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ตัวอยางรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรุี 

วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป  

1 รหัสและชือ่รายวชิา 
INT 399 สหกิจศึกษา (Cooperative Education) 
 

2 จํานวนหนวยกิตหรือจาํนวนชั่วโมง  
6 หนวยกิต (ประมาณ 600 ชั่วโมง) หรือไมนอยกวา 16 สัปดาห 

3 หลักสตูรและประเภทรายวิชา 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนวิชาเลอืก 
 

4 อาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยท่ีปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม 
อ.สยาม แยมแสงสังข ประธานหลักสูตร และอาจารยในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

5 ภาคการศึกษา / ช้ันปทีกํ่าหนดใหมกีารฝกประสบการณภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี ชั้นปที ่4 ภาคการศึกษาท่ี 1 ขึ้นไป และตองเรียนวชิาบังคับครบตามท่ีกําหนด 

 

6 วันที่จัดทาํหรือปรับปรงุรายละเอียดของรายวิชาประสบการณภาคสนามคร้ังลาสุด 
13 กุมภาพันธ 2553 

 

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถปุระสงค 

1 จุดมุงหมายของประสบการณภาคสนาม 
จุดมุงหมายของวิชาประสบการณภาคสนาม เปนการฝกใหนักศึกษาไดเรียนรูส่ิงตอไปนี้ 
-  การเชื่อมโยงความรูทางทฤษฎีกับการประยุกตใหเกิดผลทางปฏิบัต ิ 
-  เขาใจกระบวนการ ขั้นตอนและวธิีการนาํความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการทํางาน 
-  การพัฒนาระบบสารสนเทศจากสภาพแวดลอมจริง 
- การวางแผนการพฒันาระบบสารสนเทศอยางมีขั้นตอนและเปนระบบ 
-  การใชเครือ่งมือ อุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีมีอยูในสภาพแวดลอมจริง 
-  เขาใจชีวติการทํางานและวฒันธรรมองคกร เรียนรูการปรับตวัใหเขากับผูอื่น และสามารถทํางานรวมกัน
ได 
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2 วัตถุประสงคของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณภาคสนาม 
เพือ่ใหเปนวิชาท่ีนักศึกษาไดบูรณาการความรูที่ไดศึกษามาท้ังหมด ประยุกตใชกับการปฏิบัติงานจริงใน

สถานประกอบการ จะเปนการเพิ่มพูนประสบการณตรง ทํางานเปนทีม เปนการเตรียมความพรอมและปรบัตวัให
สามารถทํางานไดจริงเม่ือสําเร็จการศึกษา ภายใตการดูแลของพนักงานพี้เลีย้งจากสถานประกอบการและอาจารยที่
ปรึกษา 

หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู 

1 คุณธรรม จริยธรรม  

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพฒันา 

(1) ตระหนักในคณุคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต 
(2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทมีและสามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับความสําคัญ 
(4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 
(5) เคารพกฎระเบียบและขอบงัคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม  
(6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพวิเตอรตอบุคคลองคกรและสังคม 
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวชิาชพี 

นอกจากคุณสมบัติตามขอกําหนดหลักสูตรแลว นักศึกษายังตองไดรับการพฒันา เพิ่มเติมดังน้ี 
- ซื่อสัตย สุจริต รักษาความลับขององคกร 
- เคารพ ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบขององคกร  
- มีความขยันหม่ันเพียร อดทน เอื้อเฟอตอสมาชิกในการทํางาน 

 

1.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพฒันาผลการเรยีนรู 
- ปฐมนิเทศนักศึกษาถึงระเบียบ วินัย คุณธรรม ท่ีพึงปฏิบัติ กอนการฝกงาน 
- กําหนดตารางเวลาฝกงาน บันทึกเวลาฝกงานกําหนดขอบเขตของงาน กําหนดวิธีการประเมินผลงาน 
- มอบหมายงาน กําหนด ติดตามและควบคุมใหนักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ 
เชนเดียวกับพนักงานขององคกร 

- ประเมินผลการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง 
1.3 วิธีการประเมนิผลการเรียนรู 

- นักศึกษาประเมินการเรียนรูดวยตนเอง โดยใชแบบสอบถามมาตรฐานที่วัดคุณธรรม จริยธรรม 
- ประเมินโดยพนักงานพี่เลี้ยง หรือพนักงานควบคุมการฝกงาน จากการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออก
ระหวางฝกงาน โดยมีการบันทึกผลการประเมิน และมีหลักฐานแจงใหนักศึกษาทราบดวยทุกครั้ง 

- ประเมินความซ่ือสัตยจากการพูดคุย สัมภาษณเพื่อนรวมงาน หัวหนางาน และผูเก่ียวของ พรอมมี
รายงานผลการฝกงานประกอบ 
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2 ความรู 

2.1 อธิบายถงึความรูท่ีจะไดรับ / ผลการเรียนรูดานความรู 

(1) มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญในเน้ือหาท่ีศึกษา 
(2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางคอมพวิเตอร รวมทัง้ประยุกตความรู ทักษะ และ

การใชเครือ่งมือท่ีเหมาะสมกับการแกไขปญหา 
(3) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรใหตรงตามขอกําหนด 
(4) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและววิฒันาการคอมพวิเตอร 
(5) รู เขาใจและสนใจพฒันาความรู ความชํานาญทางคอมพวิเตอรอยางตอเนือ่ง 
(6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบของ

เทคโนโลยีใหมๆ 
(7) มีประสบการณในการพฒันาและ/หรือการประยุกตซอฟตแวรท่ีใชงานไดจริง  
(8) สามารถบูรณาการความรูในที่ศึกษากบัความรูในศาสตรอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของ 

นอกจากคุณสมบัติตามขอกําหนดหลักสูตรแลว นักศึกษายังตองไดรับการพัฒนา เพิ่มเติมดังน้ี 
- มีความรูดานการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการใชงานเชิงธุรกิจ เพื่อการบริหาร เพื่อการ
ปฏิบัติงาน หรือเพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมขององคกร 

- เขาใจและเลือกใชเครื่องมือในการทํางานอยางถูกตอง เหมาะสม และคํานึงถึงการใชทรัพยากรของ
หนวยงานใหเกิดประโยชนสูงสุด 

- เขาใจและปฏิบัติตามขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ ท่ีสอดคลองกับระดับคุณภาพขององคกร 
- เขาใจในบทบาทหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย และปฏิบัติหนาที่ไดถูกตอง 

2.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพฒันาผลการเรยีน 

- สถานประกอบการที่ฝกงาน จัดพนักงานพี่เลี้ยงใหคําแนะนําเครื่องมือ อุปกรณที่จําเปนในการปฏิบัติงาน
ตามหนาท่ี บอกถึงแหลงขอมูลเพื่อใหนักศึกษาไดคนควาขอมูลเพื่อการทํางานไดดวยตนเอง 

- ใชเครื่องมือ อุปกรณ ซอฟตแวรที่มีในหนวยงานเพื่อการปฏิบัติงานจริงภายใตการดูแลของพนักงานพี่
เลี้ยง 

- จัดประชุม แบงงาน ติดตามงาน เปนระยะเวลาที่กําหนด หรือตามความเหมาะสม 
2.3 วิธีการประเมนิผลการเรียนรู 

- ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน โดยผูเก่ียวของ เชน ผูใชงานระบบสารสนเทศ พนักงานพี่เลี้ยง อาจารย
นิเทศ 

- ประเมินผลจากการทํางานรวมกับผูอื่น การเขากันไดของโปรแกรม  
- ประเมินผลจากการตรงตอเวลาในการสงงาน และความสมบูรณของงานที่ไดรับมอบหมาย โดยกําหนด
แบบฟอรมบันทึกการสงงาน 
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3 ทักษะทางปญญา 
3.1 ทักษะทางปญญาที่จะไดรับการพฒันา / ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(1) คิดอยางมีวจิารณญาณและอยางเปนระบบ 
(2) สามารถสืบคน ตคีวาม และประเมินสารสนเทศ เพือ่ใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค 
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 
(4) สามารถประยกุตความรูและทักษะกบัการแกไขปญหาทางคอมพวิเตอรไดอยางเหมาะสม 
นอกจากคุณสมบัติตามขอกําหนดหลักสูตรแลว นักศึกษายังตองไดรับการพัฒนา เพิ่มเติมดังน้ี 
- มีทักษะในการวิเคราะหความตองการของผูใช ในการใชงานระบบสารสนเทศ 
- มีทักษะการเลือก และใชเครื่องมือ อุปกรณการพัฒนาระบบสารสนเทศ  
- สามารถนําความรูทางทฤษฎีมาเปนพื้นฐานในการทํางานจริง 
- สามารถนําความรูทางทฤษฎีมาประยุกตเพื่อแกไขปญหา 

3.2 กระบวนการหรือกิจกรรมตางๆ ท่ีใชในพฒันาผลการเรียนรู 

- การมอบหมายโจทยปญหา ใหฝกการคนหาความตองการ และวิเคราะหผลความตองการ 
- จัดทํารายงานผลวิเคราะหความตองการ และนําเสนอ 
- ประชุมรวมกันระหวางพนักงานพี่เลี้ยง อาจารยท่ีปรึกษา และนักศึกษาฝกงาน  
- มอบหมายโจทยปญหา ใหฝกการออกแบบโปรแกรม 
- จัดทํารายงานผลการออกแบบโปรแกรม และนําเสนอ 
- การพัฒนาระบบสารสนเทศจริง โดยใชเคร่ืองมือ อุปกรณ ซอฟตแวรท่ีมีอยูในหนวยงาน 
- ทดสอบโปรแกรมท่ีพัฒนา  
- ประชุมรวมกนัระหวางพนักงานพี่เลีย้ง อาจารยท่ีปรึกษา และนักศกึษาฝกงาน สมํ่าเสมอและตอเน่ือง 

3.3 วิธีการประเมนิผลการเรียนรู 

- ประเมินผลจากผลงานท่ีไดรับมอบหมาย ตามหัวขอท่ีกําหนด โดยอางอิงทฤษฎีในวิชาที่เก่ียวของและควร
นํามาเปนพื้นฐานในการทํางาน 

4. ทักษะความสัมพนัธระหวางบุคคลและความรบัผิดชอบ  
4.1 คําอธบิายเกี่ยวกบัทักษะความสมัพนัธระหวางบคุคลและความสามารถในการรบัภาระความ

รับผิดชอบทีค่วรมีการพฒันา 
(1) สามารถใหความชวยเหลอืและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตาง ๆในกลุมทั้งในบทบาท

ของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน 
(2) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 
(3) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม 
(4) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตวัและสวนรวม พรอมท้ังแสดงจุดยืนอยาง

พอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม 
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นอกจากคุณสมบัติตามขอกําหนดหลักสูตรแลว นักศึกษายังตองไดรับการพัฒนา เพิ่มเติมดังน้ี 
- มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ังของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่องเรียนรูภาวะทาง
อารมณของตนเอง เรียนรูการทํางานรวมกับผูอื่น เรียนรูเทคนิคการขอความชวยเหลือ หรือขอขอมูลเพื่อ
นํามาประกอบการทํางาน 

- สามารถวางตัวในตําแหนงงานท่ีไดรับมอบหมายไดอยางเหมาะสม กลาแสดงความคิดเห็นในขอบเขตของ
งานและภาระหนาที่ 

- พัฒนาตนเองจากการเรียนรูดวยตนเอง และจากการฝกอบรม หรือการสอบถามเพื่อนรวมงาน 
- สรางความสัมพันธอันดี ทําใหเกิดสภาพแวดลอมที่เอื้อเฟอเก้ือกูลกันในหนวยงาน 

4.2 กระบวนการ หรือกิจกรรมตางๆ ท่ีจะพฒันาผลการเรียนรู 

- สรางกิจกรรมสันทนาการ ละลายพฤติกรรม เพื่อใหเกิดความรูรัก สามัคคี พรอมทํางานเปนทีม 
- มอบหมายงานที่ตองทํางานรวมกันเปนทีม มีการแบงงานกันอยางชัดเจน 
- มอบหมายงานที่ตองไปพูดคุย สัมภาษณ เพื่อใหไดขอมูลเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
- ประชุมรวมกัน เพื่อมอบหมายงาน ติดตามงาน ประเมินผล 

4.3 วิธีการประเมนิผลการเรียนรู 

- ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม จากการสัมภาษณผูรวมงาน หรือผูเก่ียวของ 
- ประเมินจากขอมูลที่ไดรับจากที่นักศึกษาไปสัมภาษณ 
- ประเมินจากการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และการไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงาน หรือ
ผูเก่ียวของ 

5 ทักษะการวิเคราะหเชงิตัวเลข การสือ่สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 คําอธบิายเกี่ยวกบัทักษะการวิเคราะหเชงิตวัเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศทีค่วรมี
การพฒันา 

(1) มีทักษะในการใชเครือ่งมือท่ีจําเปนท่ีมีอยูในปจจบุันตอการทํางานท่ีเก่ียวกับคอมพวิเตอร 
(2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรอืการแสดงสถิติประยุกตตอ

ปญหาที่เก่ียวของอยางสรางสรรค 
(3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการนําเสนออยาง

เหมาะสม  
(4) สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีส่ือสารอยางเหมาะสม 
นอกจากคุณสมบัติตามขอกําหนดหลักสูตรแลว นักศึกษายังตองไดรับการพัฒนา เพิ่มเติมดังนี้ 
- สามารถใชความรูทางสถิติ คณิตศาสตร เทคนิคการคํานวณ เพื่อแกปญหาโจทยที่ไดรับมอบหมาย อยาง
เหมาะสม  

- สามารถใชเทคโนโลยี เคร่ืองมือ อุปกรณ ซอฟตแวร ในการส่ือสารเพื่อสนับสนุนการทํางาน เชน การ



มคอ.4 

สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา (15 กรกฎาคม 2552)  6 
 

โตตอบ แสดงความคิดเห็น ประสานการทํางาน การรับ-สงงาน  
- สามารถใชเทคโนโลยี หรือ อินเทอรเน็ตในการคนควา หาขอมูลประกอบการทํางาน 
- สามารถส่ือสารโดยใชภาษาที่เหมาะสม และสงผลใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน 

5.2 กระบวนการหรือกิจกรรมตางๆ ท่ีจะพฒันาผลการเรียนรู 

- มอบหมายงานที่ตองใชคณิตศาสตร ทักษะการคํานวณ และใชสถิติเพื่อนําเสนอขอมูล 
- มอบหมายงานที่ตองมีการส่ือสารโดยใชภาษาท้ังไทยและตางประเทศ ทั้งการพูด เขียน ในการประสาน
การทํางาน 

- มอบหมายงานที่ตองใชเทคโนโลยี ในการแกปญหา หรือนําเสนอผลงาน 
5.3 วิธีการประเมนิผลการเรียนรู 

- ประเมินจากเอกสาร ที่นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลทางคณิตศาสตร โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสื่อ 
- ประเมินจากเอกสารท่ีเขียน เชน E-Mail ท่ีใชส่ือสารเพื่อการทํางาน 
- ประเมินจากผลการแกปญหาวา โดยเนนความถูกตองและเหมาะสม 

หมวดท่ี 4 ลกัษณะและการดําเนนิการ 

1. คําอธิบายโดยท่ัวไปของประสบการณภาคสนามหรือคําอธิบายรายวิชา 
การศึกษาระบบการทํางานและฝกปฏิบัติในสถานประกอบการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน บริษัทรับ

พัฒนาซอฟตแวร พัฒนาระบบสารสนเทศ บริษัทที่ใหคําแนะนําในการเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับ
ลักษณะงานขององคกร เพื่อนําความรูทางทฤษฎีที่เก่ียวของกับการพัฒนาระบบสารสนเทศมาบูรณาการ และ
ประยุกตเพื่อแกปญหาทางธุรกิจ ในสภาวะแวดลอมจริงขององคกร 

2. กิจกรรมของนักศึกษา 
การทํางานเพื่อเพิ่มประสบการณภาคสนามในชวงระยะเวลาตอเนื่องจนครบจํานวนชั่วโมงท่ีระบุตามหลักสูตร 

และ/หรือตามเวลาการทํางานของสถานประกอบการที่นักศึกษาฝกงาน โดยนักศึกษาตองมีการเตรียมตัวกอนการ
ทํางานดังน้ี 

• เรียนรู ทําความเขาใจในภารกิจ เปาหมาย วัฒนธรรม กฎ ระเบียบ ขั้นตอนในการทํางานของสถาน
ประกอบการ 

• เรียนรู และฝกการทํางานรวมกับผูอื่นในสถานประกอบการที่ฝกงาน 

• นําความรูทางทฤษฎีทางเทคโนโลยีสารสนเทศและวิชาอื่นท่ีเก่ียวของ มาเปนพื้นฐานในการประยุกต
เพื่อการทํางาน 

• การฝกแกไขปญหาในโจทยที่ไดรับมอบหมายโดยใชอุปกรณ เคร่ืองมือที่มีอยูในสถานประกอบการ 
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3. รายงานหรืองานท่ีนักศึกษาไดรับมอบหมาย 

 รายงานหรอืงานท่ีไดรับมอบหมาย กําหนดสง 

แผนการแกไขโจทยปญหา สัปดาหที่ 2 ของการฝกงาน 

ผลการวิเคราะหปญหา ระหวางการฝกงาน ตามระยะเวลาที่มอบหมายงาน 

ผลการออกแบบ และพฒันาระบบเพือ่แกไขปญหา ระหวางการฝกงาน ตามระยะเวลาที่มอบหมายงาน 

ผลประเมินการใชงานระบบ ระหวางการฝกงาน ตามระยะเวลาที่มอบหมายงาน 

รายงานการฝกงาน หลังการสิ้นสุดการฝกงาน 1 สัปดาห 

4. การติดตามผลการเรียนรูการฝกประสบการณภาคสนามของนักศึกษา 
- จัดประชุมผูเก่ียวของในการฝกประสบการณภาคสนาม ทั้งที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนามและท่ี
ปรึกษาเฉพาะเรื่อง ใหนักศึกษานําเสนอการเรียนรูและประสบการณที่ไดรับจากการฝกประสบการณ
ภาคสนาม เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางนักศึกษาที่ไปฝกประสบการณภาคสนาม 

- อาจารยชี้นําใหเห็นถึงความสําคัญ และผลกระทบตอพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ที่มีตอการทํางานในอนาคต 

- การนําผลการประเมินนักศึกษาฝกประสบการณภาคสนาม มานําเสนออภิปราย เพื่อเปนแนวทางในการ
ฝกประสบการณภาคสนามตอรุนตอไป 

- สนับสนุนใหนําโจทยท่ีพบในการฝกประสบการณภาคสนามมาเปนกรณีศึกษา หรือโจทยในการทํา
โครงงานระบบสารสนเทศตอไป 

5. หนาท่ีและความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม  
- จัดโปรแกรม ตารางการฝกประสบการณภาคสนาม รวมกับอาจารยที่ปรึกษา 
- แนะนํานักศึกษาเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ขอปฏิบัติ วัฒนธรรมของหนวยงาน 
- แนะนําเครื่องมือ อุปกรณ ซอฟตแวร ของหนวยงาน ท่ีสามารถนํามาใชเพื่อการฝกประสบการณ
ภาคสนาม 

- แนะนําบุคคลที่เก่ียวของ หรือท่ีตองทํางานรวมกัน 
- ติดตามความกาวหนา ประเมินผลการทํางานของนักศึกษาฝกประสบการณภาคสนาม รายงานผลตอ
อาจารยท่ีปรึกษา 

- ประสานงาน ประชุมกับอาจารยท่ีปรึกษา เพื่อใหความเห็นในการปรับปรุงการทํางานของนักศึกษา 
6. หนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศ 

- ประสานและรวมวางแผนการฝกประสบการณภาคสนามกับพนักงานพี่เลี้ยง 
- สังเกตการณการฝกประสบการณภาคสนามของนักศึกษาในสถานประกอบการ 
- แนะนําหรือใหคําปรึกษาแกนักศึกษาใหมีทักษะการทํางานในองคกร 
- ประเมินผลการฝกประสบการณภาคสนาม 
- สอบทาน/ปรับปรุงแผนงานการฝกประสบการณภาคสนามเปนระยะ 
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7. การเตรียมการในการแนะแนวและชวยเหลือนักศึกษา 
- จัดปฐมนิเทศแนะนํานักศึกษากอนฝกประสบการณภาคสนาม พรอมแจกคูมือการฝกประสบการณ
ภาคสนาม 

- จัดชองทางและเจาหนาท่ีประสานงาน รับแจงเหตุดวน กรณีตองการความชวยเหลือ เชน หมายเลข
โทรศัพท และไปรษณียอิเล็ทรอนิกส  

- จัดอาจารยท่ีปรึกษาตามความเชี่ยวชาญดานการใชเคร่ืองมือ อุปกรณ หรือเทคนิคพิเศษ เพื่อให
คําปรึกษาเฉพาะดานในการแกไขปญหา 

8. สิ่งอํานวยความสะดวกและการสนับสนุนท่ีตองการจากสถานท่ีที่จัดประสบการณภาคสนาม /สถาน
ประกอบการ  

- ระบบคอมพิวเตอรท่ีทันสมัย มีระบบรักษาความปลอดภัย  
- สถานที่ทํางาน หมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอได ตามความจําเปน 
- วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ซอฟตแวร และคูมือท่ีใชประกอบการทํางาน 
- แหลงขอมูลเพื่อการคนควา หรือเรียนรูดวยตนเอง 
- พนักงานพี่เลี้ยงที่คอยใหคําแนะนํา 

หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ 

1. การกําหนดสถานที่ฝก 
อาจารยท่ีปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม คัดเลือกสถานประกอบการที่ยินดีรับนักศึกษาฝก

ประสบการณภาคสนาม โดยดูลักษณะงานที่เหมาะสมและมีความพรอมดังนี ้
- เขาใจ และสนับสนุนการฝกประสบการณภาคสนามตามจุดมุงหมาย 
- มีความปลอดภัยของสถานท่ีตั้ง มีความสะดวกในการเดินทาง และสภาพแวดลอมการทํางานที่ดี 
- มีอุปกรณ เทคโนโลยี ซอฟตแวรที่ถูกกฎหมาย พรอมในการฝกประสบการณภาคสนามเพื่อแกปญหา
ตามโจทย 

- สามารถจัดพนักงานพี่เลี้ยงดูแลการฝกประสบการณภาคสนาม 
- มีโจทยปญหาที่มีความยากงายเหมาะสม กับศักยภาพของนักศึกษาในระยะเวลาที่กําหนด 
- ยินดี เต็มใจรับนักศึกษาฝกประสบการณภาคสนาม 

การติดตอประสานงาน กําหนดลวงหนากอนฝกประสบการณภาคสนามอยางนอย 4 เดือน จัดนักศึกษาลงฝก
ประสบการณภาคสนามตามความสมัครใจ หรือนักศึกษาอาจหาสถานที่ฝกประสบการณภาคสนามดวยตนเอง แต
ตองไดรับความเห็นชอบจากผูรับผิดชอบรายวิชา 
2. การเตรียมนักศึกษา 

จัดปฐมนิเทศการฝกประสบการณภาคสนาม มอบคูมือการฝกประสบการณภาคสนาม กอนการฝก
ประสบการณภาคสนามอยางนอย 1 สัปดาห ช้ีแจงวัตถุประสงค ส่ิงท่ีคาดหวัง จากการฝกประสบการณภาคสนาม 
วิธีการประเมินผล ชองทางการติดตอประสานงาน จัดฝกอบรมบุคลิกภาพ การแตงกาย หรือเทคนิคเพิ่มเติมหาก
ตองการความสามารถเฉพาะดาน เพื่อการฝกประสบการณภาคสนาม 
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3. การเตรียมอาจารยท่ีปรึกษา/อาจารยนิเทศ 
อาจารยท่ีปรึกษาฝกประสบการณภาคสนาม ประสานงานกับสถานประกอบการเพ่ือขอชื่อ ตําแหนงของ

พนักงานพี่เลี้ยง ประชุมพนักงานพี่เลี้ยง และนักศึกษาฝกประสบการณภาคสนามเพื่อชี้แจงใหรับทราบวัตถุประสงค 
ส่ิงท่ีคาดหวัง จากการฝกประสบการณภาคสนาม ผลการเรียนรูของนักศึกษาที่ตองการเนน อุปกรณ เทคโนโลยี 
ซอฟตแวรท่ีจะนํามาใชในการฝกประสบการณภาคสนาม แนวทางการฝกอบรม หรือการฝกใชเคร่ืองมือ ชอง
ทางการติดตอกรณีเหตุดวน มอบเอกสารคูมือการดูแล และประเมินผลการฝกประสบการณภาคสนาม 
4. การเตรียมพนักงานพีเ่ลี้ยงในสถานที่ฝก 

จัดประชุมพนักงานพี่เลี้ยง และนักศึกษาฝกประสบการณภาคสนามเพื่อชี้แจงใหรับทราบวัตถุประสงค ส่ิงท่ี
คาดหวัง จากการฝกประสบการณภาคสนาม รับทราบถึงวิธีการบันทึกผลการทํางานของนักศึกษา มอบเอกสารคูมือ
การดูแล และประเมินผลการฝกประสบการณภาคสนาม บอกหมายเลขโทรศัพท หรือชองทางติดตออาจารยนิเทศ 
5. การจัดการความเสี่ยง 

อาจารยประจําหลักสูตรประชุมรวมกันเพื่อประเมินความเสี่ยง ที่จะเกิดตอนักศึกษา และกอใหเกิดความ
เสียหายตอสถานประกอบการ เชน 

- ความเส่ียงจากสถานท่ีตั้ง สภาพแวดลอมในการทํางาน การเดินทาง ปองกันโดยคัดเลือกสถาน
ประกอบการที่มีการคมนาคมสะดวก ไมมี หรือมีความเส่ียงนอยที่สุด 

- ความเส่ียงจากอุบัติภัยจากการทํางาน จากการใชเครื่องมือ อุปกรณ ซอฟตแวร ปองกันโดย จัด
ปฐมนิเทศ แนะนําการใชอุปกรณ การปองกันไวรัส อันกอใหเกิดความเสียหายตอขอมูลสถาน
ประกอบการ เนนจริยธรรมการไมเปดเผยขอมูลสถานประกอบการอันเปนความลับ และกําหนดให
นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบสถานประกอบการอยางเครงครัด 

หมวดท่ี 6 การประเมนินกัศึกษา 

1. หลักเกณฑการประเมนิ 
ประเมินการบรรลุผลการเรียนรูของนักศึกษาทั้ง 5 ดาน โดยใหระดับคะแนน 1-5 ตามเกณฑการประเมินผล

การศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
1 หมายถึง ตองปรับปรุงอยางมาก 
2 หมายถึง ตองปรับปรุง 
3 หมายถึง พอใช 
4 หมายถึง ดี 
5 หมายถึง ดีมาก 

นักศึกษาตองไดรับคะแนนประเมินเฉลีย่ไมนอยกวา 3.5 จึงจะผานเกณฑการฝกประสบการณภาคสนาม 
2. กระบวนการประเมนิผลการปฏบิตังิานของนักศึกษา 

- ประเมินโดยพนักงานพี่เลี้ยงและอาจารยท่ีปรึกษาฝกประสบการณภาคสนาม โดยใชเกณฑใหเปนไปตาม
ขอกําหนดของโครงการสหกิจศึกษา 

- อาจารยท่ีปรึกษาฝกประสบการณภาคสนาม สรุปผลการประเมิน และรายงานผลตอคณะฯ 
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3. ความรับผิดชอบของพนักงานพีเ่ลี้ยงตอการประเมนินักศึกษา 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาทั้งระหวางฝกประสบการณภาคสนาม และเมื่อเสร็จส้ินการฝก

ประสบการณภาคสนาม ตามแบบฟอรมการประเมินของหลักสูตร 
4. ความรับผิดชอบของอาจารยผูรับผิดชอบประสบการณภาคสนามตอการประเมนินักศึกษา 

ประเมินผลนักศึกษาหลังจากเสร็จส้ินการฝกประสบการณภาคสนาม ตามแบบประเมิน โดยพิจารณาจาก
รายงานผลการประเมินตนเองของนักศึกษา บันทึกผลการนิเทศ และรายงานผลการฝกฯของพี่เลี้ยง 
5. การสรปุผลการประเมนิทีแ่ตกตาง 

ประธานหลักสูตรประสานงานกับสถานประกอบการ เพื่อทําความเขาใจในการประเมิน หากเกิดความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ มีการประชุมรวมกัน ระหวางผูเก่ียวของ เพื่อพิจารณาหาขอสรุป 
 

หมวดท่ี 7 การประเมนิและปรับปรุงการดําเนนิการของการฝกประสบการณภาคสนาม 
 

1. กระบวนการประเมนิการฝกประสบการณภาคสนามโดยผูเกีย่วของตอไปนี ้
1.1 นักศึกษา 

จัดใหนักศึกษาตอบแบบสอบถามการฝกประสบการณภาคสนาม 
1.2 พนักงานพีเ่ลี้ยงหรือผูประกอบการ 

พนักงานพี่เลี้ยงบันทึกงานท่ีมอบหมาย และผลการฝกฯในแบบฟอรม และสุมถามดวยวาจา 
1.3 อาจารยที่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม 

อาจารยที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง บันทึกการใหคําปรึกษา ผลการดําเนินงานของนักศึกษาหลังใหคําปรึกษา ใน
แบบฟอรมรายงานผลการฝกประสบการณภาคสนาม การนําคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาไปใชในการแกปญหา
ของนักศึกษา 

1.4 อ่ืน ๆ เชน บัณฑิตจบใหม 
ติดตามความความกาวหนาในการทํางานของบัณฑิตท่ีตรงตามสาขาวิชา โดยการสํารวจสอบถามจาก

ผูประกอบการและบัณฑิต 
2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง 

- อาจารยท่ีปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม ประมวลผลการฝกประสบการณภาคสนามของนกัศึกษา 
จากผลการประเมินและขอเสนอแนะจากนักศึกษา จากพนักงานพี่เลี้ยง และจากอาจารยที่ปรึกษาเฉพาะ
เรื่อง รายงานตออาจารยรับผิดชอบหลักสูตร และประธานหลักสูตร หรือหัวหนาภาควิชาเพ่ือทราบ 

- ประชุมหลักสูตร หรือภาควิชา รวมพิจารณานําขอเสนอแนะมาปรับปรุงสําหรับการใชรอบปการศึกษา
ถัดไป นําแสดงไวในรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร 

 


