เอกสารหมายเลข มคอ. 4
รายละเอียดของประสบการณ์ ภาคสนาม
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ

วิ ทยาเขต/คณะ/ ภาควิ ชา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั ่วไป

1 รหัสและชื่อรายวิ ชา
รหัสวิชา 4003801 ชือ่ วิชาการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology
Internship)
2 จํานวนหน่ วยกิ ตหรือจํานวนชัวโมง
่
หรือจํานวนสัปดาห์
5 หน่วยกิต (ประมาณ 450 ชัวโมง)
่
3 หลักสูตรและประเภทรายวิ ชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิชาเฉพาะด้านกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
4 อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบ/อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึ กประสบการณ์ ภาคสนาม
ั้
ผศ.ดร.ปริศนา มัชฌิมา ผศ.สายสุดา ปนตระกู
ล อ.อาภาภรณ์ อังสาชน อ.จิตชิน จิตติสุขพงษ์
5 ภาคการศึกษา / ชัน้ ปี ที่กาํ หนดให้มีการฝึ กประสบการณ์ ภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 / ชันปี
้ ท่ี 4
6 วันที่จดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิ ชาประสบการณ์ ภาคสนามครัง้ ล่าสุด
วันที่ 21 พฤษภาคม 2555
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1 จุดมุ่งหมายของประสบการณ์ ภาคสนาม
วิชาวิชาการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเป็ นการจัดให้นักศึกษาได้บูรณาการความรู้ท่ี
ได้ศกึ ษามาทัง้ หมด เพื่อประยุกต์กบั การปฏิบตั งิ านจริงในสถานประกอบการ จะเป็ นการเพิม่ พูนประสบการณ์ตรง
ทํางานเป็นทีม เป็นการเตรียมความพร้อมและปรับตัวให้สามารถทํางานได้จริงเมื่อสําเร็จการศึกษา
2 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณ์ ภาคสนาม
จุดมุ่งหมายของประสบการณ์ภาคสนาม เมื่อสิน้ สุดการเรียนการสอน นักศึกษาสามารถ
- เชือ
่ มโยงความรูท้ างทฤษฎีกบั การประยุกต์ให้เกิดผลทางปฏิบตั ิ
- เข้าใจกระบวนการ ขัน
้ ตอนและวิธกี ารนําความรูด้ า้ นเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการทํางาน
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เรียนรูแ้ ละฝึกประสบการณ์การพัฒนาระบบสารสนเทศจากสภาพแวดล้อมจริง
วางแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยทํางานร่วมกับผูอ้ ่นื ได้
ประยุกต์เครื่องมือ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ทีม่ อี ยู่ในสภาพแวดล้อมจริง
เข้าใจชีวติ การทํางานและวัฒนธรรมองค์กร
ปรับตัวให้เข้ากับผูอ้ ่นื และสามารถทํางานร่วมกันได้
หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้

1 คุณธรรม จริ ยธรรม
1.1 คุณธรรม จริ ยธรรมที่ต้องพัฒนา
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
มีภาวะความเป็นผูน้ ําและผูต้ าม สามารถทํางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลําดับความสําคัญ
เคารพสิทธิและรับฟงั ความคิดเห็นของผูอ้ น่ื รวมทัง้ เคารพในคุณค่าและศักดิ ์ศรีของความเป็นมนุษย์
เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม
มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
นอกจากคุณสมบัตติ ามข้อกําหนดหลักสูตรแล้ว นักศึกษายังต้องได้รบั การพัฒนา เพิม่ เติมดังนี้
- ซื่อสัตย์ สุจริต รักษาความลับขององค์กร
- เคารพ ปฏิบต
ั ติ าม กฎ ระเบียบขององค์กร
- มีความขยันหมันเพี
่ ยร อดทน เอือ้ เฟื้ อต่อสมาชิกในการทํางาน

1.2 กระบวนการหรือกิ จกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้
- ปฐมนิเทศนักศึกษาถึงระเบียบ วินย
ั คุณธรรม ทีพ่ งึ ปฏิบตั ิ ก่อนการฝึกงาน
- กําหนดตารางเวลาฝึ กงาน บันทึกเวลาฝึ กงานกําหนดขอบเขตของงาน กําหนดวิธก
ี ารประเมินผลงาน
- มอบหมายงาน กํา หนด ติดตามและควบคุม ให้นัก ศึกษาปฏิบ ต
ั ติ ามกฎระเบียบของสถานประกอบการ
เช่นเดียวกับพนักงานขององค์กร
- ประเมินผลการปฏิบต
ั งิ านอย่างต่อเนื่อง
1.3 วิ ธีการประเมิ นผลการเรียนรู้
-

นักศึกษาประเมินการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง โดยใช้แบบสอบถามมาตรฐานทีว่ ดั คุณธรรม จริยธรรม
ประเมินโดยพนักงานพีเ่ ลีย้ ง หรือพนักงานควบคุมการฝึกงาน จากการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออก
ระหว่างฝึกงาน โดยมีการบันทึกผลการประเมิน และมีหลักฐานแจ้งให้นกั ศึกษาทราบด้วยทุกครัง้
ประเมินความซื่อ สัตย์จากการพูด คุย สัม ภาษณ์เ พื่อ นร่วมงาน หัวหน้ า งาน และผู้เกี่ย วข้อ ง พร้อ มมี
รายงานผลการฝึกงานประกอบ
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2 ความรู้
2.1 อธิ บายถึงความรู้ที่จะได้รบั / ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรูแ้ ละความเข้าใจเกีย่ วกับหลักการและทฤษฎีทส่ี ําคัญในเนื้อหาทีศ่ กึ ษา
(2) สามารถวิเคราะห์ปญั หา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทัง้ ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และ
การใช้เครื่องมือทีเ่ หมาะสมกับการแก้ไขปญั หา
(3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตัง้ ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกําหนด
(4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวฒ
ั นาการคอมพิวเตอร์
(5) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชํานาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
(6) มีความรูใ้ นแนวกว้างของสาขาวิชาทีศ่ กึ ษาเพือ่ ให้เล็งเห็นการเปลีย่ นแปลง และเข้าใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม่ๆ
(7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ทใ่ี ช้งานได้จริง
(8) สามารถบูรณาการความรูใ้ นทีศ่ กึ ษากับความรูใ้ นศาสตร์อ่นื ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
นอกจากคุณสมบัตติ ามข้อกําหนดหลักสูตรแล้ว นักศึกษายังต้องได้รบั การพัฒนา เพิม่ เติมดังนี้
- มีค วามรู้ ด้า นการประยุ ก ต์เ ทคโนโลยีส ารสนเทศ เพื่อ การใช้ง านเชิง ธุ ร กิจ เพื่อ การบริห าร เพื่อ การ
ปฏิบตั งิ าน หรือเพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมขององค์กร
- เข้า ใจและเลือ กใช้เ ครื่อ งมือ ในการทํ า งานอย่ า งถู ก ต้อ ง เหมาะสม และคํ า นึ ง ถึง การใช้ท รัพ ยากรของ
หน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- เข้าใจและปฏิบต
ั ติ ามขัน้ ตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ ทีส่ อดคล้องกับระดับคุณภาพขององค์กร
- เข้าใจในบทบาทหน้าทีท
่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย และปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ถูกต้อง
2.2 กระบวนการหรือกิ จกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียน
สถานประกอบการทีฝ่ ึกงาน จัดพนักงานพีเ่ ลีย้ งให้คําแนะนําเครื่องมือ อุปกรณ์ท่จี ําเป็ นในการปฏิบตั งิ าน
ตามหน้าที่ บอกถึงแหล่งข้อมูลเพื่อให้นกั ศึกษาได้คน้ คว้าข้อมูลเพื่อการทํางานได้ดว้ ยตนเอง
- ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ท่ม
ี ใี นหน่ วยงานเพื่อการปฏิบตั งิ านจริงภายใต้การดูแลของพนักงานพี่
เลีย้ ง
- จัดประชุม แบ่งงาน ติดตามงาน เป็ นระยะเวลาทีก
่ ําหนด หรือตามความเหมาะสม
2.3 วิ ธีการประเมิ นผลการเรียนรู้
-

-

ประเมินจากผลการปฏิบตั งิ าน โดยผูเ้ กี่ยวข้อง เช่น ผูใ้ ช้งานระบบสารสนเทศ พนักงานพี่เลี้ยง อาจารย์
นิเทศ
ประเมินผลจากการทํางานร่วมกับผูอ้ ่นื การเข้ากันได้ของโปรแกรม
ประเมินผลจากการตรงต่อเวลาในการส่งงาน และความสมบูรณ์ของงานที่ได้รบั มอบหมาย โดยกําหนด
แบบฟอร์มบันทึกการส่งงาน
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3 ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่จะได้รบั การพัฒนา / ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างเป็นระบบ
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปญั หาอย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปญั หาและความต้องการ
(4) สามารถประยุกต์ความรูแ้ ละทักษะกับการแก้ไขปญั หาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
นอกจากคุณสมบัตติ ามข้อกําหนดหลักสูตรแล้ว นักศึกษายังต้องได้รบั การพัฒนา เพิม่ เติมดังนี้
- มีทก
ั ษะในการวิเคราะห์ความต้องการของผูใ้ ช้ ในการใช้งานระบบสารสนเทศ
- มีทก
ั ษะการเลือก และใช้เครื่องมือ อุปกรณ์การพัฒนาระบบสารสนเทศ
- สามารถนํ าความรูท
้ างทฤษฎีมาเป็นพืน้ ฐานในการทํางานจริง
- สามารถนํ าความรูท
้ างทฤษฎีมาประยุกต์เพื่อแก้ไขปญั หา
3.2 กระบวนการหรือกิ จกรรมต่างๆ ที่ใช้ในพัฒนาผลการเรียนรู้
การมอบหมายโจทย์ปญั หา ให้ฝึกการค้นหาความต้องการ และวิเคราะห์ผลความต้องการ
- จัดทํารายงานผลวิเคราะห์ความต้องการ และนํ าเสนอ
- ประชุมร่วมกันระหว่างพนักงานพีเ่ ลีย
้ ง อาจารย์ทป่ี รึกษา และนักศึกษาฝึกงาน
ั หา ให้ฝึกการออกแบบโปรแกรม
- มอบหมายโจทย์ปญ
- จัดทํารายงานผลการออกแบบโปรแกรม และนํ าเสนอ
- การพัฒนาระบบสารสนเทศจริง โดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ทม
่ี อี ยู่ในหน่วยงาน
- ทดสอบโปรแกรมทีพ
่ ฒ
ั นา
- ประชุมร่วมกันระหว่างพนักงานพีเ่ ลีย้ ง อาจารย์ทป่ี รึกษา และนักศึกษาฝึกงาน สมํ่าเสมอและต่อเนื่อง
-

3.3 วิ ธีการประเมิ นผลการเรียนรู้
-

ประเมินผลจากผลงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ตามหัวข้อทีก่ ําหนด โดยอ้างอิงทฤษฎีในวิชาทีเ่ กีย่ วข้องและควร
นํามาเป็นพืน้ ฐานในการทํางาน
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 คําอธิ บายเกี่ยวกับทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความสามารถในการรับภาระความ
รับผิดชอบที่ควรมีการพัฒนา
(1) สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก่การแก้ปญั หาสถานการณ์ต่าง ๆในกลุ่มทัง้ ในบทบาท
ของผูน้ ํา หรือในบทบาทของผูร้ ่วมทีมทํางาน
(2) สามารถใช้ความรูใ้ นศาสตร์มาชีน้ ําสังคมในประเด็นทีเ่ หมาะสม
(3) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม่
(4) สามารถเป็นผูร้ เิ ริม่ แสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทงั ้ ส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทัง้ แสดงจุดยืนอย่าง
พอเหมาะทัง้ ของตนเองและของกลุม่
นอกจากคุณสมบัตติ ามข้อกําหนดหลักสูตรแล้ว นักศึกษายังต้องได้รบั การพัฒนา เพิม่ เติมดังนี้
- มีค วามรับ ผิด ชอบการพัฒ นาการเรีย นรู้ท งั ้ ของตนเองและทางวิช าชีพ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเรีย นรู้ภ าวะทาง
อารมณ์ของตนเอง เรียนรูก้ ารทํางานร่วมกับผูอ้ ่นื เรียนรูเ้ ทคนิคการขอความช่วยเหลือ หรือขอข้อมูลเพื่อ
นํามาประกอบการทํางาน
- สามารถวางตัวในตําแหน่ งงานทีไ่ ด้รบ
ั มอบหมายได้อย่างเหมาะสม
- กล้าแสดงความคิดเห็นในขอบเขตของงานและภาระหน้าที่
- พัฒนาตนเองจากการเรียนรูด
้ ว้ ยตนเอง และจากการฝึกอบรม หรือการสอบถามเพื่อนร่วมงาน
- สร้างความสัมพันธ์อน
ั ดี ทําให้เกิดสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ เฟื้ อเกือ้ กูลกันในหน่วยงาน
4.2 กระบวนการ หรือกิ จกรรมต่างๆ ที่จะพัฒนาผลการเรียนรู้
-

สร้างกิจกรรมสันทนาการ ละลายพฤติกรรม เพื่อให้เกิดความรูร้ กั สามัคคี พร้อมทํางานเป็นทีม
มอบหมายงานทีต่ อ้ งทํางานร่วมกันเป็นทีม มีการแบ่งงานกันอย่างชัดเจน
มอบหมายงานทีต่ อ้ งไปพูดคุย สัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ประชุมร่วมกัน เพื่อมอบหมายงาน ติดตามงาน ประเมินผล

4.3 วิ ธีการประเมิ นผลการเรียนรู้
-

ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม จากการสัมภาษณ์ผรู้ ่วมงาน หรือผูเ้ กีย่ วข้อง
ประเมินจากข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากทีน่ กั ศึกษาไปสัมภาษณ์
ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และการได้รบั การยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน หรือ
ผูเ้ กีย่ วข้อง
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5 ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 คําอธิ บายเกี่ยวกับทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ควรมี
การพัฒนา
(1) มีทกั ษะในการใช้เครื่องมือทีจ่ าํ เป็นทีม่ อี ยู่ในปจั จุบนั ต่อการทํางานทีเ่ กีย่ วกับคอมพิวเตอร์
(2) สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปญั หาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิตปิ ระยุกต์ต่อ
ปญั หาทีเ่ กีย่ วข้องอย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถสือ่ สารอย่างมีประสิทธิภาพทัง้ ปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสือ่ การนําเสนออย่าง
เหมาะสม
(4) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีส่อื สารอย่างเหมาะสม
นอกจากคุณสมบัตติ ามข้อกําหนดหลักสูตรแล้ว นักศึกษายังต้องได้รบั การพัฒนา เพิม่ เติมดังนี้
- สามารถใช้ความรูท
้ างสถิติ คณิตศาสตร์ เทคนิคการคํานวณ เพื่อแก้ปญั หาโจทย์ท่ไี ด้รบั มอบหมาย อย่าง
เหมาะสม
- สามารถใช้เทคโนโลยี เครื่อ งมือ อุป กรณ์ ซอฟต์แวร์ ในการสื่อสารเพื่อสนับสนุ นการทํางาน เช่น การ
โต้ตอบ แสดงความคิดเห็น ประสานการทํางาน การรับ-ส่งงาน
- สามารถใช้เทคโนโลยี หรือ อินเทอร์เน็ตในการค้นคว้า หาข้อมูลประกอบการทํางาน
- สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาทีเ่ หมาะสม และส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการทํางาน
5.2 กระบวนการหรือกิ จกรรมต่างๆ ที่จะพัฒนาผลการเรียนรู้
มอบหมายงานทีต่ อ้ งใช้คณิตศาสตร์ ทักษะการคํานวณ และใช้สถิตเิ พื่อนําเสนอข้อมูล
- มอบหมายงานทีต
่ อ้ งมีการสื่อสารโดยใช้ภาษาทัง้ ไทยและต่างประเทศ ทัง้ การพูด เขียน ในการประสาน
การทํางาน
- มอบหมายงานทีต
่ อ้ งใช้เทคโนโลยี ในการแก้ปญั หา หรือนําเสนอผลงาน
5.3 วิ ธีการประเมิ นผลการเรียนรู้
-

-

ประเมินจากเอกสาร ทีน่ ําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสื่อ
ประเมินจากเอกสารทีเ่ ขียน เช่น E-Mail ทีใ่ ช้ส่อื สารเพื่อการทํางาน
ประเมินจากผลการแก้ปญั หาว่า โดยเน้นความถูกต้องและเหมาะสม
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หมวดที่ 4 ลักษณะและการดําเนิ นการ
1. คําอธิ บายโดยทัวไปของประสบการณ์
่
ภาคสนามหรือคําอธิ บายรายวิ ชา
การศึกษาระบบการทํางานและฝึ กปฏิบตั ิในสถานประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น บริษทั รับ
พัฒนาซอฟต์แวร์ พัฒนาระบบสารสนเทศ บริษทั ทีใ่ ห้คําแนะนํ าในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับ
ลัก ษณะงานขององค์กร เพื่อ นํ าความรู้ทางทฤษฎีท่เี กี่ยวข้อ งกับการพัฒนาระบบสารสนเทศมาบูรณาการ และ
ประยุกต์เพื่อแก้ปญั หาทางธุรกิจ ในสภาวะแวดล้อมจริงขององค์กร
2. กิ จกรรมของนักศึกษา
การทํางานเพื่อเพิม่ ประสบการณ์ภาคสนามในช่วงระยะเวลาต่อเนื่องจนครบจํานวนชั ่วโมงทีร่ ะบุตามหลักสูตร
และ/หรือตามเวลาการทํางานของสถานประกอบการที่นักศึกษาฝึ กงาน โดยนักศึกษาต้องมีการเตรียมตัวก่อนการ
ทํางานดังนี้
• เรียนรู้ ทําความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย วัฒนธรรม กฎ ระเบียบ ขัน้ ตอนในการทํางานของสถาน
ประกอบการ
• เรียนรู้ และฝึกการทํางานร่วมกับผูอ้ ่นื ในสถานประกอบการทีฝ่ ึกงาน
• นําความรูท้ างทฤษฎีทางเทคโนโลยีสารสนเทศและวิชาอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง มาเป็นพืน้ ฐานในการประยุกต์
เพื่อการทํางาน
• การฝึกแก้ไขปญั หาในโจทย์ทไ่ี ด้รบั มอบหมายโดยใช้อุปกรณ์ เครื่องมือทีม่ อี ยู่ในสถานประกอบการ
3. รายงานหรืองานที่นักศึกษาได้รบั มอบหมาย
รายงานหรืองานที่ได้รบั มอบหมาย
กําหนดส่ง
แผนการแก้ไขโจทย์ปญั หา
สัปดาห์ท่ี 2 ของการฝึกงาน
ผลการวิเคราะห์ปญั หา

ระหว่างการฝึกงาน ตามระยะเวลาทีม่ อบหมายงาน

ผลการออกแบบ และพัฒนาระบบเพื่อแก้ไขปญั หา

ระหว่างการฝึกงาน ตามระยะเวลาทีม่ อบหมายงาน

ผลประเมินการใช้งานระบบ

ระหว่างการฝึกงาน ตามระยะเวลาทีม่ อบหมายงาน

รายงานการฝึกงาน

หลังการสิน้ สุดการฝึกงาน 1 สัปดาห์
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4. การติ ดตามผลการเรียนรู้ภายหลังสิ้ นสุดการฝึ กประสบการณ์ ภาคสนามของนักศึกษา
- จัดประชุมผูเ้ กีย
่ วข้องในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ทัง้ ทีป่ รึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนามและที่
ปรึกษาเฉพาะเรื่อง ให้นักศึกษานํ าเสนอการเรียนรู้และประสบการณ์ท่ไี ด้รบั จากการฝึ ก ประสบการณ์
ภาคสนาม เพื่อการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างนักศึกษาทีไ่ ปฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
- อาจารย์ชน
้ี ํ าให้เห็นถึงความสําคัญ และผลกระทบต่อพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทีม่ ตี ่อการทํางานในอนาคต
- การนํ าผลการประเมินนักศึกษาฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม มานํ าเสนออภิปราย เพื่อเป็ นแนวทางในการ
ฝึกประสบการณ์ภาคสนามต่อรุ่นต่อไป
- สนับ สนุ น ให้นํ า โจทย์ท่พ
ี บในการฝึ ก ประสบการณ์ภ าคสนามมาเป็ นกรณีศกึ ษา หรือ โจทย์ในการทํ า
โครงงานระบบสารสนเทศต่อไป
5. หน้ าที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดแู ลกิ จกรรมในภาคสนาม
- จัดโปรแกรม ตารางการฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม ร่วมกับอาจารย์ทป
่ี รึกษา
- แนะนํ านักศึกษาเกีย
่ วกับกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบตั ิ วัฒนธรรมของหน่วยงาน
- แนะนํ า เครื่อ งมือ อุ ป กรณ์ ซอฟต์แ วร์ ของหน่ ว ยงาน ที่ส ามารถนํ า มาใช้เ พื่อ การฝึ ก ประสบการณ์
ภาคสนาม
- แนะนํ าบุคคลทีเ่ กีย
่ วข้อง หรือทีต่ อ้ งทํางานร่วมกัน
- ติดตามความก้า วหน้ า ประเมินผลการทํ างานของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์ ภาคสนาม รายงานผลต่ อ
อาจารย์ทป่ี รึกษา
- ประสานงาน ประชุมกับอาจารย์ทป
่ี รึกษา เพื่อให้ความเห็นในการปรับปรุงการทํางานของนักศึกษา
7. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา
- จัด ปฐมนิ เ ทศแนะนํ า นัก ศึก ษาก่ อ นฝึ ก ประสบการณ์ ภ าคสนาม พร้อ มแจกคู่ ม ือ การฝึ ก ประสบการณ์
ภาคสนาม
- จัด ช่องทางและเจ้า หน้ า ที่ป ระสานงาน รับ แจ้ง เหตุด่ ว น กรณีต้อ งการความช่ว ยเหลือ เช่น หมายเลข
โทรศัพท์ และไปรษณียอ์ เิ ล็ทรอนิกส์
- จัด อาจารย์ ท่ีป รึก ษาตามความเชี่ย วชาญด้า นการใช้เ ครื่อ งมือ อุ ป กรณ์ หรือ เทคนิ ค พิเ ศษ เพื่อ ให้
คําปรึกษาเฉพาะด้านในการแก้ไขปญั หา
8. สิ่ งอํานวยความสะดวกและการสนั บสนุน ที่ ต้องการจากสถานที่ ที่จดั ประสบการณ์ ภาคสนาม /สถาน
ประกอบการ
- ระบบคอมพิวเตอร์ทท
่ี นั สมัย มีระบบรักษาความปลอดภัย
- สถานทีท
่ ํางาน หมายเลขโทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อได้ ตามความจําเป็น
- วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ซอฟต์แวร์ และคู่มอ
ื ทีใ่ ช้ประกอบการทํางาน
- แหล่งข้อมูลเพื่อการค้นคว้า หรือเรียนรูด
้ ว้ ยตนเอง
- พนักงานพีเ่ ลีย
้ งทีค่ อยให้คําแนะนํา
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หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ
1. การกําหนดสถานที่ฝึก
อาจารย์ท่ีป รึก ษาการฝึ ก ประสบการณ์ ภ าคสนาม คัด เลือ กสถานประกอบการที่ยิน ดีร ับ นั ก ศึก ษาฝึ ก
ประสบการณ์ภาคสนาม โดยดูลกั ษณะงานทีเ่ หมาะสมและมีความพร้อมดังนี้
- เข้าใจ และสนับสนุ นการฝึ กประสบการณ์ภาคสนามตามจุดมุ่งหมาย
- มีความปลอดภัยของสถานทีต
่ งั ้ มีความสะดวกในการเดินทาง และสภาพแวดล้อมการทํางานทีด่ ี
- มีอุปกรณ์ เทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ท่ถ
ี ูกกฎหมาย พร้อมในการฝึ กประสบการณ์ภาคสนามเพื่อแก้ปญั หา
ตามโจทย์
- สามารถจัดพนักงานพีเ่ ลีย
้ งดูแลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
ั หาทีม่ คี วามยากง่ายเหมาะสม กับศักยภาพของนักศึกษาในระยะเวลาทีก่ ําหนด
- มีโจทย์ปญ
- ยินดี เต็มใจรับนักศึกษาฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม
การติดต่อประสานงาน กําหนดล่วงหน้าก่อนฝึกประสบการณ์ภาคสนามอย่างน้อย 4 เดือน จัดนักศึกษาลงฝึก
ประสบการณ์ภาคสนามตามความสมัครใจ หรือนักศึกษาอาจหาสถานที่ฝึกประสบการณ์ภาคสนามด้วยตนเอง แต่
ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากผูร้ บั ผิดชอบรายวิชา
2. การเตรียมนักศึกษา
จัด ปฐมนิ เ ทศการฝึ ก ประสบการณ์ ภ าคสนาม มอบคู่ ม ือ การฝึ ก ประสบการณ์ ภ าคสนาม ก่ อ นการฝึ ก
ประสบการณ์ภาคสนามอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ สิง่ ที่คาดหวัง จากการฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม
วิธกี ารประเมินผล ช่องทางการติดต่อประสานงาน จัดฝึ กอบรมบุค ลิกภาพ การแต่งกาย หรือเทคนิคเพิม่ เติมหาก
ต้องการความสามารถเฉพาะด้าน เพื่อการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
3. การเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศ
อาจารย์ท่ปี รึกษาฝึ กประสบการณ์ภ าคสนาม ประสานงานกับสถานประกอบการเพื่อขอชื่อ ตําแหน่ งของ
พนักงานพีเ่ ลีย้ ง ประชุมพนักงานพีเ่ ลีย้ ง และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนามเพื่อชีแ้ จงให้รบั ทราบวัตถุประสงค์
สิง่ ที่ค าดหวัง จากการฝึ กประสบการณ์ภ าคสนาม ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ต้องการเน้ น อุปกรณ์ เทคโนโลยี
ซอฟต์แวร์ท่จี ะนํ ามาใช้ในการฝึ กประสบการณ์ภ าคสนาม แนวทางการฝึ กอบรม หรือ การฝึ กใช้เครื่อ งมือ ช่อ ง
ทางการติดต่อกรณีเหตุด่วน มอบเอกสารคู่มอื การดูแล และประเมินผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
4. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงในสถานที่ฝึก
จัดประชุมพนักงานพีเ่ ลีย้ ง และนักศึกษาฝึ กประสบการณ์ภาคสนามเพื่อชีแ้ จงให้รบั ทราบวัตถุประสงค์ สิง่ ที่
คาดหวัง จากการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม รับทราบถึงวิธกี ารบันทึกผลการทํางานของนักศึกษา มอบเอกสารคู่มอื
การดูแล และประเมินผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม บอกหมายเลขโทรศัพท์ หรือช่องทางติดต่ออาจารย์นิเทศ
5. การจัดการความเสี่ยง
อาจารย์ประจําหลักสูตรประชุมร่วมกันเพื่อ ประเมินความเสี่ยง ที่จะเกิดต่อ นัก ศึกษา และก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อสถานประกอบการ เช่น
- ความเสี่ย งจากสถานที่ต ัง้ สภาพแวดล้ อ มในการทํ า งาน การเดิน ทาง ป้ องกัน โดยคัด เลือ กสถาน
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ประกอบการทีม่ กี ารคมนาคมสะดวก ไม่ม ี หรือมีความเสีย่ งน้อยทีส่ ุด
ความเสี่ย งจากอุ บ ัติภ ัย จากการทํ า งาน จากการใช้เ ครื่อ งมือ อุ ป กรณ์ ซอฟต์แวร์ ป้ อ งกัน โดย จัด
ปฐมนิ เ ทศ แนะนํ า การใช้อุ ป กรณ์ การป้ องกัน ไวรัส อัน ก่ อ ให้ เ กิด ความเสีย หายต่ อ ข้อ มู ล สถาน
ประกอบการ เน้ นจริยธรรมการไม่เปิ ด เผยข้อ มูลสถานประกอบการอันเป็ นความลับ และกําหนดให้
นักศึกษาปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด
หมวดที่ 6 การประเมิ นนักศึกษา

1. หลักเกณฑ์การประเมิ น
ประเมินการบรรลุผลการเรียนรูข้ องนักศึกษาทัง้ 5 ด้าน โดยให้ระดับคะแนน 1-5 ตามเกณฑ์การประเมินผล
การศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1 หมายถึง ต้องปรับปรุงอย่างมาก
2 หมายถึง ต้องปรับปรุง
3 หมายถึง พอใช้
4 หมายถึง ดี
5 หมายถึง ดีมาก
นักศึกษาต้องได้รบั คะแนนประเมินเฉลีย่ ไม่น้อยกว่า 3.5 จึงจะผ่านเกณฑ์การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
2. กระบวนการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานของนักศึกษา
- ประเมินโดยพนักงานพีเ่ ลีย
้ งและอาจารย์ทป่ี รึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม โดยใช้เกณฑ์ให้เป็นไปตาม
ข้อกําหนดของโครงการสหกิจศึกษา
- อาจารย์ทป
่ี รึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม สรุปผลการประเมิน และรายงานผลต่อคณะฯ
3. ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงต่อการประเมิ นนักศึกษา
ประเมินผลการปฏิบตั ิง านของนักศึก ษาทัง้ ระหว่า งฝึ ก ประสบการณ์ ภ าคสนาม และเมื่อ เสร็จ สิ้นการฝึ ก
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบฟอร์มการประเมินของหลักสูตร
4. ความรับผิดชอบของอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบประสบการณ์ ภาคสนามต่อการประเมิ นนักศึกษา
ประเมินผลนักศึกษาหลังจากเสร็จสิ้นการฝึ ก ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบประเมิน โดยพิจารณาจาก
รายงานผลการประเมินตนเองของนักศึกษา บันทึกผลการนิเทศ และรายงานผลการฝึกฯของพีเ่ ลีย้ ง
5. การสรุปผลการประเมิ นที่แตกต่าง
ประธานหลัก สูตรประสานงานกับสถานประกอบการ เพื่อ ทําความเข้าใจในการประเมิน หากเกิดความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ มีการประชุมร่วมกัน ระหว่างผูเ้ กีย่ วข้อง เพื่อพิจารณาหาข้อสรุป
หมวดที่ 7 การประเมิ นการฝึ กประสบการณ์ ภาคสนามและการปรับปรุง
1. กระบวนการประเมิ นการฝึ กประสบการณ์ ภาคสนามโดยผูเ้ กี่ยวข้องต่อไปนี้
(1) นักศึกษา
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จัดให้นกั ศึกษาตอบแบบสอบถามการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
(2) พนักงานพี่เลี้ยงหรือผูป้ ระกอบการ
พนักงานพีเ่ ลีย้ งบันทึกงานทีม่ อบหมาย และผลการฝึกฯในแบบฟอร์ม และสุ่มถามด้วยวาจา
(3) อาจารย์ที่ดแู ลกิ จกรรมภาคสนาม
อาจารย์ทป่ี รึกษาเฉพาะเรื่อง บันทึกการให้คําปรึกษา ผลการดําเนินงานของนักศึกษาหลังให้คําปรึกษา ใน
แบบฟอร์มรายงานผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม การนํ าคําแนะนํ าของอาจารย์ท่ปี รึกษาไปใช้ในการแก้ปญั หา
ของนักศึกษา
(4) อื่น ๆ เช่น บัณฑิ ตจบใหม่
ติดตามความความก้าวหน้ าในการทํางานของบัณฑิตที่ตรงตามสาขาวิชา โดยการสํารวจสอบถามจาก
ผูป้ ระกอบการและบัณฑิต
2. กระบวนการทบทวนผลการประเมิ นและการวางแผนปรับปรุง
- อาจารย์ทป
่ี รึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ประมวลผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา
จากผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากนักศึกษา จากพนักงานพีเ่ ลีย้ ง และจากอาจารย์ท่ปี รึกษาเฉพาะ
เรื่อง รายงานต่ออาจารย์รบั ผิดชอบหลักสูตร และประธานหลักสูตร หรือหัวหน้าภาควิชาเพื่อทราบ
- ประชุมหลักสูตร หรือภาควิช า ร่วมพิจารณานํ าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงสํ าหรับการใช้รอบปี การศึกษา
ถัดไป นําแสดงไว้ในรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร
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