางาน การวางแผนการพัฒนาระบบการจัดการจากสภาพแวดลอมจริง โดยทํางานรวมกับผูอื่น
ได การใช เครื่องมือ อุ ปกรณ สํานักงาน ที่ มีอยูในภาพแวดล อมจริง เขาใจชีวิตการทํ างานและวัฒ นธรรม
องคกร เรียนรูการปรับตัวใหเขากับผูอื่น และสามารถทํางานรวมกันได
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
4 กรกฎาคม 2562
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รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ ไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3664101 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการ
(ภาษาอังกฤษ) Field Experience in Management
2. จํานวนหนวยกิต
3(0-24-0) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หมวดวิชาเฉพาะ วิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิรัฐ ชวนชม ประธานหลักสูตร
อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม ตอนเรียน A1
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิรัฐ ชวนชม
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันเพ็ญ ควรสมาน
ผูชวยศาสตราจารย ดร. อนงคนารถ ทนันชัย
อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม ตอนเรียน B1
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปรีนนั ท ประยูรศักดิ์
ผูชวยศาสตราจารยนารถอนงค กองสารศรี
อาจารยรจนา กวางรัมย
อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม ตอนเรียน C1
ผูชวยศาสตราจารยอภิญญา ทหราวานิช
ผูชวยศาสตราจารยนงลักษณ โพธิ์ไพจิตร
ผูชวยศาสตราจารยสิริวดี ชูเชิด
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่กําหนดใหมีการฝกประสบการณภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปที่ 4 และนักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนใหครบทุกรายวิชาในแผนการเรียนและ
ผานทุกรายวิชา พรอมทั้งเขารวมกิจกรรมชุมชน สังคม หรือการเขารวมการแขงขันในรูปแบบใดก็ไดในระดับ
ชุมชน ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ อยางนอย 1 งาน/โครงการ
6. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
4 กรกฎาคม 2562
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของประสบการณภาคสนาม
จุดมุงหมายของวิชาประสบการณวิชาชีพการจัดการ เปนการฝกใหนักศึกษาไดเรียนรูสิ่งตอไปนี้
1.1 การเชื่อมโยงระหวางความรูทางทฤษฎีและการนํามาประยุกตใชใหเกิดผลในทางปฏิบัติ
1.2 เขาใจกระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการนําความรูดานการจัดการมาใชในการทํางาน
1.3 วางแผนการพัฒนาระบบการจัดการจากสภาพแวดลอมจริง โดยทํางานรวมกับผูอื่นได
1.4 การใชเครื่องมือ อุปกรณสํานักงาน ที่มีอยูในภาพแวดลอมจริง
1.5 เขาใจชีวิตการทํางานและวัฒนธรรมองคกร เรียนรูการปรับตัวใหเขากับผูอื่น และสามารถทํางาน
รวมกันได
2. วัตถุประสงคของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณภาคสนาม
เพื่อใหเปนวิชาที่นักศึกษาไดบูรณาการความรูที่ไดศึกษามาทั้งหมด ประยุกตใชกับการปฏิบัติงานจริงใน
สถานประกอบการ จะเปนการเพิ่ มพูนประสบการณ ตรง ทํางานเปนทีม เปนการเตรียมความพรอมและ
ปรั บ ตั ว ให ส ามารถทํ า งานได จ ริ งเมื่ อ สํ า เร็ จ การศึ ก ษา ภายใต ก ารดู แ ลของพนั ก งานพี่ เลี้ ย งจากสถาน
ประกอบการและอาจารยที่นิเทศก
หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1.1.1 มี ค วามซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต มี วิ นั ย มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ เข า ใจผู อื่ น เข า ใจโลก และเคารพ
กฎระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ของสถาบันและสังคม รวมถึงการเปนแบบอยางที่ดีได
1.1.2 มีจิตสํานึกที่คํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน
1.1.3 มีค วามรู ความเขาใจ ในคุณ ค าแห งวิช าชี พ และมี ทั ศนคติที่ ดี ตอ วิช าชี พ จรรยาบรรณ
วิชาชีพ
1.1.4 มีความพอเพียงในการดําเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผ ลและ
การสรางภูมิคุมกัน
1.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู
1.2.1 ปฐมนิเทศนักศึกษาถึงระเบียบ วินัย คุณธรรม ที่พึงปฏิบัติ กอนการฝกงาน
1.2.2 กํ า หนดตารางเวลาฝ ก งาน บั น ทึ ก เวลาฝ ก งานกํ า หนดขอบเขตของงาน กํ าหนดวิธี ก าร
ประเมินผลงาน
1.2.3 มอบหมายงาน กําหนด ติ ดตามและควบคุมใหนั กศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบี ยบของสถาน
ประกอบการ เชนเดียวกับพนักงานขององคกร
1.2.4 ประเมินผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
1.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู
1.3.1 นั ก ศึ ก ษาประเมิ น การเรี ย นรู ด ว ยตนเอง โดยใช แ บบสอบถามมาตรฐานที่ วั ด คุ ณ ธรรม
จริยธรรม
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1.3.2 ประเมินโดยพนักงานพี่เลี้ยง หรือพนักงานควบคุมการฝกงาน จากการสังเกตพฤติกรรมและ
การแสดงออกระหวางฝกงาน โดยมีการบันทึกผลการประเมิน และมีหลักฐานแจงใหนักศึกษาทราบดวยทุก
ครั้ง
1.3.3 ประเมินความซื่อสัตยจากการพูดคุย สัมภาษณเพื่อนรวมงาน หัวหนางาน และผูเกี่ยวของ
พรอมมีรายงานผลการฝกงานประกอบ
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
2.1.1 มีความรูกวางและเปนระบบเกี่ยวกับความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพดานการจัดการ
รวมทั้งมีความเขาใจอยางเทาทันในผลกระทบในสถานการณที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก
2.1.2 มีความรูและความเขาใจในดานการวางแผน การจัดโครงสรางองคการ การปฏิบัติการ
การควบคุมและการประเมินผลการดําเนินงาน รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานใหสอดคลองกับสถานการณทาง
ธุรกิจ
2.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียน
2.2.1 สถานประกอบการที่ฝกงาน จัดพนักงานพี่เลี้ยงใหคําแนะนําเครื่องมือ อุปกรณที่จําเปนใน
การปฏิบัติงานตามหนาที่ บอกถึงแหลงขอมูลเพื่อใหนักศึกษาไดคนควาขอมูลเพื่อการทํางานไดดวยตนเอง
2.2.2 ใชเครื่องมือ อุปกรณสํานักงาน ที่มีในหนวยงานเพื่อการปฏิบัติงานจริงภายใตการดูแลของ
พนักงานพี่เลี้ยง
2.2.3 จัดประชุม แบงงาน ติดตามงาน เปนระยะเวลาที่กําหนด หรือตามความเหมาะสม
2.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู
2.3.1 ประเมิ น จากผลการปฏิ บั ติ งาน โดยผู เกี่ ย วข อง เช น หั ว หน าหน ว ยงาน พนั ก งานพี่ เลี้ ย ง
อาจารยนิเทศ
2.3.2 การประเมินผลจากการทํางานรวมกับผูอื่น การตรงตอเวลาในการสงงาน และความสมบูรณ
ของงานที่ไดรับมอบหมาย โดยกําหนดแบบฟอรมบันทึกการสงงาน
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
3.1.1 สามารถสื บ ค น ประมวลและประเมิ น ข อ มู ล จากหลายแหล ง ได ด ว ยตนเอง มี ค วามคิ ด
วิเคราะหอยางเปนระบบ มีเหตุผล และคิดอยางสรางสรรคเพื่อใหไดสารสนเทศที่เปนประโยชนในการใชงาน
ตามสถานการณแวดลอมทางธุรกิจ
3.1.2 สามารถประยุกตความรูทางการจัดการและดานอื่นที่สัมพันธกัน จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษา
และประสบการณมาใชงานตามสถานการณทั่วไปไดอยางเหมาะสม
3.1.3 มีทักษะในการแกไขปญหาเฉพาะหนาในสถานการณตาง ๆ อยางสรางสรรค โดยคํานึงถึง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ และสามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลไดอยางถูกตอง
ครบถวน
3.1.4 สามารถคิ ด ค น ทางเลื อ ก วิ เคราะห ท างเลื อ กและผลกระทบทางเลื อ กอย า งรอบด า น มี
ความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคลองกับสถานการณทางธุรกิจ ทําใหเกิดการไดเปรียบ
ทางการแขงขันทางธุรกิจ
3.2 กระบวนการหรือกิจกรรมตาง ๆ ที่ใชในพัฒนาผลการเรียนรู
3.2.1 การมอบหมายงาน ใหรูจักสามารถตอบสนองความตองการ และวิเคราะหผลความตองการ
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3.2.2 จัดทํารายงานผลวิเคราะหความตองการ และนําเสนอ
3.2.3 ประชุมรวมกันระหวางพนักงานพี่เลี้ยง อาจารยนิเทศก และนักศึกษาฝกงาน
3.2.4 มอบหมายโจทยปญหา ใหฝกการวิเคราะหและแกไขปญหา
3.2.5 ประชุมรวมกันระหวางพนักงานพี่เลี้ยง อาจารยนิเทศก และนักศึกษาฝกงาน อยางตอเนื่อง
3.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู
3.3.1 ประเมิน ผลจากผลงานที่ ได รับ มอบหมาย ตามหั วขอที่ กําหนด โดยอางอิงทฤษฎี ในวิช าที่
เกี่ยวของและควรนํามาเปนพื้นฐานในการทํางาน
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
4.1.1 สามารถแสดงความเป น กัล ยาณมิตร ชว ยเหลือผูอื่ น และแสดงความรับผิ ดชอบในการ
ตัดสินใจในการกระทําของตนเอง รวมถึงความรับผิดชอบตอสังคม
4.1.2 สามารถแสดงความคิ ด ริเริ่ม และความเห็ น อย า งสรา งสรรค ในการพั ฒ นาความรู และ
ความคิดไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.1.3 สามารถทํางานรวมกับผูอื่น แสดงภาวะผูนํา ผูตามไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ และ
มีทักษะการแกปญหากลุม
4.2 กระบวนการ หรือกิจกรรมตาง ๆ ที่จะพัฒนาผลการเรียนรู
4.2.1 สรางกิ จกรรมสั น ทนาการ ละลายพฤติ กรรม เพื่อใหเกิ ด ความรูรัก สามั คคี พรอมทํ างาน
เปนทีม
4.2.2 มอบหมายงานที่ตองทํางานรวมกันเปนทีม มีการแบงงานกันอยางชัดเจน
4.2.3 มอบหมายงานที่ ตองไปพูดคุย สัมภาษณ และลงมือปฏิบัติจริง เพื่อใหไดขอมูลมาทําการ
พัฒนาการทํางาน
4.2.4 ประชุมรวมกัน เพื่อมอบหมายงาน ติดตามงาน ประเมินผล
4.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู
4.3.1 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม จากการสัมภาษณผูรวมงาน หรือผูเกี่ยวของ
4.3.2 ประเมินจากขอมูลที่ไดรับจากที่นักศึกษาปฏิบัติ
4.3.3 ประเมินจากการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็ น และการไดรับการยอมรับ จากเพื่อน
รวมงาน หรือผูเกี่ยวของ
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
5.1.1 สามารถประยุกตใชหลักคณิตศาสตร สถิติ การวิเคราะหเชิงปริมาณมาใชในการวิเคราะห
และตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจําวัน
5.1.2 สามารถสื่ อ สารภาษาไทยและภาษาต า งประเทศที่ จํ า เป น ต อ การทํ า ธุ ร กิ จ ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
5.1.3 สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสรางความเขาใจในรูปแบบการพูด การเขียนที่เหมาะสม
สําหรับกลุมบุคคลที่ตางกัน ทั้งที่เปนขอมูลธุรกิจและขอมูลอื่น
5.1.4 สามารถนํ า เทคโนโลยี ส ารสนเทศและเทคนิ ค การสื่ อ สารที่ เหมาะสม มาใช ในการเก็ บ
รวบรวมขอมูล การแปลความหมาย และการสื่อขอมูล
5.2 กระบวนการหรือกิจกรรมตาง ๆ ที่จะพัฒนาผลการเรียนรู
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5.2.1 มอบหมายงานที่ตองใชคณิตศาสตร ทักษะการคํานวณ และใชสถิติเพื่อนําเสนอขอมูล
5.2.2 มอบหมายงานที่ตองมีการสื่อสารโดยใชภาษาทั้งไทยและตางประเทศ ทั้งการพูด เขียน ใน
การประสานการทํางาน
5.2.3 มอบหมายงานที่ตองใชเทคโนโลยี ในการแกปญหา หรือนําเสนอผลงาน
5.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู
5.3.1 ประเมิ นจากเอกสาร ที่ นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลทางคณิ ตศาสตร โดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเปนสื่อ
5.3.2 ประเมินจากเอกสารที่เขียน เชน e-Mail ที่ใชสื่อสารเพื่อการทํางาน
5.3.3 ประเมินจากผลการแกปญหาโดยเนนความถูกตองและเหมาะสม
หมวดที่ 4 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณภาคสนามหรือคําอธิบายรายวิชา
การฝ กปฏิ บั ติในสถานประกอบการ ฝกทั กษะในดานตาง ๆ การแกไขปญ หาเฉพาะหน าในสภาวะ
แวดลอมจริงขององคการ
2. กิจกรรมของนักศึกษา
การทํ างานเพื่ อเพิ่ มประสบการณ วิช าชี พในช วงระยะเวลาต อเนื่ องจนครบจํานวนชั่ วโมงที่ ระบุ ตาม
หลักสูตร และ/หรือตามเวลาการทํางานของสถานประกอบการที่นักศึกษาฝกงาน โดยนักศึกษาตองมีการ
เตรียมตัวกอนการทํางานดังนี้
2.1 เรียนรู ทําความเขาใจในภารกิจ เปาหมาย วัฒนธรรม กฎ ระเบียบ ขั้นตอนในการทํางานของสถาน
ประกอบการ
2.2 เรียนรู และฝกการทํางานรวมกับผูอื่นในสถานประกอบการที่ฝกงาน
2.3 นํ าความรูทางทฤษฎี การจั ด การและวิช าอื่ น ที่เกี่ ยวของ มาเป น พื้ น ฐานในการประยุ กต เพื่ อการ
ทํางาน
2.4 การฝกแกไขปญหาในโจทยที่ไดรับมอบหมายโดยใชอุปกรณ เครื่องมือที่มีอยูในสถานประกอบการ
3. รายงานหรืองานที่นักศึกษาไดรับมอบหมาย
รายงานหรืองานที่ไดรับมอบหมาย
แผนการแกไขโจทยปญหา
ผลการวิเคราะหปญหา
ผลการออกแบบ และพัฒนาระบบเพื่อแกไขปญหา
ผลประเมินการใชงานระบบ
รายงานการฝกงาน

กําหนดสง
หลังการสิ้นสุดการฝกงาน 1 สัปดาห

4. การติดตามผลการเรียนรูการฝกประสบการณภาคสนามของนักศึกษา
4.1 จัดประชุมผูเกี่ยวของในการฝกประสบการณวิชาชีพ ทั้งที่ปรึกษาการฝกประสบการณวิชาชีพและที่
ปรึกษาเฉพาะเรื่อง ใหนักศึกษานําเสนอการเรียนรูและประสบการณที่ไดรับจากการฝกประสบการณวิชาชีพ
เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางนักศึกษาที่ไปฝกประสบการณวิชาชีพ
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4.2 อาจารย ชี้ นํ า ให เ ห็ น ถึ ง ความสํ า คั ญ และผลกระทบต อ พฤติ ก รรมด า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่มีตอการทํางานในอนาคต
4.3 การนําผลการประเมินนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ มานําเสนออภิปราย เพื่อเปนแนวทางใน
การฝกประสบการณวิชาชีพตอรุนตอไป
4.4 สนับสนุนใหนําโจทยที่พบในการฝกประสบการณวิชาชีพมาเปนกรณี ศึกษา หรือโจทยในการทํ า
โครงงานตอไป
5. หนาที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม
5.1 จัดโปรแกรม ตารางการฝกประสบการณวิชาชีพ รวมกับอาจารยนิเทศก
5.2 แนะนํานักศึกษาเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ขอปฏิบัติ วัฒนธรรมของหนวยงาน
5.3 แนะนําเครื่องมือ อุปกรณ ซอฟตแวร ของหนวยงาน ที่สามารถนํามาใชเพื่อการฝกประสบการณ
วิชาชีพ
5.4 แนะนําบุคคลที่เกี่ยวของ หรือที่ตองทํางานรวมกัน
5.5 ติดตามความกาวหนา ประเมินผลการทํางานของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ รายงานผลตอ
อาจารยนิเทศก
5.6 ประสานงาน ประชุมกับอาจารยนิเทศกเพื่อใหความเห็นในการปรับปรุงการทํางานของนักศึกษา
6. หนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศก
6.1 ประสานและรวมวางแผนการฝกประสบการณวิชาชีพกับพนักงานพี่เลี้ยง
6.2 สังเกตการณการฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษาในสถานประกอบการ
6.3 แนะนําหรือใหคําปรึกษาแกนักศึกษาใหมีทักษะการทํางานในองคกร
6.4 ประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพ
6.5 สอบทาน/ปรับปรุงแผนงานการฝกประสบการณวิชาชีพเปนระยะ
7. การเตรียมการในการแนะแนวและชวยเหลือนักศึกษา
7.1 จัดปฐมนิเทศแนะนํานักศึกษากอนฝกประสบการณวิชาชีพ พรอมแจกคูมือการฝกประสบการณ
วิชาชีพ
7.2 จัดชองทางและเจาหนาที่ประสานงาน รับแจงเหตุดวน กรณีตองการความชวยเหลือ เชน หมายเลข
โทรศัพท และไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
7.3 จัดอาจารยนิเทศกตามความเชี่ยวชาญดานการใชเครื่องมือ อุปกรณ หรือเทคนิคพิเศษ เพื่อให
คําปรึกษาเฉพาะดานในการแกไขปญหา
8. สิ่งอํานวยความสะดวกและการสนับสนุน ที่ตองการจากสถานที่ที่จัดประสบการณภาคสนาม/สถาน
ประกอบการ
8.1 สถานที่ทํางาน หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดตามความจําเปน
8.2 วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ซอฟตแวร และคูมือที่ใชประกอบการทํางาน
8.3 แหลงขอมูลเพื่อการคนควา หรือเรียนรูดวยตนเอง
8.4 พนักงานพี่เลี้ยงที่คอยใหคําแนะนํา
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หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ

1. การกําหนดสถานที่ฝก
อาจารยนิเทศกการฝกประสบการณภาคสนาม คัดเลือกสถานประกอบการที่ยินดีรับนักศึกษาฝก
ประสบการณภาคสนาม โดยดูลักษณะงานที่เหมาะสมและมีความพรอมดังนี้
1.1 เขาใจ และสนับสนุนการฝกประสบการณวิชาชีพตามจุดมุงหมาย
1.2 มีความปลอดภัยของสถานที่ตั้ง มีความสะดวกในการเดินทาง และสภาพแวดลอมการทํางานที่ดี
1.3 มีอุปกรณ เทคโนโลยี ซอฟตแวรที่ถูกกฎหมาย พรอมในการฝกประสบการณวิชาชีพเพื่อแกปญหา
ตามโจทย
1.4 สามารถจัดพนักงานพี่เลี้ยงดูแลการฝกประสบการณวิชาชีพ
1.5 มีโจทยปญหาที่มีความยากงายเหมาะสม กับศักยภาพของนักศึกษาในระยะเวลาที่กําหนด
1.6 ยินดี เต็มใจรับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ
การติดตอประสานงาน กําหนดลวงหนากอนฝกประสบการณวิชาชีพอยางนอย 4 เดือน จัดนักศึกษาลง
ฝกประสบการณวิชาชีพตามความสมัครใจ หรือนักศึกษาอาจหาสถานที่ฝกประสบการณวิชาชีพตนเอง แต
ตองไดรับความเห็นชอบจากผูรับผิดชอบรายวิชา
2. การเตรียมนักศึกษา
จัดปฐมนิเทศการฝกประสบการณวิชาชีพ มอบคูมือการฝกประสบการณวิชาชีพ กอนการฝก
ประสบการณวิชาชีพอยางนอย 1 สัปดาห ชี้แจงวัตถุประสงค สิ่งที่คาดหวัง จากการฝกประสบการณวิชาชีพ
วิธีการประเมินผล ชองทางการติดตอประสานงาน จัดฝกอบรมบุคลิกภาพ การแตงกาย หรือเทคนิคเพิ่มเติม
หากตองการความสามารถเฉพาะดาน เพื่อการฝกประสบการณวิชาชีพ
3. การเตรียมอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศก
อาจารยนิเทศกฝกประสบการณวิชาชีพ ประสานงานกับสถานประกอบการเพื่อขอชื่อ ตําแหนงของ
พนั กงานพี่ เลี้ยง ประชุมพนั กงานพี่ เลี้ยง และนั กศึกษาฝกประสบการณ ภ าคสนามเพื่อชี้แจงให รับทราบ
วัต ถุ ป ระสงค สิ่ งที่ คาดหวั ง จากการฝ กประสบการณ วิช าชีพ ผลการเรีย นรู ของนั กศึ กษาที่ ต องการเน น
อุปกรณ เทคโนโลยี ซอฟตแวรที่จะนํามาใชในการฝกประสบการณวิชาชีพ แนวทางการฝกอบรม หรือการ
ฝ ก ใช เ ครื่ อ งมื อ ช อ งทางการติ ด ต อ กรณี เหตุ ด ว น มอบเอกสารคู มื อ การดู แ ล และประเมิ น ผลการฝ ก
ประสบการณวิชาชีพ
4. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงในสถานที่ฝก
จัดประชุมพนักงานพี่เลี้ยง และนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพเพื่อชี้แจงใหรับทราบวัตถุประสงค สิ่งที่
คาดหวัง จากการฝกประสบการณวิชาชีพ รับทราบถึงวิธีการบันทึกผลการทํางานของนักศึกษา มอบเอกสาร
คูมือการดูแล และประเมิ น ผลการฝ กประสบการณ วิชาชีพ บอกหมายเลขโทรศั พท หรือชองทางติด ต อ
อาจารยนิเทศ
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มคอ.4
5. การจัดการความเสี่ยง
อาจารยประจําหลักสูตรประชุมรวมกันเพื่อประเมินความเสี่ยง ที่จะเกิดตอนักศึกษา และกอใหเกิดความ
เสียหายตอสถานประกอบการ เชน
5.1 ความเสี่ยงจากสถานที่ ตั้ง สภาพแวดลอมในการทํางาน การเดิน ทาง ปองกันโดยคัดเลือกสถาน
ประกอบการที่มีการคมนาคมสะดวก ไมมี หรือมีความเสี่ยงนอยที่สุด
5.2 ความเสี่ยงจากอุบัติภัยจากการทํางาน จากการใชเครื่องมือ อุปกรณ ซอฟตแวร ปองกันโดย จัด
ปฐมนิเทศ แนะนําการใชอุปกรณ การปองกันไวรัส อันกอใหเกิดความเสียหายตอขอมูลสถานประกอบการ
เนนจริยธรรมการไมเปดเผยขอมูลสถานประกอบการอันเปนความลับ และกําหนดใหนักศึกษาปฏิบัติตาม
กฎระเบียบสถานประกอบการอยางเครงครัด
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. หลักเกณฑการประเมิน
ประเมิ น การบรรลุ ผ ลการเรี ย นรู ข องนั ก ศึ ก ษาทั้ ง 5 ด าน โดยระบบไม มี ค าระดั บ คะแนน กํ าหนด
สัญลักษณการประเมิน ดังนี้
ระดับการประเมิน
ความหมายของผลการเรียน
PD
ผานดีเยี่ยม
P
ผาน
NP
ไมผาน
I
ไมสงบันทึกการฝก
นักศึกษาตองไดรับการประเมินไมต่ํากวา P จึงจะผานเกณฑการฝกประสบการณวิชาชีพ
2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
2.1 ประเมินโดยพนักงานพี่เลี้ยงและอาจารยนิเทศกฝกประสบการณภาคสนาม โดยใชเกณฑใหเปนไป
ตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัย
2.2 อาจารยนิเทศกฝกประสบการณวิชาชีพ สรุปผลการประเมิน และรายงานผลตอคณะฯ
3. ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงตอการประเมินนักศึกษา
ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาทั้ งระหวางฝกประสบการณ วิชาชีพ และเมื่อเสร็จสิ้น การฝก
ประสบการณวิชาชีพ ตามแบบฟอรมการประเมินของหลักสูตร
4. ความรับผิดชอบของอาจารยผูรับผิดชอบประสบการณภาคสนามตอการประเมินนักศึกษา
ประเมินผลนักศึกษาหลังจากเสร็จสิ้นการฝกประสบการณภาคสนาม ตามแบบประเมิน โดยพิจารณา
จากรายงานผลการประเมินตนเองของนักศึกษา บันทึกผลการนิเทศ และรายงานผลการฝกฯของพี่เลี้ยง
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มคอ.4
5. การสรุปผลการประเมินที่แตกตาง
ประธานหลักสูตร/อาจารยผูรับผิดชอบประสานงานกับสถานประกอบการ เพื่อทําความเขาใจในการ
ประเมิน หากเกิดความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ มีการประชุมรวมกัน ระหวางผูเกี่ยวของ เพื่อพิจารณา
หาขอสรุป
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝกประสบการณภาคสนาม
1. กระบวนการประเมินการฝกประสบการณภาคสนามจากผูเกี่ยวของตอไปนี้
1.1 นักศึกษา
จั ด ให นั ก ศึ ก ษาตอบแบบสอบถามการฝ ก ประสบการณ วิช าชี พ การจั ด การ และการพู ด คุ ย กั บ
นักศึกษา
1.2 พนักงานพี่เลี้ยงหรือผูประกอบการ
พนักงานพี่เลี้ยงบันทึกงานที่มอบหมาย และผลการฝกฯ ในแบบฟอรม และสุมถามดวยวาจา
1.3 อาจารยที่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม
อาจารย นิ เทศก เฉพาะเรื่ อ ง บั น ทึ ก การให คํ าปรึ ก ษา ผลการดํ าเนิ น งานของนั ก ศึ ก ษาหลั งให
คําปรึกษา ในแบบฟอรมรายงานผลการฝกประสบการณวิชาชีพ การนําคําแนะนําของอาจารยนิเทศกไปใช
ในการแกปญหาของนักศึกษา
1.4 อื่น ๆ เชน บัณฑิตจบใหม
ติดตามความความกาวหนาในการทํางานของบัณฑิตที่ตรงตามสาขาวิชา โดยการสํารวจสอบถาม
จากผูประกอบการและบัณฑิต
2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
2.1 อาจารยนิเทศกการฝกประสบการณวิชาชีพ ประมวลผลการฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา
จากผลการประเมินและขอเสนอแนะจากนักศึกษา จากพนักงานพี่เลี้ยง และจากอาจารยนิเทศกเฉพาะเรื่อง
รายงานตออาจารยรับผิดชอบหลักสูตร และประธานหลักสูตร เพื่อทราบ
2.2 ประชุ มหลั กสูตร รวมพิ จารณานําขอเสนอแนะมาปรับ ปรุงสําหรับ การใชรอบปการศึกษาถัดไป
นําแสดงไวในรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร
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