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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาศาสตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
0214396 การฝกงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร (Practicum in Computer Science)

2. จํานวนหนวยกิต

3(0-9-0)

3. หลักสูตรและประเภทวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร

4. ผูรับผิดชอบรายวิชาและผูสอน
4.1. นาย ไภษัชย แซจู ผูประสานงาน และ คณาจารย สาขาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน เปดสอนภาคตน ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน ไมมี
7. รายวิชาทีต่ องเรียนพรอมกัน ไมมี
8. สถานที่เรียน

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดพัทลุง

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของประสบการณภาคสนาม
จุดมุงหมายของวิชาประสบการณภาคสนาม เปนฝกใหนสิ ิตไดเรียนรูสงิ่ ตางๆตอไปนี้
- การเชื่อมโยงระหวางความรูทางทฤษฎีและการนํามาประยุกตใชใหเกิดผลในทางปฏิบัติ
- เขาใจกระบวนการและวิธีการนําความรูดา นวิทยาการคอมพิวเตอรมาใชในการทํางาน
- ฝกการนําความรูภาคทฤษฎีมาใชในภาคปฏิบัติ
- มีแนวคิดขั้นตนในการนําความรูทางทฤษฎีมาใชเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงาน
- มีทักษะในการใชเครื่องมือ อุปกรณ และ/หรือเทคนิคที่เกี่ยวของกับงานในสถานที่ฝก งาน
- เขาใจชีวิตการทํางานและวัฒนธรรมองคกร เรียนรูการปรับตัวใหสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
2. วัตถุประสงคของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณภาคสนาม
เพื่อใหเปนวิชาที่นิสิตไดบูรณาการความรูท ี่ได ศึกษามาทั้งหมด ประยุกตใช กับการปฏิบัติงานจริงใน
สถานประกอบการ จะเปนการเพิ่มพูนประสบการณตรง ทํางานเปนทีม เปนการเตรียมความพรอมและ ปรับตัว
ใหสามารถทํางานไดจริงเมื่อสําเร็จการศึกษา ภายใตการดูแลของพนักงานพี้เลี้ยงจากสถาน ประกอบการและ
อาจารย นิเทศ ซึ่งสามารถมอบหมายงาน ติดตาม และประเมินผลการฝกงานไดอยาง ถูกตองเหมาะสม และนิสิต
สามารถบรรลุผลเรียนรูตามที่กําหนด

หมวด 3 การพัฒนาผลการเรียนรูของนิสิต
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
z ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
z มีวินยั ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
z มีภาวะความเปนผูนําและผูต าม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยง
และลําดับความสําคัญ
z เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษย
z เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
{ สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคล องคกร และสังคม
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z มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
z มีจิตสาธารณะ
1.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพั ฒนาผลการเรียนรู 
- ปฐมนิเทศนิสติ ถึงระเบียบ วินัย คุณธรรม ที่พึงปฏิบัติ กอนการฝกงาน
- กําหนดตารางเวลาฝกงาน บันทึกเวลาฝกงานกําหนดขอบเขตของงาน
- มอบหมายงาน กําหนด ติดตามและควบคุมให นิสิตปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาน
ประกอบการเชนเดียวกับพนักงานขององคกร
- ประเมินผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
1.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู 
- นิสิตประเมินการเรียนรูดว ยตนเอง โดยใช แบบสอบถาม
- ประเมินโดยพนักงานพี่ เลี้ยง หรือพนักงานควบคุมการฝกงาน จากการสังเกตพฤติกรรมและ
การแสดงออกระหวางฝกงาน โดยมีการบันทึกผลการประเมิน และมีหลักฐานแจงให นิสิต
ทราบดวยทุกครั้ง
- อาจารยนิเทศประเมินโดยใช แบบสอบถามและขอมูลที่ปรากฏในรายงานการฝกงาน
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตอ งพัฒนา
z มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนือ้ หาสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร
z สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร รวมทั้งประยุกตความรู
ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา
z สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองคประกอบ ตาง ๆ ของ
ระบบคอมพิวเตอรใหตรงตามขอกําหนด
{ สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร รวมทั้งการนําไปประยุกต
{ รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง
{ มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ
z มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตซอฟตแวรทใี่ ชงานไดจริง
{สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรกับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียน
- สถานประกอบการที่ฝกงาน จัดพนักงานพี่เลี้ยงให คําแนะนําเครื่องมือ อุปกรณที่จําเปนในการ
ปฏิบัติงานตามหนาที่ บอกถึงแหลงขอมูลเพื่อให นิสติ ได คนควาขอมูลเพื่อการทํางานได ดวย
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ตนเอง
- ใชเครื่องมือ อุปกรณ ซอฟตแวรที่มีในหนวยงานเพื่อการปฏิบัติงานจริงภายใต การดูแลของ
พนักงานพี่เลี้ยง
- เรียนรูดว ยตนเองจากการสังเกตและการปฏิสัมพันธกับพนักงานประจําและการศึกษาเอกสาร
ของสถานที่ฝกงาน
2.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู
- นิสิตประเมินการเรียนรูด ว ยตนเองโดยบันทึกรายงานการปฏิบัติงาน
- ประเมินโดยพนักงานพี่เลี้ยงและอาจารยนิเทศ
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
z สามารถคิดอยางมีวจิ ารณญาณและอยางเปนระบบ
{ สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค
{ สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
z สามารถประยุกตความรูแ ละทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม
3.2 วิ ธีการสอน
- การฝกปฏิบัติจริง
- การมอบหมายโจทย ปญหา
- อาจารยนเิ ทศออกนิเทศนิสิตระหวางการฝกงาน
3.3 วิ ธีการประเมิน
- นิสิตประเมินการเรียนรูโดยบันทึกรายงานการปฏิบัติงาน
- ประเมินโดยพนักงานพี่เลี้ยงและอาจารยนิเทศ
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองการพัฒนา
z สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายโดยใชภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ
z สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตา ง ๆ ในกลุมทัง้ ใน
บทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน
{สามารถใชความรูดานวิทยาการคอมพิวเตอรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
{ มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
z สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอมทั้งแสดง
จุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม
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{ มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนือ่ ง

4.2 วิ ธีการสอน
- การปฏิสัมพันธกับบุคคลในระดับตางๆ ของสถานที่ฝกงาน
- การฝกปฏิบัติงานเชนเดียวกับพนักงานประจําการมอบหมายโจทย ปญหาหรือกรณีศึกษา
- ประชุมรวมกัน เพื่อมอบหมายงาน ติดตามงาน ประเมินผล
4.3 วิ ธีการประเมิน
- นิสิตประเมินการเรียนรูด ว ยตนเองโดยบันทึกรายงานการปฏิบัติงาน
- ประเมินพฤติกรรม โดยพนักงานพีเ่ ลี้ยง จากการสังเกตและการสอบถามความคิดเห็นจาก
พนักงานผูรว มงานอื่นๆ
- ประเมินจากบันทึกรายงานการปฏิบัติงาน
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
z มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนทีม่ ีอยูในปจจุบนั ในการทํางานที่เกีย่ วกับคอมพิวเตอร
z สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือ
การแสดงสถิติประยุกตตอปญหาที่เกีย่ วของอยางสรางสรรค
z สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทัง้ การพูดและการเขียน เลือกใชรูปแบบของ
สื่อการนําเสนออยางเหมาะสม
z สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารไดอยางเหมาะสม
{ สามารถประยุกตความรูท างคณิตศาสตรและสถิติ เพื่อการวิเคราะหประมวลผลแกปญหาและ
นําเสนอขอมูลไดอยางเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
- มอบหมายงานที่ตองใช คณิตศาสตร ทักษะการคํานวณ และใช สถิติเพื่อนําเสนอขอมูล
- มอบหมายงานที่ตองมีการสื่อสาร ทั้งการพู ด เขียน ในการประสานการทํางาน
- มอบหมายงานที่ตองใช เทคโนโลยี ในการแก ปญหา หรือนําเสนอผลงาน
5.3 วิ ธีการประเมิน
- ประเมินจากเอกสาร ที่นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลทางคณิตศาสตร โดยใช เทคโนโลยี
สารสนเทศเปนสื่อ
- ประเมินการนําเสนอความคิดเห็นในสถานการณตางๆ โดยพนักงานพี่เลี้ยง
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หมวด 4 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณภาคสนามหรือคําอธิบายรายวิชา
การศึกษาระบบการทํางาน และฝกปฏิบัตงิ านในสถานที่ฝกงานที่เกีย่ วของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อเสริมสรางใหเกิดการพัฒนาทักษะดานอาชีพ จากการบูรณาการความรูภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบตั ินิสิตตอง
ปฏิบัติตนเสมือนเปนพนักงานทดลองงานของสถานที่ฝกงาน ฝกงานในหนาที่ตางๆตามภารกิจของสถานที่
ฝกงาน รวมถึงการแก ไขปญหาทางเทคนิคเบื้องตน
2. กิจกรรมของนิสติ
การทํางานเพือ่ เพิ่มประสบการณภาคสนามในชวงระยะเวลาตอเนื่องจนครบจํานวนชั่วโมงที่ระบุตาม
หลักสูตรและ/หรือตามเวลาการทํางานของสถานประกอบการที่นิสิตฝกงาน โดยนิสติ ตองมีการเตรียมตัวกอน
การทํางานดังนี้
• เรียนรูทําความเขาใจในภารกิจ เปาหมาย วัฒนธรรม กฎ ระเบียบ ขั้นตอนในการทํางานของสถาน
ประกอบการ
• เรียนรูและฝกการทํางานรวมกับผู อื่นในสถานประกอบการที่ฝกงาน
• นําความรูทางเทคโนโลยีสารสนเทศและวิชาอื่นที่เกี่ยวของ มาเปนพื้นฐานในการประยุกต เพื่อการ
ทํางานและแกไขปญหา
• การฝกแก ไขปญหาในโจทย ที่ได รับมอบหมายโดยใช อุปกรณ เครื่องมือที่มีอยูในสถาน
ประกอบการ
3. รายงานหรืองานที่ นิสติ ไดรับมอบหมาย
รายงานหรืองานที่ ไดรับมอบหมาย
กําหนดสง
บันทึกรายงานการปฏิบัติงาน
ระหวางการฝกงาน ตามระยะเวลาที่มอบหมายงาน
จัดทํารายงานการฝกงาน
หลังการสิ้นสุดการฝกงาน 1 สัปดาห
4. การติดตามผลการเรียนรู การฝกประสบการณภาคสนามของนิสติ
• จัดประชุมผูเกีย่ วของในการฝกประสบการณภาคสนาม ทั้งที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม
และที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง ให นิสิตนําเสนอการเรียนรูและประสบการณที่ไดรับจากการฝก
ประสบการณภาคสนาม เพือ่ การแลกเปลีย่ นเรียนรูระหวางนิสิตที่ไปฝกประสบการณภาคสนาม
• อาจารย ชี้แนะใหเห็นถึงความสําคัญ และผลกระทบตอพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม
ความสัมพันธ ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ที่มีตอการทํางานในอนาคต
• การนําผลการประเมินนิสิตฝกประสบการณภาคสนาม มานําเสนออภิปราย เพื่อเปนแนวทางในการ
ฝกประสบการณภาคสนามตอรุนตอไป
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• สนับสนุนใหนําโจทย ที่พบในการฝกประสบการณภาคสนามมาเปนกรณีศึกษา หรือโจทย ในการ
ทําโครงงานระบบสารสนเทศตอไป
5. หนาที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม
• จัดโปรแกรม ตารางการฝกประสบการณภาคสนาม รวมกับอาจารยนเิ ทศ
• แนะนํานิสิตเกีย่ วกับกฎ ระเบียบขอปฏิบัติ วัฒนธรรมของหนวยงาน
• แนะนําเครื่องมือ อุปกรณ ซอฟตแวร ของหนวยงาน ที่สามารถนํามาใช เพื่อการฝกประสบการณ
ภาคสนาม
• แนะนําบุคคลที่เกี่ยวของหรือที่ตองทํางานรวมกัน
• ติดตามความกาวหนา ประเมินผลการทํางานของนิสิตฝกประสบการณภาคสนาม รายงานผลตอ
อาจารย นิเทศ
• ประสานงาน ประชุมกับอาจารย นิเทศ เพื่อใหความเห็นในการปรับปรุงการทํางานของนิสิต
6. หนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยนิเทศ
• ประสานและรวมวางแผนการฝกประสบการณภาคสนามกับพนักงานพี่เลี้ยง
• สั งเกตการณการฝกประสบการณภาคสนามของนิสิตในสถานประกอบการ
• แนะนําหรือใหคําปรึกษาแกนิสิตให มีทักษะการทํางานในองคกร
• ประเมินผลการฝกประสบการณภาคสนาม
• ปรับปรุงแผนงานการฝกประสบการณภาคสนามเปนระยะ
7. การเตรียมการในการแนะแนวและชวยเหลืนิสิต
• จัดปฐมนิเทศแนะนํานิสิตกอนฝกประสบการณภาคสนาม พรอมแจกคูมือการฝกประสบการณ
ภาคสนาม
• จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมทักษะและเตรียมความพรอมให กับนิสิตกอนออกฝกงาน
• จัดชองทางและเจาหนาที่ประสานงาน รับแจงเหตุดว น กรณีตองการความชวยเหลือ เชน หมายเลข
โทรศัพท และไปรษณียอิเล็ทรอนิกส
8. สิ่งอํานวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ ตองการจากสถานที่ที่จัดประสบการณภาคสนาม/สถานประกอบ
การ
• สถานที่ทํางาน หมายเลขโทรศัพท ที่ติดตอไดตามความจําเปน
• วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ซอฟตแวร และคูมอื ที่ใชประกอบการทํางาน
• แหลงขอมูลเพือ่ การคนควา หรือเรียนรูดว ยตนเอง
• พนักงานพี่เลี้ยงที่คอยใหคําแนะนํา
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หมวด 5 การวางแผนและการเตรียมการ
1. การกําหนดสถานที่ฝก
อาจารยนิเทศ คัดเลือกสถานประกอบการที่ยินดีรับนิสิตฝกประสบการณภาคสนาม โดยดูลักษณะ
งานที่เหมาะสมและมีความพรอมดังนี้
• เขาใจ และสนับสนุนการฝกประสบการณภาคสนามตามจุดมุงหมาย
• มีความปลอดภัยของสถานที่ตั้ง มีความสะดวกในการเดินทาง และสภาพแวดลอมการทํางานที่ดี
• มีอุปกรณ เทคโนโลยี ซอฟตแวรที่ถูกกฎหมาย พรอมในการฝกประสบการณภาคสนาม
• สามารถจัดพนักงานพี่ เลี้ยงดูแลการฝกประสบการณภาคสนาม
• มีการมอบหมายงานที่มีความยากงายเหมาะสม กับศักยภาพของนิสิตในระยะเวลาที่กําหนด
• ยินดี เต็มใจรับนิสิตฝกประสบการณภาคสนาม
การติดตอประสานงาน กําหนดลวงหนากอนฝกประสบการณภาคสนามอยางนอย 4 เดือน จัดนิสิต
ลงฝกประสบการณภาคสนามตามความสมัครใจ หรือนิสิตอาจหาสถานที่ฝกประสบการณภาคสนามดวย
ตนเอง แตตองไดรับความเห็นชอบจากผูรบั ผิดชอบรายวิชา
2. การเตรียมนิสิต
จัดปฐมนิเทศการฝกประสบการณภาคสนาม มอบคูมือการฝกประสบการณภาคสนาม กอนการฝกประ
สบการณภาคสนามอยางนอย 1 สัปดาห ชีแ้ จงวัตถุประสงคสิ่งที่คาดหวัง จากการฝกประสบการณภาคสนามวิธี
การประเมินผล ชองทางการติดตอประสานงาน จัดฝกอบรมบุคลิกภาพ การแตงกาย หรือเทคนิคเพิ่มเติมหาก
ตองการความสามารถเฉพาะดาน เพื่อการฝกประสบการณภาคสนาม
3. การเตรียมอาจารยนิเทศ
อาจารยนิเทศประสานงานกับสถานประกอบการเพื่อขอชื่อ ตําแหนงของพนักงานพี่เลี้ยง ประชุม
พนักงานพี่เลี้ยง และนิสิตฝกประสบการณภาคสนามเพื่อชี้แจงใหรบั ทราบวัตถุประสงค สิ่งที่คาดหวัง
จากการฝกประสบการณภาคสนาม ผลการเรียนรูของนิสิตที่ตองการเนน อุปกรณ เทคโนโลยี ซอฟตแวร
ที่จะนํามาใช ในการฝกประสบการณภาคสนาม แนวทางการฝกอบรม หรือการฝกใชเครื่องมือชอง
ทางการติดตอกรณีเหตุดว น มอบเอกสารคูมือการดูแล และประเมินผลการฝกประสบการณภาคสนาม
4. การเตรียมพนักงานพี่ เลี้ยงในสถานที่ ฝก
จัดประชุมพนักงานพี่เลี้ยง และนิสิตฝกประสบการณภาคสนามเพื่อชี แจงให รับทราบวั ตถุประสงค
สิ่งที่คาดหวัง จากการฝกประสบการณภาคสนาม รับทราบถึงวิธีการบันทึกผลการทํางานของนิสิต มอบ
เอกสารคูมือการดูแล และประเมินผลการฝกประสบการณภาคสนาม แจงหมายเลขโทรศัพท หรือ
ชองทางติดตออาจารยนิเทศ
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5. การจัดการความเสี่ยง
อาจารยประจําหลักสูตรประชุมรวมกันเพื่อประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดตอนิสิตและกอใหเกิด ความ
เสียหายตอสถานประกอบการ เชน
ความเสี่ยงจากอุบัติภัยจากการทํางาน จากการใช เครื่องมือ อุปกรณ ซอฟตแวร ปองกันโดย จัดปฐม
นิเทศ แนะนําการใชอุปกรณ การปองกันไวรัส อันกอให เกิดความเสียหายตอขอมูลสถานประกอบการ เนน
จริยธรรมการไมเปดเผยขอมูลสถานประกอบการอันเปนความลับ และกําหนดใหนสิ ิตปฏิบัติตามกฎระเบียบ
สถานประกอบการอยางเครงครัด
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หมวด 6 การประเมินนิสิต
1. หลักเกณฑการประเมิน
ประเมินการบรรลุผลการเรียนรูของนิสิตทั้ง 5 ดาน โดยใหระดับคะแนน 1-5 ตามเกณฑ การ
ประเมินผลการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1 หมายถึง ตองปรับปรุงอยางมาก
2 หมายถึง ตองปรับปรุง
3 หมายถึง พอใช
4 หมายถึง ดี
5 หมายถึง ดีมาก
นิสิตตองได รับคะแนนประเมินเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จึงจะผานเกณฑ การฝกประสบการณภาคสนาม
โดยดําเนินการประเมินตามแผนการประเมินดังตาราง
ลําดับ
ลักษณะการประเมิน
สัปดาห
สัดสวน
หมายเหตุ
การประเมิน
ที่ประเมิน
ของคะแนน
1
การประเมินจากสถานประกอบการ
50%
-การประเมินจากหัวหนางานในแตละ
แผนก 25%
-การประเมินจากพนักงานพี่เลี้ยง 25%
2
การประเมินจากอาจารย นิเทศ
10%
- แบบฟอรมการนิเทศและการพูดคุย
กับหัวหนางานและเพื่อนรวมงาน
40%
3
การประเมินจากรายงานการฝก
ปฏิบัติงาน
- บันทึกการปฏิบัติงาน10%
- รายงานการฝกปฏิบัติงาน20%
- การนําเสนอผลการฝกงาน10%
เกณฑการประเมินผลการเรียน
80 – 100 ได เกรด A
74 – 79 ได เกรดB+
68– 73 ได เกรด B
61– 67 ได เกรด C+
53 – 60 ได เกรด C
47– 52 ได เกรด D+
41– 46 ได เกรด D
0 – 40 ได เกรด E
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2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของนิสติ
• ประเมินโดยพนักงานพีเ่ ลี้ยงและอาจารยนิเทศ โดยใชเกณฑ ให เปนไปตามขอกําหนดของรายวิชา
• อาจารย นิเทศสรุปผลการประเมิน และรายงานผล
3. ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงตอการประเมินนิสิต
ประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิตทั้งระหวางฝกประสบการณภาคสนาม และเมื่อเสร็จสิ้นการฝก
ประสบการณภาคสนาม ตามแบบฟอรมการประเมินของหลักสูตร
4. ความรับผิดชอบของอาจารยนิเทศตอการประเมินนิสิต
ประเมินผลนิสิตหลังจากเสร็จสิ้นการฝกประสบการณภาคสนาม ตามแบบประเมิน โดยพิจารณาจาก
รายงานผลการประเมินตนเองของนิสิต บันทึกผลการนิเทศ และรายงานผลการฝกงานของพนักงานพี่เลี้ยง

หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝกประสบการณภาคสนาม
1. กระบวนการประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดยผู เกี่ยวของตอไปนี้
จัดใหนิสิตตอบแบบสอบถามการฝกประสบการณภาคสนามและนําผลตอบแบบสอบถามรวมถึง
ขอเสนอแนะตางๆ ของนิสิตมาปรับปรุง เพื่อใช กับนิสติ ที่ออกฝกประสบการณภาคสนามในรุนตอไป
2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
• อาจารย นิเทศ ประมวลผลการฝกประสบการณภาคสนามของนิสิตจากผลการประเมินและขอเสนอแนะ
จากนิสิต จากพนักงานพี่ เลี้ยง และจากอาจารย นิเทศรายงานตออาจารย รับผิดชอบหลักสูตร และ
ประธานหลักสูตร หรือหัวหนาภาควิชาเพื่อทราบ
• ประชุมหลักสูตร หรือภาควิชา รวมพิจารณานําขอเสนอแนะมาปรับปรุงสําหรับการใชรอบปการศึกษา
ถัดไป นําแสดงไว ในรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร
ลงชื่อ

ไภษัชย แซจู
(นาย ไภษัชย แซจู )
อาจารยผูรับผิดชอบ/ผูรายงาน
วันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560
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