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รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(Field Experience Specification) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา : วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาศาสตร์ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ  

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อวิชา :    0214495 สหกจิศึกษา (Cooperative Education)  
2. จ านวนหน่วยกิตหรือจ านวนชั่วโมง :  6(0-18-0)  
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์หลกัสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2555  
วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัต ิ 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ท่ีปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  

อาจารย ์ดร.สุวิมล จุงจิตร ์
อาจารย์ ดร.คณิดา สินใหม  
อาจารยผ์ู้ประสานงาน/คณาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

5. ภาคเรียน/ชั้นปีท่ีฝึกภาคสนามตามแผนการศึกษาในหลักสูตร  
ภาคเรียน 1/2560 ช้ันปีที่ 4  

6. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนามครั้งล่าสุด  
 1 สิงหาคม 2561 

 

 

 

 

 



หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 

1. จุดมุ่งหมายของประสบการณ์ภาคสนาม: เมื่อนสิิตฝึกประสบการณ์ภาคสนามนี้แล้ว นิสิตจะม ี 
สมรรถนะในด้านต่าง ๆ ได้แก่  

1) มีทักษะด้านการออกแบบ /พัฒนาแอพพลเิคชันหรือเว็บแอพลิเคชัน/ ประยุกต์เทคโนโลย ีสารสนเทศ  
2) มีความเป็นผู้น า และผู้ตาม  
3) สามารถท างานเป็นทีม และท างานร่วมกับผู้อื่นได ้และสามารถปรับตัวใหเ้ข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได ้ 
4) สามารถน าความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในสภาพการปฏิบัติงานจริงได ้ 
5) เขียนเลม่รายงานการฝึกสหกจิศึกษา  

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณ์ภาคสนาม  : พัฒนาครั้งแรก ตามมาตรฐาน มคอ.4 
เพื่อให้เป็นวิชาที่นิสิตได้บูรณาการความรู้ที่ ได้ศึกษามาทั้งหมด  ประยุกต์กับการปฏิบัติงานจริง  ในสถาน
ประกอบการ จะเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ตรง ท างานเป็นทีม เป็นการเตรียมความพร้อม และปรับตัวให้
สามารถท างานได้จริงเมื่อส าเร็จการศึกษา ภายใต้การดูแลของพนักงานพี้เลี้ยงจากสถาน ประกอบการและอาจารย์
นิเทศก์ ซึ่งสามารถมอบหมายงาน ติดตาม และประเมินผลการฝึกสหกิจได้ อย่างถูกต้องเหมาะสม และนิสิต
สามารถบรรลุผลเรียนรู้ตามที่ก าหนด  

 
หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ 

 
ให้อธิบายมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่สอดคล้องกับ มคอ.2 ดังนี ้
1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา  

 1.1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  

 1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  

 1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้น า และผู้ตามสามารถท างานเป็นทมีและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ ล าดับ
ความส าคัญ  

 1.1.4 เคารพสทิธิและรบัฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย ์

 1.1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม  

o 1.1.6 สามารถวิเคราะหผ์ลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ตอ่บุคคลองค์กรและสงัคม  




 1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  
o 1.1.8 มีจิตสาธารณะ  

 
1.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผลการเรียนรู้ 

1.2.1 ปฐมนิเทศนิสิตถึงระเบียบ วินัย คุณธรรม ที่พึงปฏิบัต ิก่อนการฝกึสหกจิ 

1.2.2 ก าหนดตารางเวลาฝกึสหกจิ บันทึกเวลาฝึกสหกจิก าหนดขอบเขตของงาน  

1.2.3 มอบหมายงาน ก าหนด ติดตามและควบคุมให้นสิิตปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาน ประกอบการ
เช่นเดียวกับพนักงานขององค์กร  

1.2.4 ประเมินผลการปฏิบัตงิานอย่างต่อเนื่อง  

 
1.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 

13.1 นิสิตประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยบันทึกรายงานการปฏิบัตงิาน  

13.2 ประเมินโดยพนักงานพี่เลี้ยง หรือพนักงานควบคุมการฝึกสหกจิ จากการสังเกตพฤติกรรมและ การ
แสดงออกระหว่างฝกึสหกจิ โดยมีการบันทกึผลการประเมิน และมีหลักฐานแจ้งให้นสิิต ทราบด้วยทุกครัง้  

13.3 อาจารย์นิเทศกป์ระเมินโดยใช้แบบสอบถามและข้อมลูที่ปรากฏในรายงานการฝกึสหกิจ  

 
2. ด้านความรู้ 
2.1 ความรู้ท่ีต้องพัฒนา  

 2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนือ้หาสาขาวิชาวิทยาการ 
คอมพิวเตอร ์ 

 2.1.2 สามารถวิเคราะห์ปญัหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร ์รวมทัง้ประยุกต ์ความรู้ 
ทักษะและการใช้เครือ่งมอืที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา  

 2.1.3 สามารถวิเคราะห ์ออกแบบ ติดตั้ง ปรบัปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบ
คอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อก าหนด  

o 2.1.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร ์รวมทั้งการน าไปประยุกต ์ 

o 2.1.5 รู้ เข้าใจและสนใจพฒันาความรู ้ความช านาญทางคอมพิวเตอรอ์ย่างต่อเนื่อง  

o 2.1.6 มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์เลง็เห็นการเปลี่ยนแปลง และ เข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ่ๆ  

 2.1.7 มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตซ์อฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จรงิ  



o 2.1.8 สามารถบรูณาการความรู้ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์กบัความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที ่เกี่ยวข้อง  
 

2.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผลการเรียน  
2.2.1 สถานประกอบการทีฝ่ึกสหกิจ จัดพนักงานพีเ่ลี้ยงให้ค าแนะน า เครื่องมอื อุปกรณ์ที่จ าเป็นใน การ

ปฏิบัติงานตามหน้าที ่บอกถึงแหล่งข้อมลูเพื่อให้นสิิตได้ค้นคว้าข้อมูลเพื่อการท างานได ้ด้วยตนเอง  

2.2.2 ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ที่มีในหน่วยงานเพื่อการปฏิบัติงานจรงิภายใต้การดูแลของ 
พนักงานพีเ่ลี้ยง  

2.2.3 เรียนรู้ด้วยตนเองจากการสังเกตและการปฏิสัมพันธ์กบัพนักงานประจ าและการศึกษาเอกสารของ
สถานที่ฝกึสหกจิ  

 
2.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 

2.3.1 นิสิตประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยบันทึกรายงานการปฏิบัตงิาน  

2.3.2 ประเมินโดยพนักงานพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก ์ 

 
3. ด้านทักษะทางปัญญา  
3.1 ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา  

 3.1.1 สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ  

o 3.1.2 สามารถสบืค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์  

 3.1.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห ์และสรุปประเด็นปญัหาและความต้องการ  

 3.1.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกบัการแก้ไขปญัหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม  

 
3.2 วิธีการสอน  

3.2.1 การฝึกปฏิบัติจริง  

3.2.2 การมอบหมายโจทยป์ัญหา  

3.2.3 อาจารย์นิเทศก์ออกนเิทศนิสิตระหว่างการฝึกสหกิจ  

 
3.3 วิธีการประเมิน  

3.3.1 นิสิตประเมินการเรียนรูโ้ดยบันทกึรายงานการปฏิบัติงาน  

3.3.2 ประเมินโดยพนักงานพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก ์ 



 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา  

 4.1.1 สามารถใช้ภาษาสื่อสารกับกลุม่คนหลากหลายอย่างมปีระสิทธิภาพ  

 4.1.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ปญัหาสถานการณ์ต่างๆ ใน กลุ่ม
ทั้งในบทบาทของผู้น าหรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน  

o 4.1.3 สามารถใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์มาช้ีน า สังคมในประเด็นที่เหมาะสม  

 4.1.4 มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรบัผิดชอบงานในกลุม่  

o 4.1.5 สามารถเป็นผูร้ิเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้ง
แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 

o 4.1.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

4.2 วิธีการสอน  
4.2.1 การปฏิสัมพันธ์กับบุคคลในระดบัต่างๆ ของสถานทีฝ่กึสหกิจ  

4.2.2 การฝึกปฏิบัติงานเช่นเดียวกับพนกังานประจ าการมอบหมายโจทยป์ัญหาหรือกรณีศึกษา  

4.2.3 ประชุมร่วมกัน เพื่อมอบหมายงาน ติดตามงาน ประเมินผล  

 
4.3 วิธีการประเมิน  

4.3.1 นิสิตประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยบันทึกรายงานการปฏิบัตงิาน  

4.3.2 ประเมินพฤติกรรม โดยพนักงานพีเ่ลี้ยง จากการสงัเกตและการสอบถามความคิดเห็นจากพนักงาน
ผู้ร่วมงานอื่นๆ  

4.3.3 ประเมินจากบันทึกรายงานการปฏิบัติงาน 

 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี  
5.1 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีท่ีต้องพัฒนา  

 5.1.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมอืทีจ่ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันในการท างานที่เกี่ยวกบัคอมพิวเตอร ์ 

 5.1.2 สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปญัหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ
ประยุกต์ต่อปัญหาทีเ่กี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์  



 5.1.3 สามารถสือ่สารอย่างมีประสทิธิภาพทั้งการพูดและการเขียน เลอืกใช้รปูแบบของ สื่อการ
น าเสนออย่างเหมาะสม  

 5.1.4 สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยสีื่อสารได้อย่างเหมาะสม  

 5.1.5 มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรอืภาษาต่างประเทศอื่นเพื่อการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสม  
 
5.2 วิธีการสอน  

5.2.1 มอบหมายงานที่ต้องใช้คณิตศาสตร ์ทักษะการค านวณ และใช้สถิติเพื่อน าเสนอข้อมลู  

5.2.2 มอบหมายงานที่ต้องมีการสือ่สาร ทั้งการพูด เขียน ในการประสานการท างาน  

5.2.3 มอบหมายงานที่ต้องใช้เทคโนโลย ีในการแกป้ัญหา หรือน าเสนอผลงาน  

 
5.3 วิธีการประเมิน  

5.3.1 ประเมินจากเอกสาร ที่น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูทางคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
เป็นสื่อ  

5.3.2 ประเมินการน าเสนอความคิดเห็นในสถานการณ์ต่างๆ โดยพนักงานพี่เลี้ยง  

 

หมวดที่ 4 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายโดยท่ัวไปของประสบการณ์ภาคสนามหรือคาอธิบายรายวิชา  
ปฏิบัติงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ในองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชนในโครงการสหกจิศึกษาของ

มหาวิทยาลัย มีระยะเวลา 1 ภาคเรียน  
2. กิจกรรมของนิสิต  

สหกจิศึกษาเป็นการท างานเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ท างานในสถานประกอบการเสมอืนเป็นพนักงาน
ช่ัวคราวเต็มเวลา ปฏิบัติงานต่อเนื่องนาน 16 สัปดาห ์โดยนสิิตต้องมกีารเตรียมตัวกอ่นการปฏิบัติงาน ดังนี ้ 

2.1 เรียนรู้และท าความเข้าใจในลักษณะงาน เป้าหมายของการปฏิบัตงิาน กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ 
ตลอดจนวัฒนธรรมองค์กรของสถานประกอบการ  

2.2 เรียนรู้และฝกึการท างานร่วมกับผู้อื่นในสถานประกอบการ  

2.3 น าความรู้ทางทฤษฎีของศาสตร์แขนงต่างๆ ที่เรียนมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง  

2.4 ปฏิบัติงานตามที่ได้รบัมอบหมายอย่างเต็มก าลังและความสามารถ  
 



3. รายงานหรืองานท่ีนิสิตได้รับมอบหมาย 

รายงานหรืองานท่ีนิสิตได้รับมอบหมาย สัปดาห์ 
1. แจ้งรายละเอียดข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับนสิิตและสถานทีฝ่กึสหกิจ เช่น รายละเอียด
ต าแหน่ง ช่ือพี่เลี้ยง สถานที่ เบอร์ติดต่อ เป็นต้น 
2. บันทึกรายงานการปฏิบัติงาน 

สัปดาหท์ี่ 1 

3. แจ้งแผนการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 
4. ส่งแบบเสนอเค้าโครง (Project Proposal) ของระบบงานที่วางแผนท าร่วมกับ
หน่วยงาน  
5. บันทึกรายงานการปฏิบัติงาน 

สัปดาหท์ี่ 3  

6. น าเสนอเค้าโครงระบบงานแก่พีเ่ลี้ยงและ/หรืออาจารย์นิเทศ 
7. บันทึกรายงานการปฏิบัติงาน 

สัปดาหท์ี่ 4 

7. ส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงงาน 
8. บันทึกรายงานการปฏิบัติงาน 

สัปดาหท์ี่ 7 

9. ส่งรายงานโครงงานฉบบัก่อนสอบ 
10. บันทึกรายงานการปฏิบัติงาน 

สัปดาหท์ี่ 14 

11. น าเสนอผลการปฏิบัตงิานต่อสถานประกอบการ 
12. บันทึกรายงานการปฏิบัติงาน 
13. จัดให้มีสมัมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหน่วยงาน นิสิต คณาจารย์นิเทศ และ
คณาจารย ์

สัปดาหท์ี่ 15 

14. ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ สัปดาหท์ี 16 
15. น าเสนอผลการปฏิบัตงิานต่อหลักสูตร น าเสนอผลการ

ปฏิบัติงานต่อ
หลักสูตร 

หมายเหตุ: ก าหนดการน้ีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

4. การติดตามผลการเรยีนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนิสิต  
4.1 จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ทั้งทีป่รึกษาการฝกึประสบการณ์ภาคสนาม

และที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง ให้นิสิตน าเสนอการเรียนรู้และประสบการณ์ที่ได้รบัจากการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างนิสิตที่ไปฝกึประสบการณ์ภาคสนาม  



4.2 อาจารย์ในหลักสูตรให้ค าแนะน าแก่นสิิตถึงลักษณะงานและแนวปฏิบัติทีเ่หมาะสมส าหรบัการ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  

4.3 อาจารย์นิเทศให้ค าปรกึษาแก่นิสิตตลอดช่วงเวลาที่ปฏิบัติสหกิจศึกษา ผ่านทางระบบติดต่อสือ่สาร
ต่างๆ เช่นโทรศัพท ์E-mail Line หรือ Facebook เป็นต้น  

4.4 อาจารย์นิเทศก์ไปนิเทศงานนิสิต ณ สถานประกอบการ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัตงิาน 
ตลอดจนให้ค าปรกึษาและช่วยเหลือนสิิตในการปรบัตัวเพื่อความสาเรจ็ของการปฏิบัติงาน  

4.5 อาจารย์นิเทศก์ควรประสานงานกับพนักงานพีเ่ลี้ยงที่ดูแลนิสิตเป็นระยะๆ เพื่อรบัทราบข้อมูลต่างๆ ที่
จ าเป็นตอ่การปรบัปรุงหรือช่วยเหลอืนิสิตในระหว่างปฏิบัติงาน  

4.6 หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัตสิหกิจศึกษา นิสิตต้องน าเสนอผลการปฏิบัติงานต่อคณาจารย ์และนิสิตใน
หลักสูตร เพื่อให้นสิิตรุ่นน้องได้ทราบข้อมลูเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ เพื่อเป็นแนวทางส าหรับการส่งนสิิตรุ่นต่อไปไป
ปฏิบัติสหกจิศึกษาในสถานประกอบทีผ่่านมา  
 
5. หน้าท่ีและความรับผิดชอบของพนักงานพ่ีเลี้ยงในสถานประกอบการท่ีดูแลกิจกรรมในภาคสนาม  

5.1 จัดโปรแกรม ตารางการฝึกประสบการณ์ภาคสนามร่วมกับอาจารย์ทีป่รกึษา  

5.2 แนะน านิสิตเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ วัฒนธรรมของหน่วยงาน  

5.3 แนะน าเครื่องมอื อุปกรณ์ ซอฟต์แวร ์ของหน่วยงานที่สามารถนามาใช้เพื่อการฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม  

5.4 แนะน าสถานที่ บุคคลที่เกี่ยวข้อง หรอืที่ต้องท างานร่วมกัน  

5.5 ดูแลและให้ค าแนะน าแก่นสิิตเพื่อการปรบัตัวในเรื่องต่างๆ ตลอดระยะเวลาปฏิบัตงิาน  

5.6 ติดตามความก้าวหน้า ประเมินผลการท างานของนสิิตฝกึประสบการณ์ภาคสนาม รายงานผลต่อ
อาจารย์ทีป่รึกษา  

5.7 ประสานงาน ประชุมกับอาจารยท์ี่ปรึกษา เพื่อให้ความเห็นในการปรบัปรุงการท างานของนิสิต  

5.8 ประชุมร่วมกับอาจารย์นิเทศกเ์พื่อหาแนวทางปรับปรงุการดาเนินงานสหกิจศึกษาใหม้ีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น  
 
6. หน้าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์  

6.1 ประสานและร่วมวางแผนการฝกึประสบการณ์ภาคสนามกับพนกังานพีเ่ลี้ยง  

6.2 สังเกตการณ์การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนสิิตในสถานประกอบการ  
6.3 แนะน าหรือให้ค าปรึกษาแก่นสิิตให้มทีักษะการท างานในองค์กร  



6.4 นิเทศการปฏิบัติงานของนสิิต ณ สถานประกอบการ เพื่อทาการตรวจสอบคุณภาพงานและหัวข้อ
รายงานทีส่ถานประกอบการมอบหมายแก่นสิิต รวมทั้งติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานและ
การจัดท ารายงานของนิสิต พร้อมทั้งให้ค าปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดข้ึนทั้งด้านวิชาการและการพัฒนา
ตนเองของนสิิต  

6.5 อาจารย์นิเทศก์ควรให้ข้อมลูเกี่ยวกับหลกัการสหกิจศึกษาเพิ่มเตมิในกรณีทีส่ถานประกอบการหรือ
พนักงานพีเ่ลี้ยงไม่เข้าใจ  

6.6 ประเมินผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนามและรายงานสหกจิศึกษา  

6.7 พิจารณาอนุมัติให้นสิิตลงทะเบียนเพิ่มหรือถอนรายวิชาสหกจิศึกษา  

6.8 สอบทาน/ปรบัปรุงแผนงานการฝึกประสบการณ์ภาคสนามเป็นระยะ  
 

7. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนิสิต  
7.1 จัดปฐมนิเทศแนะน านิสิตกอ่นฝกึประสบการณ์ภาคสนาม พร้อมแจกคู่มือการฝึกประสบการณ์

ภาคสนาม  
7.2 จัดช่องทางและเจ้าหน้าทีป่ระสานงาน รับแจ้งเหตุด่วน กรณีต้องการความช่วยเหลือ เช่น หมายเลข

โทรศัพท ์และไปรษณีย์อเิลก็ทรอนิกส ์ 
7.3 จัดอาจารยท์ี่ปรึกษาตามความเช่ียวชาญด้านการใช้เครือ่งมือ อุปกรณ์ หรือเทคนิคพิเศษ เพื่อให้

ค าปรึกษาเฉพาะด้านในการแก้ไขปญัหา  
 

8. สิ่งอานวยความสะดวกและการสนับสนุนท่ีต้องการจากสถานท่ีท่ีจัดประสบการณ์ภาคสนาม/สถาน  
ประกอบการ  

8.1 ระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย มีระบบรกัษาความปลอดภัย  

8.2 สถานที่ท างาน หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได ้ตามความจ าเป็น  

8.3 แหล่งข้อมลูเพื่อการค้นคว้า หรอืเรียนรู้ด้วยตนเอง  

8.4 พนักงานพี่เลี้ยงที่คอยให้ค าแนะน า  

8.5 สถานประกอบการควรช้ีแจงให้พนักงานพี่เลี้ยงหรอืพนกังานอื่นใหเ้ข้าใจถึงการเรียนการสอนแบบสห
กิจศึกษา เพื่อให้เกิดความเข้าใจในความแตกต่างของสหกจิศึกษากับการฝึกงาน  

8.6 สถานประกอบการควรจัดให้มสีวัสดิการแก่นิสิตตามสมควร  

8.7 สถานประกอบการควรตระหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการรบันิสิตสหกจิศึกษามาปฏิบัติงาน 
เพื่อทีจ่ะได้มีการวางแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานของนิสิตไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  



8.8 สถานประกอบการควรจัดให้มี วัสด ุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ซอฟต์แวร์ต่างๆ และคู่มือที่ใช้
ประกอบการท างานที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ  
 

หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ 
1. การก าหนดสถานท่ีฝึก  

อาจารย์ทีป่รึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม คัดเลือกสถานประกอบการที่ยินดีรบันสิิตฝึก
ประสบการณ์ภาคสนาม โดยดูลักษณะงานทีเ่หมาะสมและมคีวามพร้อมดังนี ้ 

1.1 สถานประกอบการเข้าใจ และสนบัสนุนการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามจุดมุ่งหมาย  
1.2 สถานประกอบการมีความปลอดภัยของสถานที่ตั้ง มีความสะดวกในการเดินทาง และสภาพแวดล้อม

การท างานที่ด ี 
1.3 สถานประกอบการมีอปุกรณ์ เทคโนโลย ีซอฟต์แวร์ที่ถกูกฎหมาย พร้อมในการฝึกประสบการณ์

ภาคสนามเพื่อแกป้ัญหาตามโจทย ์ 
1.4 สามารถจัดพนักงานพีเ่ลี้ยงดูแลการฝกึประสบการณ์ภาคสนาม  
1.5 มีโจทย์ปญัหาที่มีความยากง่ายเหมาะสมกับศักยภาพของนิสิตในระยะเวลาที่ก าหนด  
ยินด ีเต็ม 
1.6 ใจรับนสิิตฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  
1.7 การติดต่อประสานงาน ก าหนดล่วงหน้าก่อนฝึกประสบการณ์ภาคสนามอย่างนอ้ย 4 เดือน จัดนิสิตลง

ฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามความสมัครใจ หรอืนิสิตอาจหาสถานทีฝ่ึกประสบการณ์ภาคสนามด้วยตนเอง แต่
ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้รบัผิดชอบรายวิชา  
2. การเตรียมนิสิต  

2.1 จัดปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  

2.2 มอบคู่มือการฝกึประสบการณ์ภาคสนาม ก่อนการฝึกประสบการณ์ภาคสนามอย่างน้อย 1 สัปดาห ์ 

2.3 ช้ีแจงวัตถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวัง จากการฝกึประสบการณ์ภาคสนาม วิธีการประเมินผล ช่องทางการ
ติดต่อประสานงาน  

2.4 จัดฝึกอบรมบุคลกิภาพ การแต่งกาย หรือเทคนิคเพิม่เตมิ หากต้องการความสามารถเฉพาะด้าน และ
อบรมวิชาการด้านคอมพิวเตอร ์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการฝกึประสบการณ์ภาคสนาม รวมจ านวน 30 ช่ัวโมง  
 
 
 
 



3. การเตรียมอาจารย์ท่ีปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์  
อาจารย์ที่ปรึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ประสานงานกับสถานประกอบการเพื่อขอช่ือ ต าแหน่งของ

พนักงานพี่เลี้ยง ประชุมพนักงานพี่เลี้ยง และนิสิตฝึกประสบการณ์ภาคสนามเพื่อช้ีแจงให้รับทราบวัตถุประสงค์ สิ่ง
ที่คาดหวัง จากการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ผลการเรียนรู้ของนิสิตที่ต้องการเน้น อุปกรณ์ เทคโนโลยี ซอฟต์แวร์
ที่จะนามาใช้ในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม แนวทางการฝึกอบรม หรือการฝึกใช้เครื่องมือ ช่องทางการติดต่อ
กรณีเหตุด่วน มอบเอกสารคู่มือการดูแล และประเมินผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  
 
4. การเตรียมพนักงานพ่ีเลี้ยงในสถานท่ีฝึก  

จัดประชุมพนักงานพี่เลี้ยง และนิสิตฝึกประสบการณ์ภาคสนามเพื่อช้ีแจงให้รับทราบวัตถุประสงค์ สิ่งที่
คาดหวังจากการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม รับทราบถึงวิธีการบันทึกผลการท างานของนิสิต มอบเอกสารคู่มือการ
ดูแล และประเมินผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม บอกหมายเลขโทรศัพท์ หรือช่องทางติดต่ออาจารย์นิเทศก์  

 
5. การจัดการความเสี่ยง  

อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมร่วมกันเพื่อประเมินความเสี่ยง  ที่จะเกิดต่อนิสิตและก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อสถานประกอบการ เช่น  

5.1 ความเสี่ยงจากสถานที่ตั้ง สภาพแวดล้อมในการท างาน การเดินทาง ป้องกันโดยคัดเลือกสถาน
ประกอบการที่มีการคมนาคมสะดวก ไม่มี หรือมีความเสี่ยงน้อยที่สุด  

5.2 ความเสี่ยงจากอุบัติภัยจากการท างาน จากการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ ป้องกันโดย จัด
ปฐมนิเทศ แนะน าการใช้อุปกรณ์ การป้องกันไวรัส อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลสถานประกอบการ เน้น
จริยธรรมการไม่เปิดเผยข้อมูลสถานประกอบการอันเป็นความลับ และก าหนดให้นิสิตปฏิบัติตามกฎระเบียบสถาน
ประกอบการอย่างเคร่งครัด  

5.3 ความเสี่ยงที่สถานประกอบการไม่มอบหมายงานที่เหมาะสมให้แก่นิสิต  
5.4 ความเสี่ยงที่นิสิตจะไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางไปยังสถานประกอบการ 

 

หมวดที่ 6 การประเมินนสิิต 
1. หลักเกณฑ์การประเมิน  

การประเมินผลการศึกษาของรายวิชาสหกจิศึกษาจะใช้เกณฑ์การประเมินเป็นระดับคะแนน เพื่อการ
พิจารณาดังนี ้ 
1.1 คะแนนจากส่วนของสถานประกอบการ 50 คะแนน ประกอบด้วย  



 ผลการประเมินจากการปฏิบัติงาน       40 คะแนน 

 ผลการประเมินรายงาน        10 คะแนน  

1.2 คะแนนจากส่วนของอาจารย์นิเทศก ์20 คะแนน ประกอบด้วย  

 ผลการประเมินจากอาจารย์นิเทศก์งาน      20 คะแนน  
1.3 คะแนนจากส่วนของคณะกรรมการสอบ 30 คะแนน ประกอบด้วย  

 ผลการประเมินจากการน าเสนอผลการปฏิบัตงิาน     20 คะแนน 

 ผลการประเมินรายงาน        10 คะแนน 
 

เกณฑ์การประเมินผลการเรียน 

เกรด ช่วงคะแนน 
A 80 – 100 
B+ 74 – 79.99 
B 68 – 73.99 
C+ 61 – 67.99 
C 53 – 60.99 
D+ 47 – 52.99 
D 41 – 46.99 
F 0 – 40.99 

 

2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิต  
2.1 ประเมินโดยพนักงานพี่เลี้ยง อาจารย์ทีป่รกึษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม กรรมการสอบ โดยใช้

เกณฑ์ใหเ้ป็นไปตามข้อก าหนดของโครงการสหกิจศึกษา  
2.2 อาจารย์ทีป่รึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม สรุปผลการประเมิน และรายงานผลต่อทีป่ระชุม

สาขาวิชา  
 

3. ความรับผิดชอบของพนักงานพ่ีเลี้ยงต่อการประเมินนิสิต  
ประเมินผลการปฏิบัติงานของนสิิตทัง้ระหว่างฝกึประสบการณ์ภาคสนาม และเมื่อเสรจ็สิ้นการฝึก

ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบฟอร์มการประเมินของหลกัสูตร  



 
 

4. ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประสบการณ์ภาคสนามต่อการประเมินนิสิต  
ประเมินผลนสิิตหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบประเมิน โดยพิจารณาจาก

รายงานผลการประเมินตนเองของนสิิต บันทึกผลการนเิทศ และรายงานผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ของพี่
เลี้ยง  

 
5. การสรุปผลการประเมินท่ีแตกต่าง  

ประธานหลักสูตรประสานงานกับสถานประกอบการ เพื่อท าความเข้าใจในการประเมิน หากเกิดความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ มีการประชุมร่วมกัน ระหว่างผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาหาข้อสรุป 

 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรบัปรงุการดาเนินการของการฝกึประสบการณ์ภาคสนาม 
1. กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามจากผู้เกี่ยวข้อง:  

1.1 นิสิต  
จัดให้นิสิตตอบแบบสอบถามการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  

1.2 พนักงานพี่เลี้ยงหรือผู้ประกอบการ  
พนักงานพี่เลี้ยงบันทึกงานที่มอบหมาย และผลการฝึกฯในแบบฟอร์ม และสุ่มถามด้วยวาจา  

1.3 อาจารย์ที่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม  
อาจารย์ที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง  บันทึกการให้ค าปรึกษา ผลการดาเนินงานของนิสิตหลังให้

ค าปรึกษา ในแบบฟอร์มรายงานผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  การนาค าแนะน าของอาจารย์ที่
ปรึกษาไปใช้ในการแก้ปัญหาของนิสิต  
1.4 อื่น ๆ เช่น บัณฑิตจบใหม ่ 

ติดตามความความก้าวหน้าในการท างานของบัณฑิตที่ตรงตามสาขาวิชา โดยการส ารวจสอบถาม
จากผูป้ระกอบการและบัณฑิต  

 
2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง  

2.1 อาจารย์ทีป่รึกษาการฝกึประสบการณ์ภาคสนาม ประมวลผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนิสิต 
จากผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากนิสิต จากพนักงานพี่เลี้ยง และจากอาจารย์ทีป่รึกษาเฉพาะเรื่อง รายงาน
ต่ออาจารยร์ับผิดชอบหลกัสูตร และประธานหลักสูตร หรือหัวหน้าภาควิชาเพื่อทราบ  



2.2 ประชุมหลักสูตร หรือภาควิชา ร่วมพิจารณานาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงส าหรับการใช้รอบปีการศึกษา

ถัดไป นาแสดงไว้ในรายงานผลการดาเนินการหลักสูตร 

 

 
 
 

................................................... 
(อ.ดร.สุวิมล จุงจิตร)์ 
ผู้รบัผิดชอบรายวิชา 
1 สิงหาคม 2561 

 


