รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1 รหัสและชื่อรายวิชา
4003801 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Internship)
2 จํานวนหนวยกิตหรือจํานวนชั่วโมง หรือจํานวนสัปดาห
5 หนวยกิต (450 ชั่วโมง) หรือไมนอยกวา 15 สัปดาห
3 หลักสูตรและประเภทรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ
4 อาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม
อ. ศุภลักษณ์ ขวัญทองยิ้ม อาจารยผูรับผิดชอบ
อ. กิ่งดาว เกาะสมัน ประธานหลักสูตร และอาจารยในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
5 ภาคการศึกษา / ชั้นปที่กําหนดใหมีการฝกประสบการณภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 และตองเรียนวิชาบังคับครบตามที่กําหนด
6 วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณภาคสนามครั้งลาสุด
24 ตุลาคม 2556
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1 จุดมุงหมายของประสบการณภาคสนาม
จุดมุงหมายของประสบการณภาคสนาม เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน นักศึกษาสามารถ
- การเชื่อมโยงความรูทางทฤษฎีกับการประยุกตใหเกิดผลทางปฏิบัติ
- เขาใจกระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการนําความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการทํางาน
- การพัฒนาระบบสารสนเทศจากสภาพแวดลอมจริง
- การวางแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศอยางมีขั้นตอนและเปนระบบ
- การใชเครื่องมือ อุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีอยูในสภาพแวดลอมจริง
- เขาใจชีวิตการทํางานและวัฒนธรรมองคกรเรียนรูการปรับตัวใหเขากับผูอื่นและสามารถทํางานรวมกันได
2 วัตถุประสงคของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณภาคสนาม
เพื่อใหเปนวิชาที่นักศึกษาไดบูรณาการความรูที่ไดศึกษามาทั้งหมด ประยุกตใชกับการปฏิบัติงานจริงใน
สถานประกอบการ จะเปนการเพิ่มพูนประสบการณตรง ทํางานเปนทีม เปนการเตรียมความพรอมและปรับตัวให
สามารถทํางานไดจริงเมื่อสําเร็จการศึกษา ภายใตการดูแลของพนักงานพี้เลี้ยงจากสถานประกอบการและอาจารยที่
ปรึกษา
หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู
1. คุณธรรม จริยธรรม
0B

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1B

(1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
(2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับความสําคัญ
(4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
(5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
(6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชเทคโนโลยีตอบุคคลองคกรและสังคม
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
นอกจากคุณสมบัติตามขอกําหนดหลักสูตรแลว นักศึกษายังตองไดรับการพัฒนา เพิ่มเติมดังนี้
- ซื่อสัตย สุจริต รักษาความลับขององคกร
- เคารพ ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบขององคกร
- มีความขยันหมั่นเพียร อดทน เอื้อเฟอตอสมาชิกในการทํางาน
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1.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู
- ปฐมนิเทศนักศึกษาถึงระเบียบ วินัย คุณธรรม ที่พึงปฏิบัติ กอนการฝกงาน
- กําหนดตารางเวลาฝกงาน บันทึกเวลาฝกงานกําหนดขอบเขตของงาน กําหนดวิธีการประเมินผลงาน
- มอบหมายงาน กําหนด ติดตามและควบคุมใหนักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ
เชนเดียวกับพนักงานขององคกร
- ประเมินผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่จะไดรับการพัฒนา / ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
(4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางระบบสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
นอกจากคุณสมบัติตามขอกําหนดหลักสูตรแลว นักศึกษายังตองไดรับการพัฒนา เพิ่มเติมดังนี้
- มีทักษะในการวิเคราะหความตองการของผูใช ในการใชงานระบบสารสนเทศ
- มีทักษะการเลือก และใชเครื่องมือ อุปกรณการพัฒนาระบบสารสนเทศ
- สามารถนําความรูทางทฤษฎีมาเปนพื้นฐานในการทํางานจริง
- สามารถนําความรูทางทฤษฎีมาประยุกตเพื่อแกไขปญหา
3.2 กระบวนการหรือกิจกรรมตางๆ ที่ใชในพัฒนาผลการเรียนรู
- การมอบหมายโจทยปญหา ใหฝกการคนหาความตองการ และวิเคราะหผลความตองการ
- จัดทํารายงานผลวิเคราะหความตองการ และนําเสนอ
- ประชุมรวมกันระหวางพนักงานพี่เลี้ยง อาจารยที่ปรึกษา และนักศึกษาฝกงาน
- มอบหมายโจทยปญหา ใหฝกการออกแบบโปรแกรม
- จัดทํารายงานผลการออกแบบโปรแกรม และนําเสนอ
- การพัฒนาระบบสารสนเทศจริง โดยใชเครื่องมือ อุปกรณ ซอฟตแวรที่มีอยูในหนวยงาน
- ประชุมรวมกันระหวางพนักงานพี่เลี้ยง อาจารยที่ปรึกษา และนักศึกษาฝกงาน สม่ําเสมอและตอเนื่อง
3.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู
-

ประเมินผลจากผลงานที่ไดรับมอบหมาย ตามหัวขอที่กําหนด โดยอางอิงทฤษฎีในวิชาที่เกี่ยวของและควรนํามา
เปนพื้นฐานในการทํางาน
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4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 คําอธิบายเกี่ยวกับทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความสามารถในการรับภาระความ
รับผิดชอบที่ควรมีการพัฒนา
(1) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตาง ๆในกลุมทั้งในบทบาท
ของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน
(2) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(3) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
(4) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยาง
พอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม
นอกจากคุณสมบัติตามขอกําหนดหลักสูตรแลว นักศึกษายังตองไดรับการพัฒนา เพิ่มเติมดังนี้
- มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่องเรียนรูภาวะทางอารมณของ
ตนเอง เรียนรูการทํางานรวมกับผูอื่น เรียนรูเทคนิคการขอความชวยเหลือ หรือขอขอมูลเพื่อนํามาประกอบการ
ทํางาน
- สามารถวางตัวในตําแหนงงานที่ไดรับมอบหมายไดอยางเหมาะสม
- กลาแสดงความคิดเห็นในขอบเขตของงานและภาระหนาที่
- พัฒนาตนเองจากการเรียนรูดวยตนเอง และจากการฝกอบรม หรือการสอบถามเพื่อนรวมงาน
- สรางความสัมพันธอันดี ทําใหเกิดสภาพแวดลอมที่เอื้อเฟอเกื้อกูลกันในหนวยงาน
4.2 กระบวนการ หรือกิจกรรมตางๆ ที่จะพัฒนาผลการเรียนรู
- สรางกิจกรรมสันทนาการ ละลายพฤติกรรม เพื่อใหเกิดความรูรัก สามัคคี พรอมทํางานเปนทีม
- มอบหมายงานที่ตองทํางานรวมกันเปนทีม มีการแบงงานกันอยางชัดเจน
- มอบหมายงานที่ตองไปพูดคุย สัมภาษณ เพื่อใหไดขอมูลเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศ
- ประชุมรวมกัน เพื่อมอบหมายงาน ติดตามงาน ประเมินผล
4.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู
-

ประเมินจากขอมูลที่ไดรับจากที่นักศึกษาไปสัมภาษณ
ประเมินจากการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และการไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงาน หรือผูเกี่ยวของ
ประเมินจากผลการประเมินจากหนวยงาน
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5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 คําอธิบายเกี่ยวกับทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ควรมี
การพัฒนา
(1) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
(2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกตตอ
ปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
(3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการนําเสนออยาง
เหมาะสม
(4) สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม
นอกจากคุณสมบัติตามขอกําหนดหลักสูตรแลว นักศึกษายังตองไดรับการพัฒนา เพิ่มเติมดังนี้
- สามารถใชความรูทางสถิติ คณิตศาสตร เทคนิคการคํานวณ เพื่อแกปญหาโจทยที่ไดรับมอบหมาย อยาง
เหมาะสม
- สามารถใชเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ ซอฟตแวร ในการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการทํางาน เชน การโตตอบ แสดงความ
คิดเห็น ประสานการทํางาน การรับ-สงงาน
- สามารถใชเทคโนโลยี หรือ อินเทอรเน็ตในการคนควา หาขอมูลประกอบการทํางาน
- สามารถสื่อสารโดยใชภาษาที่เหมาะสม และสงผลใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน
5.2 กระบวนการหรือกิจกรรมตางๆ ที่จะพัฒนาผลการเรียนรู
- มอบหมายงานที่ตองใชคณิตศาสตร ทักษะการคํานวณ และใชสถิติเพื่อนําเสนอขอมูล
- มอบหมายงานที่ตองใชเทคโนโลยี ในการแกปญหา หรือนําเสนอผลงาน
5.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู
- ประเมินจากเอกสาร ที่นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลทางคณิตศาสตร โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสื่อ
- ประเมินจากเอกสารที่เขียน เชน E-Mail ที่ใชสื่อสารเพื่อการทํางาน
- ประเมินจากผลการแกปญหาวา โดยเนนความถูกตองและเหมาะสม

รายละเอียดประสบการณภาคสนาม (มคอ.4) หนา 5

หมวดที่ 4 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณภาคสนามหรือคําอธิบายรายวิชา
การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Internship) ฝกประสบการณ
วิชาชีพเต็มรูปแบบในสถานประกอบการที่เกี่ยวของ ภายใตการควบคุมดูแลและขอเสนอนําของคณาจารยประจําโปรแกรม
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. กิจกรรมของนักศึกษา
การทํางานเพื่อเพิ่มประสบการณภาคสนามในชวงระยะเวลาตอเนื่องจนครบจํานวนชั่วโมงที่ระบุตามหลักสูตร และ/
หรือตามเวลาการทํางานของสถานประกอบการที่นักศึกษาฝกงาน โดยนักศึกษาตองมีการเตรียมตัวกอนการทํางานดังนี้
• เรียนรู ทําความเขาใจในภารกิจ เปาหมาย วัฒนธรรม กฎ ระเบียบ ขั้นตอนในการทํางานของสถาน
ประกอบการ
• เรียนรู และฝกการทํางานรวมกับผูอื่นในสถานประกอบการที่ฝกงาน
• นําความรูทางทฤษฎีดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิชาอื่นที่เกี่ยวของ มาเปนพื้นฐานในการประยุกตเพื่อ
การทํางาน
• การฝกแกไขปญหาในโจทยที่ไดรับมอบหมายโดยใชอุปกรณ เครื่องมือ ซอฟตแวร ที่มีอยูในสถาน
ประกอบการ
3. รายงานหรืองานที่นักศึกษาไดรับมอบหมาย
รายงานหรืองานที่ไดรับมอบหมาย
รายงานการฝกงาน

กําหนดสง
หลังการสิ้นสุดการฝกงาน 1 สัปดาห

4. การติดตามผลการเรียนรูการฝกประสบการณภาคสนามของนักศึกษา
- จัดประชุมผูเกี่ยวของในการฝกประสบการณภาคสนาม ทั้งที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนามและที่
ปรึกษาเฉพาะเรื่อง ใหนักศึกษานําเสนอการเรียนรูและประสบการณที่ไดรับจากการฝกประสบการณภาคสนาม
เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางนักศึกษาที่ไปฝกประสบการณภาคสนาม
- อาจารยชี้นําใหเห็นถึงความสําคัญ และผลกระทบตอพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ ที่มีตอการทํางานในอนาคต
- การนําผลการประเมินนักศึกษาฝกประสบการณภาคสนาม มานําเสนออภิปราย เพื่อเปนแนวทางในการฝก
ประสบการณภาคสนามตอรุนตอไป
- สนับสนุนใหนําโจทยที่พบในการฝกประสบการณภาคสนามมาเปนกรณีศึกษา หรือโจทยในการทําโครงงานระบบ
สารสนเทศตอไป
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5. หนาที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม
- จัดโปรแกรม ตารางการฝกประสบการณภาคสนาม รวมกับอาจารยที่ปรึกษา
- แนะนํานักศึกษาเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ขอปฏิบัติ วัฒนธรรมของหนวยงาน
- แนะนําเครื่องมือ อุปกรณ ซอฟตแวร ของหนวยงาน ที่สามารถนํามาใชเพื่อการฝกประสบการณภาคสนาม
- แนะนําบุคคลที่เกี่ยวของ หรือที่ตองทํางานรวมกัน
- ติดตามความกาวหนา ประเมินผลการทํางานของนักศึกษาฝกประสบการณภาคสนาม รายงานผลตออาจารยที่
ปรึกษา
- ประสานงาน ประชุมกับอาจารยที่ปรึกษา เพื่อใหความเห็นในการปรับปรุงการทํางานของนักศึกษา
6. หนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศ
- ประสานและรวมวางแผนการฝกประสบการณภาคสนามกับพนักงานพี่เลี้ยง
- สังเกตการณการฝกประสบการณภาคสนามของนักศึกษาในสถานประกอบการ
- แนะนําหรือใหคําปรึกษาแกนักศึกษาใหมีทักษะการทํางานในองคกร
- ประเมินผลการฝกประสบการณภาคสนาม
- สอบทาน/ปรับปรุงแผนงานการฝกประสบการณภาคสนามเปนระยะ
7. การเตรียมการในการแนะแนวและชวยเหลือนักศึกษา
- จัดปฐมนิเทศแนะนํานักศึกษากอนฝกประสบการณภาคสนาม พรอมแจกคูมือการฝกประสบการณภาคสนาม
- จัดชองทางและเจาหนาที่ประสานงาน รับแจงเหตุดวน กรณีตองการความชวยเหลือ เชน หมายเลขโทรศัพท
- จัดอาจารยที่ปรึกษาตามความเชี่ยวชาญดานการใชเครื่องมือ อุปกรณ หรือเทคนิคพิเศษ เพื่อใหคําปรึกษา
เฉพาะดานในการแกไขปญหา
8. สิ่งอํานวยความสะดวกและการสนับสนุน ที่ตองการจากสถานที่ที่จัดประสบการณภาคสนาม /สถานประกอบการ
- ระบบคอมพิวเตอรที่ทันสมัย มีระบบรักษาความปลอดภัย
- สถานที่ทํางาน หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอได ตามความจําเปน
- วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ซอฟตแวร และคูมือที่ใชประกอบการทํางาน
- แหลงขอมูลเพื่อการคนควา หรือเรียนรูดวยตนเอง
- พนักงานพี่เลี้ยง พนักงานควบคุมการฝกงานที่คอยใหคําแนะนํา
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หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ
1. การกําหนดสถานที่ฝก
อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม คัดเลือกสถานประกอบการที่ยินดีรับนักศึกษาฝกประสบการณ
ภาคสนาม โดยดูลักษณะงานที่เหมาะสมและมีความพรอมดังนี้
- เขาใจ และสนับสนุนการฝกประสบการณภาคสนามตามจุดมุงหมาย
- มีความปลอดภัยของสถานที่ตั้ง มีความสะดวกในการเดินทาง และสภาพแวดลอมการทํางานที่ดี
- มีอุปกรณ เทคโนโลยี ซอฟตแวร ที่ถูกกฎหมาย พรอมในการฝกประสบการณภาคสนามเพื่อแกปญหาตามโจทย
- สามารถจัดพนักงานพี่เลี้ยง พนักงานควบคุม ดูแลการฝกประสบการณภาคสนาม
- มีโจทยปญหาที่มีความยากงายเหมาะสม กับศักยภาพของนักศึกษาในระยะเวลาที่กําหนด
- ยินดี เต็มใจรับนักศึกษาฝกประสบการณภาคสนาม
การติดตอประสานงาน กําหนดลวงหนากอนฝกประสบการณภาคสนามอยางนอย 3 เดือน จัดนักศึกษาลงฝก
ประสบการณภาคสนามตามความสมัครใจ หรือนักศึกษาอาจหาสถานที่ฝกประสบการณภาคสนามดวยตนเอง แตตองไดรับ
ความเห็นชอบจากผูรับผิดชอบรายวิชา
2. การเตรียมนักศึกษา
จัดปฐมนิเทศการฝกประสบการณภาคสนาม มอบคูมือการฝกประสบการณภาคสนาม กอนการฝกประสบการณ
ภาคสนามอยางนอย 1 สัปดาห ชี้แจงวัตถุประสงค สิ่งที่คาดหวัง จากการฝกประสบการณภาคสนาม วิธีการประเมินผล
ชองทางการติดตอประสานงาน จัดฝกอบรมบุคลิกภาพ การแตงกาย หรือเทคนิคเพิ่มเติมหากตองการความสามารถเฉพาะ
ดาน เพื่อการฝกประสบการณภาคสนาม
3. การเตรียมอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศ
อาจารยที่ปรึกษาฝกประสบการณภาคสนาม ประสานงานกับสถานประกอบการเพื่อขอชื่อ ตําแหนงของพนักงาน
พี่เลี้ยง หรือพนักงานควบคุมการฝกงาน และนักศึกษาฝกประสบการณภาคสนามเพื่อชี้แจงใหรับทราบวัตถุประสงค สิ่งที่
คาดหวัง จากการฝกประสบการณภาคสนาม ผลการเรียนรูของนักศึกษาที่ตองการเนนงานดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่จะนํามาใชในการฝกประสบการณภาคสนาม แนวทางการฝกอบรม หรือการฝกใชเครื่องมือ ชองทางการติดตอกรณีเหตุ
ดวน มอบเอกสารคูมือการดูแล และประเมินผลการฝกประสบการณภาคสนาม
4. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยง พนักงานควบคุมการฝกงาน ในสถานที่ฝกงาน
จัดประชุมนักศึกษาฝกประสบการณภาคสนาม เพื่อชี้แจงใหรับทราบวัตถุประสงค สิ่งที่คาดหวัง จากการฝก
ประสบการณภาคสนาม และประสานงานชี้แจงพนักงานพี่เลี้ยง หรือพนักงานควบคุมการฝกงาน เพื่อรับทราบถึงวิธีการ
บันทึกผลการทํางานของนักศึกษา มอบเอกสารคูมือการดูแล และประเมินผลการฝกประสบการณภาคสนาม บอก
หมายเลขโทรศัพท หรือชองทางติดตออาจารยนิเทศ
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5. การจัดการความเสี่ยง
อาจารยประจําหลักสูตรประชุมรวมกันเพื่อประเมินความเสี่ยง ที่จะเกิดตอนักศึกษา และกอใหเกิดความเสียหายตอ
สถานประกอบการ เชน
- ความเสี่ยงจากสถานที่ตั้ง สภาพแวดลอมในการทํางาน การเดินทาง ปองกันโดยคัดเลือกสถานประกอบการที่มี
การคมนาคมสะดวก ไมมี หรือมีความเสี่ยงนอยที่สุด
- ความเสี่ยงจากอุบัติภัยจากการทํางานจากการใชเครื่องมือ อุปกรณ ปองกันโดยจัดปฐมนิเทศ แนะนําการใช
อุปกรณ การปองกันไวรัส อันกอใหเกิดความเสียหายตอขอมูลสถานประกอบการ เนนจริยธรรมการไมเปดเผย
ขอมูลสถานประกอบการอันเปนความลับ และกําหนดใหนักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบสถานประกอบการ
อยางเครงครัด
หมวดที่ 6 การประเมินนักศึกษา
1. หลักเกณฑการประเมิน
ประเมินการบรรลุผลการเรียนรูของนักศึกษา โดยใหระดับคะแนน ตามเกณฑการประเมินผลการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้
PD หมายถึง ผลการเรียนผานดีเยี่ยม
P
หมายถึง ผลการเรียนผาน
NP หมายถึง ผลการเรียนไมผาน
I
หมายถึง การประเมินไมสมบูรณเนื่องจากนักศึกษายังทํางานไมเสร็จ
นักศึกษาตองไดรับคะแนนประเมินไมนอยกวา P จึงจะผานเกณฑการฝกประสบการณภาคสนาม
2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
- ประเมินโดยพนักงานพี่เลี้ยง หรือพนักงานควบคุมการฝกงาน และอาจารยที่ปรึกษาฝกประสบการณภาคสนาม
โดยใชเกณฑใหเปนไปตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัยฯ
- อาจารยที่ปรึกษาฝกประสบการณภาคสนาม สรุปผลการประเมิน และรายงานผลตอหลักสูตร
3. ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงตอการประเมินนักศึกษา
ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาทั้งระหวางฝกประสบการณภาคสนาม และเมื่อเสร็จสิ้นการฝกประสบการณ
ภาคสนาม ตามแบบฟอรมการประเมินของหลักสูตร
4. ความรับผิดชอบของอาจารยผูรับผิดชอบประสบการณภาคสนามตอการประเมินนักศึกษา
ประเมินผลนักศึกษาหลังจากเสร็จสิ้นการฝกประสบการณภาคสนาม ตามแบบประเมิน โดยพิจารณาจากรายงาน
ผลการประเมินตนเองของนักศึกษา บันทึกผลการนิเทศ และผลการประเมินจากหนวยงาน
5. การสรุปผลการประเมินที่แตกตาง
ประธานหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบ ประสานงานกับสถานประกอบการ เพื่อทําความเขาใจในการประเมิน
หากเกิดความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ มีการประชุมรวมกัน ระหวางผูเกี่ยวของ เพื่อพิจารณาหาขอสรุป
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หมวดที่ 7 การประเมินการฝกประสบการณภาคสนามและการปรับปรุง
1. กระบวนการประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดยผูเกี่ยวของตอไปนี้
(1) นักศึกษา
จัดใหนักศึกษาตอบแบบสอบถามการฝกประสบการณภาคสนาม
(2) พนักงานพี่เลี้ยง พนักงานควบคุมการฝกงาน หรือผูประกอบการ
พนักงานพี่เลี้ยงบันทึกงานที่มอบหมาย และผลการฝกฯในแบบฟอรม และสุมถามดวยวาจา
(3) อาจารยที่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม
อาจารยที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง บันทึกการใหคําปรึกษา ผลการดําเนินงานของนักศึกษาหลังใหคําปรึกษา ใน
แบบฟอรมรายงานผลการฝกประสบการณภาคสนาม การนําคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาไปใชในการแกปญหาของ
นักศึกษา
(4) อื่น ๆ เชน บัณฑิตจบใหม
ติดตามความความกาวหนาในการทํางานของบัณฑิตที่ตรงตามสาขาวิชา โดยการสํารวจสอบถามจาก
ผูประกอบการและบัณฑิต
2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
- อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม ประมวลผลการฝกประสบการณภาคสนามของนักศึกษา จาก
ผลการประเมินและขอเสนอแนะจากนักศึกษา จากพนักงานพี่เลี้ยง พนักงานควบคุมการฝกงาน และจาก
อาจารยที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง รายงานตออาจารยรับผิดชอบหลักสูตร และประธานหลักสูตร
- ประชุมหลักสูตร หรือภาควิชา รวมพิจารณานําขอเสนอแนะมาปรับปรุงสําหรับการใชรอบปการศึกษาถัดไป นํา
แสดงไวในรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร
- ให้นักศึกษานำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ได้รับ ต่อคณะอาจารย์และนักศึกษาในสาขาวิชา
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