รายละเอียดของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 4)
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คานา
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รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
3574806 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการบริการลูกค้า
2. จานวนหน่วยกิตหรือจานวนชั่วโมง
5 (0-30-0) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกค้า
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วม ดร.ศีลสุภา วรรณสุทธิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วม ดร.ราเชนทร์ บุญลอยสง
อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วม ดร.สิรนิ าถ แพทยังกุล
อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วม ผศ.ดร.ปริศนา มั่นเภา
อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วม ผศ.วิภาดา มุกดา
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีกาหนดให้มีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามแผนการศึกษาของ
หลักสูตร
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
6. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณ์ภาคสนามครั้งล่าสุด
17 กรกฎาคม 2562
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของประสบการณ์ภาคสนาม
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะในการให้บริการลูกค้า และเพื่อเพิ่มประสบการณ์การ
ทางานที่ดใี นอนาคต
2. วัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณ์ภาคสนาม
1. เพื่อให้นักศึกษาได้ประสบการณ์จากวิชาชีพโดยตรงจากสถานประกอบการและสามารถ
นาความรูท้ ี่ได้ศกึ ษามาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ
2. เพื่อพั ฒนาองค์ความรู้ของนัก ศึกษาให้ มีทัก ษะในด้านต่าง ๆ และเตรียมความพร้อมให้
นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่ดีของสังคม
3. เพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนที่จะออกไปประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา
4. เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพด้านวิชาชีพให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน
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หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1. มีความซื่อสัตย์สุจริต ซื่อตรงต่อหน้าที่ ต่อตนเองและต่อผูอ้ ื่น ไม่เอารัดเอาเปรียบผูอ้ ื่นและ
มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
2. มีค วามพอเพีย งเป็นหลั ก ในการดาเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมี
เหตุผล และการสร้างภูมิคมุ้ กัน
3. มีความเคารพต่อกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์การและสังคม
4. มีจิตสานึกและมโนธรรมที่จะแยกแยะความถูกต้อง ความดี และความชั่ว
1.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้
1. ปฐมนิเทศนักศึกษาถึงระเบียบ วินัย คุณธรรม ที่พึงปฏิบัติ ก่อนการฝึกงาน
2. กาหนดตารางเวลาฝึกงาน บันทึกเวลาฝึกงานกาหนดขอบเขตของงาน กาหนดวิธีการ
ประเมินผลงาน
3. มอบหมายงาน ก าหนด ติดตามและควบคุมให้นัก ศึก ษาปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
สถานประกอบการ เช่นเดียวกับพนักงานขององค์กร
4. ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
1.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
1. ประเมิ น โดยพนั ก งานพี่ เลี้ ย ง หรื อ พนั ก งานควบคุ ม การฝึ ก งาน จากการสั ง เกต
พฤติกรรมและการแสดงออกระหว่างฝึกงาน โดยมีการบันทึกผลการประเมิน และมีหลักฐานแจ้งให้
นักศึกษาทราบด้วยทุกครั้ง
2. ประเมิ น ความซื่ อ สั ต ย์ จ ากการพู ด คุ ย สั ม ภาษณ์ เพื่ อ นร่ ว มงาน หั ว หน้ า งาน และ
ผูเ้ กี่ยวข้อง พร้อมมีรายงานผลการฝึกงานประกอบ
3. ประเมินโดยอาจารย์นิเทศก์ จากการผลการรายงานการดาเนินงาน การปฏิบตั งิ าน
ของนักศึกษา
2. ความรู้
2.1 อธิบายถึงความรู้ท่ีจะได้รับ/ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. มีค วามรู้ค วามเข้าใจในสาระสาคัญ ของศาสตร์ที่ เป็นพื้ นฐานที่จาเป็นสาหรับ การเรีย น
ทางด้านการเงิน
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2. มีความรู้ความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ การตลาด การผลิตและ
การดาเนินงาน รวมทั้งการจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์
3. มีความรู้ความเข้าใจในสาระสาคัญเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงานด้านการเงินในสถาบัน
การเงิน ธุรกิจธนาคารพาณิชย์และธุรกิจหลักทรัพย์
4. มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านการเงิน รวมทั้งมีความเข้าใจ
ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน
2.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียน
1. สถานประกอบการที่ฝึ ก งาน จัด พนัก งานพี่ เลี้ ย งให้ค าแนะน าเครื่อ งมื อ อุ ป กรณ์ ที่
จาเป็นในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ บอกถึงแหล่งข้อมูลเพื่อให้นัก ศึกษาได้ค้นคว้าข้อมูลเพื่อการ
ทางานได้ด้วยตนเอง
2. ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ที่มใี นหน่วยงานเพื่อการปฏิบัติงานจริงภายใต้การดูแล
ของพนักงานพี่เลีย้ ง
3. จัดประชุม แบ่งงาน ติดตามงาน เป็นระยะเวลาที่กาหนด หรือตามความเหมาะสม
2.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
1. ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน โดยผู้เกี่ยวข้อง เช่น พนักงานพี่เลีย้ ง อาจารย์นเิ ทศ
2. ประเมินผลจากการทางานร่วมกับผูอ้ ื่น
3. ประเมิ น ผลจากความต่ อ เวลาในการส่ ง งาน และความสมบู ร ณ์ ข องงานที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย โดยกาหนดแบบฟอร์มบันทึกการส่งงาน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่จะได้รับการพัฒนา/ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. สามารถสืบค้น จาแนก และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ซึ่งสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการ
แก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเหมาะสม
2. มี ค วามคิ ด ริ เริ่ ม สร้า งสรรค์ ต่ อ ยอดกรอบความรู้ เดิ ม สามารถบู ร ณาการความรู้ ใ น
สาขาวิชาที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อให้เกิดแนวทางในการประกอบวิชาชีพด้านการเงิน
3. สามารถคิดค้นทางเลือกใหม่ๆ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบที่เป็นผล
จากทางเลือกอย่างรอบด้านมีความกล้าในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์
3.2 กระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ใช้ในพัฒนาผลการเรียนรู้
1. จัดทารายงานผลการดาเนินงาน และนาเสนอ
2. จัดทารายงานผลการวิเคราะห์งาน และนาเสนอ
3. มีการติดต่อสื่อสารระหว่าง อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาฝึกงานอย่างต่อเนื่อง
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3.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
ประเมินผลจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย ตามหัวข้อที่กาหนด โดยอ้างอิงทฤษฎีในวิชาที่
เกี่ยวข้องและควรนามาเป็นพืน้ ฐานในการทางาน
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 คาอธิบายเกี่ยวกับทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความสามารถในการรับภาระ
ความรับผิดชอบที่ควรมีการพัฒนา
1. สามารถประสานงาน มีมนุษย์สัมพันธ์และสร้างสัมพันธภาพอันดีกับผูอ้ ื่น
2. สามารถท างานเป็ น กลุ่ ม และแสดงภาวะผู้ น าผู้ ต ามได้ อ ย่ า งเหมาะสมและมี ค วาม
รับผิดชอบ
3. สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความคิดเห็นที่มีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์
4.2 กระบวนการ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะพัฒนาผลการเรียนรู้
1. สร้างกิจกรรมสั นทนาการ ละลายพฤติก รรม เพื่อให้เกิดความรู้รัก สามัคคี พร้อม
ทางานเป็นทีม
2. มอบหมายงานที่ตอ้ งทางานร่วมกันเป็นทีม มีการแบ่งงานกันอย่างชัดเจน
3. มอบหมายงานที่ต้องไปพูดคุย สัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลเพื่อการพัฒนา
4. ประชุมร่วมกัน เพื่อมอบหมายงาน ติดตามงาน ประเมินผล
4.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
1. ประเมินจากรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ดูแลการฝึกประสบการณ์
2. ประเมินจากข้อมูลที่ได้รับจากที่นักศึกษา
3. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และการได้รับการยอมรับจาก
เพื่อนร่วมงาน หรือผูเ้ กี่ยวข้อง
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 คาอธิบายเกี่ยวกับทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ควรมีการพัฒนา
1. สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการ
วิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจ
2. สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้อง ทั้งในรูปแบบการเขียน
รายงานและการนาเสนอด้วยวาจา
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4. ความสามารถนาเทคโนโลยีไปเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนในการดาเนินงานและทราบ
ถึงข้อจากัดของเทคโนโลยี

5.2 กระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะพัฒนาผลการเรียนรู้
1. มอบหมายงานที่ตอ้ งใช้คณิตศาสตร์ ทักษะการคานวณ และใช้สถิตเิ พื่อนาเสนอข้อมูล
2. มอบหมายงานที่ต้องมีก ารสื่อสารโดยใช้ภาษาทั้งไทยและต่างประเทศ ทั้งการพู ด
เขียน ในการประสานการทางาน
3. มอบหมายงานที่ต้องใช้เทคโนโลยี ในการแก้ปัญหา หรือนาเสนอผลงาน
5.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
1. ประเมิ น จากเอกสาร ที่ น าเสนอผลการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ทางคณิ ต ศาสตร์ โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสื่อ
2. ประเมินจากเอกสารที่เขียน เช่น E-Mail ที่ใช้สื่อสารเพื่อการทางาน
3. ประเมินจากผลการแก้ปัญหาว่า โดยเน้นความถูกต้องและเหมาะสม
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หมวดที่ 4 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณ์ภาคสนามหรือคาอธิบายรายวิชา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในธุรกิจที่เกี่ยวกับการบริการลูกค้า
Internship profession in business, especially in customer service area.
2. กิจกรรมของนักศึกษา
เข้าร่วมปฐมนิเทศก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ฝึกประสบการณ์ พร้อมบันทึกรายงาน
การฝึกปฏิบัติงานรายวันเป็นรายบุคคล เข้าร่วมปัจฉิมเทศหลังจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3. รายงานหรืองานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย
รายงานหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
ผลการวิเคราะห์ปัญหา
รายงานการฝึกงาน

กาหนดส่ง
ระหว่างการฝึกงาน ตามระยะเวลาที่มอบหมายงาน
หลังการสิ้นสุดการฝึกงาน 1 สัปดาห์

4. การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา
1. จั ด ประชุ ม ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งในการฝึ ก ประสบการณ์ ภาคสนาม ทั้ ง ที่ ป รึ ก ษาการฝึ ก
ประสบการณ์ภาคสนามและที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง ให้นักศึกษานาเสนอการเรียนรู้ และประสบการณ์ที่
ได้ รั บ จากการฝึ ก ประสบการณ์ ภ าคสนาม เพื่ อ การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ระหว่ า งนั ก ศึ ก ษาที่ ไปฝึ ก
ประสบการณ์ภาคสนาม
2. อาจารย์ ชี้ น าให้ เห็ น ถึ ง ความส าคั ญ และผลกระทบต่ อ พฤติ ก รรมด้ า นคุ ณ ธรรม
จริยธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่มตี ่อการทางานในอนาคต
3. การนาผลการประเมินนักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม มานาเสนออภิปราย เพื่อ
เป็นแนวทางในการฝึกประสบการณ์ภาคสนามต่อรุน่ ต่อไป
4. สนับสนุนให้นาโจทย์ที่พบในการฝึกประสบการณ์ภาคสนามมาเป็นกรณีศกึ ษา ต่อไป
5. หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมใน
ภาคสนาม
1. จัดฝ่าย/หน่วยงาน ตารางการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
2. แนะนานักศึกษาเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ วัฒนธรรมของหน่วยงาน
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3. แนะนาเครื่องมือ อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ ของหน่วยงาน ที่สามารถนามาใช้เพื่อการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนาม
4. แนะนาบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือที่ตอ้ งทางานร่วมกัน
5. ติดตามความก้าวหน้า ประเมินผลการทางานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
รายงานผลต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
6. ประสานงานกั บ อาจารย์ที่ ป รึก ษาเพื่ อให้ ความเห็ นในการปรับ ปรุงการท างานของ
นักศึกษา
6. หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศ
1. จัดปฐมนิเทศแนะนานักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
2. ก าหนดวิ ธี ก ารประเมิ น ติ ด ตามความก้ า วหน้ า การรายงานปั ญ หาอุ ป สรรคของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
3. ก าหนดรู ป แบบการรายงานผลความก้ า วหน้ า ของงาน เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาฝึ ก
ประสบการณ์ภาคสนามนาไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
7. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา
1. จัดปฐมนิเทศแนะนานักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์ภาคสนาม พร้อมแจกคู่มือการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนาม
2. จัดช่องทางและเจ้าหน้าที่ประสานงาน รับแจ้งเหตุด่วน กรณี ที่นักศึกษาต้องการความ
ช่วยเหลือ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
3. จัดอาจารย์ที่ปรึกษาตามความเหมาะสมกับหน่วยงานที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม เพื่อให้คาปรึกษาเฉพาะด้านในการแก้ไขปัญหา
8. สิ่งอานวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ต้องการจากสถานที่ท่ีจัดประสบการณ์
ภาคสนาม/
สถานประกอบการ
1. ระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย มีระบบรักษาความปลอดภัย
2. สถานที่ทางาน หมายเลขโทรศัพท์ที่ตดิ ต่อได้ ตามความจาเป็น
3. วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ซอฟต์แวร์ และคู่มอื ที่ใช้ประกอบการทางาน
4. แหล่งข้อมูลเพื่อการค้นคว้า หรือเรียนรู้ดว้ ยตนเอง
5. พนักงานพี่เลีย้ งที่คอยให้คาแนะนา
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หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ
1. การกาหนดสถานที่ฝึก
อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม พิจารณาคัดเลือกสถานประกอบการที่
ยินดีรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม โดยดูลักษณะงานที่เหมาะสมและมีความพร้อมดังนี้
1. เข้าใจ และสนับสนุนการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามจุดมุง่ หมาย
2. มีความปลอดภัยของสถานที่ตั้ง มีความสะดวกในการเดินทาง และสภาพแวดล้อมการ
ทางานที่ดี
3. มี อุ ป กรณ์ เทคโนโลยี ซอฟต์ แ วร์ ที่ ถู ก กฎหมาย พร้ อ มในการฝึ ก ประสบการณ์
ภาคสนามเพื่อแก้ปัญหาตามโจทย์
4. สามารถจัดพนักงานพี่เลีย้ งดูแลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
5. มีโจทย์ปัญ หาที่มีความยากง่ายเหมาะสม กับ ศัก ยภาพของนัก ศึกษาในระยะเวลาที่
กาหนด
6. ยินดี เต็มใจรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
7. การติดต่อประสานงาน กาหนดล่วงหน้ าก่อนฝึ กประสบการณ์ ภาคสนามอย่างน้ อย 4
เดือน จัดนักศึกษาลงฝึ กประสบการณ์ภาคสนามตามความสมัครใจ หรือนักศึกษาอาจหาสถานที่ฝึก
ประสบการณ์ภาคสนามด้วยตนเอง แต่ตอ้ งได้รบั ความเห็นชอบจากผูร้ บั ผิดชอบรายวิชาหรืออาจารย์ท่ี
ปรึกษา
2. การเตรียมนักศึกษา
จัดปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม มอบคู่มือการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ก่อน
การฝึกประสบการณ์ภาคสนามอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ชี้แจงวัตถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวัง จากการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนาม วิธีการประเมินผล ช่องทางการติดต่อประสานงาน จัดฝึกอบรมบุคลิกภาพ
การแต่งกาย หรือเทคนิคเพิ่มเติมหากต้องการความสามารถเฉพาะด้าน เพื่อการฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม
3. การเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศ
อาจารย์ที่ปรึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ประสานงานกับสถานประกอบการเพื่อขอชื่อ
ตาแหน่งของพนักงานพี่เลี้ยง เอกสารชี้แจงพนักงานพี่เลีย้ ง และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
เพื่อให้รับทราบวัตถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวัง จากการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาที่ต้องการเน้น ทักษะการทางาน การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา รวมถึงอุปกรณ์ เทคโนโลยี
ซอฟต์แวร์ที่ จะนามาใช้ในการฝึก ประสบการณ์ ภาคสนาม แนวทางการฝึก อบรม หรือการฝึ ก ใช้
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เครื่อ งมื อ ช่อ งทางการติ ด ต่ อกรณี เหตุ ด่ วน มอบเอกสารคู่มื อการดู แล และประเมิน ผลการฝึ ก
ประสบการณ์ภาคสนาม
4. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงในสถานที่ฝึก
เอกสารชี้แจงพนั ก งานพี่ เลี้ ย ง และนั ก ศึ ก ษาฝึก ประสบการณ์ ภาคสนามเพื่ อให้ รับ ทราบ
วัตถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวัง จากการฝึกประสบการณ์ ภาคสนาม รับทราบถึงวิธีการบันทึกผลการ
ทางานของนักศึกษา มอบเอกสารคู่มอื การดูแล และประเมินผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม บอก
หมายเลขโทรศัพท์ หรือช่องทางติดต่ออาจารย์นเิ ทศ
5. การจัดการความเสี่ยง
อาจารย์ประจาหลักสูตรประชุมร่วมกันเพื่อประเมินความเสี่ยง ที่จะเกิดต่อนักศึกษา และ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถานประกอบการ เช่น
1. ความเสี่ ย งจากสถานที่ ตั้ ง สภาพแวดล้อ มในการท างาน การเดิ นทาง ป้อ งกั นโดย
คัดเลือกสถานประกอบการที่มีการคมนาคมสะดวก ไม่มี หรือมีความเสี่ยงน้อยที่สุด
2. ความเสี่ ย งจากอุ บั ติ ภั ย จากการท างาน จากการใช้เครื่อ งมื อ อุ ป กรณ์ ซอฟต์ แวร์
ป้ อ งกั น โดย จั ด ปฐมนิ เ ทศ แนะน าการใช้ อุ ป กรณ์ อั น ก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี ย หายต่ อ ข้ อ มู ล สถาน
ประกอบการ เน้นจริยธรรมการไม่เปิดเผยข้อมูลสถานประกอบการอั นเป็นความลับ และกาหนดให้
นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด
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หมวดที่ 6 การประเมินนักศึกษา
1. หลักเกณฑ์การประเมิน
1. รายงานประสิทธิผลและประสิทธิภาพตามตัวชีว้ ัดผลการฝึกงานที่สาคัญ จาก หน่วยงาน2.
รายงานการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพรายวันเป็นรายบุคคล ในรูปแบบที่หลักสูตรกาหนด
2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
1. พิจารณาจากรายงานผลการประเมินจาก หน่วยงาน
2. พิจารณาจากรายงานรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพรายวันเป็นรายบุคคล
3. ประชุมหารือร่วมกันทั้งที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ เพื่อสรุปผลการประเมิน
3. ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงต่อการประเมินนักศึกษา
ให้คาแนะนา ฝึกทักษะ แก่นักศึกษา ให้มีความสามารถและทักษะในการให้บริการ
4. ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประสบการณ์ภาคสนามต่อการประเมินนักศึกษา
ติดตามผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและให้คาแนะนาแก่นักศึกษา ติดตามประสานงาน
เพื่อให้ได้มาซึ่งรายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จาก หน่วยงาน
5. การสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง
อาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดูแลนักศึกษาทุกคนร่วมประชุมหารือเพื่อหามติร่วมกัน
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มคอ. 4

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการ
ของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
1. กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยผู้เกี่ยวข้องต่อไปนี้
สัมภาษณ์ความคิดเห็นจากพี่เลี้ยงหรือผู้ดูแลหรือผู้ประสานงาน การร่วมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
ประชุมหารืออย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการเพื่อทบทวนผลการประเมินฯ และการ
วางแผนปรับปรุง ในภาพรวม
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