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มคอ. 4 รายละเอียดการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม   
Field Experience Specification 

 
 

วิชา  0214496  การฝึกงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
(Practicum in Computer Science) 

 
 
 
 
 
 
 

รายวิชาน้ีเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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สารบัญ 
 

หมวด              หน้า 
หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป              3 
หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์            4 
หมวดที ่3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต            4 
หมวดที ่4 ลักษณะและการดําเนินการ            9 
หมวดที ่5 การวางแผนและการเตรียมการ           11 
หมวดที ่6 การประเมินนิสิต             13 
หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝึกประสบารณ์ภาคสนาม  15 
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รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(Field  Experience Specification) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยทักษิณ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  
 

หมวดที่  1  ข้อมูลโดยท่ัวไป 
 
1.  รหัสและชื่อรายวิชา               

0214496 การฝึกงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์  
  
2.  จ านวนหน่วยกิต                     
  3 (0-9-0)  

 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา    
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

วิชาประสบการณ์ทางวิชาชีพ 
 
4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

คณาจารย์ประจําหลักสูตร วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)  
 อ.อาจารี นาโค อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 

 
5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
   ภาคเรียนที่ 1/2561 นิสิตชั้นปีที่ 4  
 
6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (Pro-requisite)  
  ไม่มี 
 
7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisite)   
 ไม่มี 
 
8.  สถานที่เรียน 
  คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง และฝึกประสบการณ์นอกสถานที่ 
 
9.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

  วันที่ 1 สิงหาคม 2561  
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หมวดที่  2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา   
1.1 เป็นการเตรียมความพร้อม และฝึกประสบการณ์ให้กับนิสิตก่อนสําเร็จการศึกษา 
1.2 พัฒนาทักษะในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน ทั้งในฐานะผู้ตามหรือผู้นํา 
1.3 สนับสนุนนิสิตนําความรู้ที่เรียนมาไปประยุกต์กับการทํางานในสถานการณ์จริง 
1.4 ส่งเสริมให้นิสิตเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงานที่ฝึกงานในฐานะบุคลากรในองค์กร 
1.5 พัฒนาทักษะในสื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษกับบุคลากรในองค์กรที่ไปฝึกงาน 
1.6 พัฒนาทักษะในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ทั้งในทางวิชาการ และทางสังคม เมื่อเผชิญกับปัญหาจริง 
1.7 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ และจิตสํานึกต่อสังคม 

 
2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

ปรับปรุงการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตตามข้อเสนอแนะ มคอ.5 ปีการศึกษา 2560 โดยมีการให้ความรู้
และทักษะด้านเนื้อหาที่นิสิตสามารถนําไปใช้ในการฝึกงาน รวมถึงการจัดทําระบบฝึกงานออนไลน์เพ่ือให้
อาจารย์นิเทศก์สามารถติดตามการปฏิบัติงานของนิสิตได้    
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หมวด 3 การพัฒนาผลการเรียนรูของนิสิต 
 

1.1. คุณธรรม จริยธรรม    
    คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา 
 1.1 ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต   
 1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

 1.3 
มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยง   และ
ลําดับความสําคัญ   

 1.4 
เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปน 
มนุษย์ 

 1.5 เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม   
 1.6 สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคล องคกร และสังคม 
 1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ   
 1.8 มีจิตสาธารณะ 

 
1.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู 
- ปฐมนิเทศนิสิตถึงระเบียบ วินัย คุณธรรม ที่พึงปฏิบัติ กอนการฝกงาน  
- อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาอธิบายกระบวนการฝึกงาน ตารางเวลาการฝึกงาน รูปแบบการบันทึก

เวลาปฏิบัติงาน  หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบตามขอบเขตของงาน การนเิทศ การนําเสนอหลังการฝึกงาน 
การประเมินผล 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมอบหมายงานให้อาจารย์นิเทศก์มีการติดตามและควบคุมให้นิสิตปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ เช่นเดียวกับพนักงานขององค์กร 

- อาจารย์นิเทศก์ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  
 

1.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
- นิสิตประเมินทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้แบบสอบถาม  
- พนักงานพ่ีเลี้ยงประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกระหวางฝกงาน นําเสนอต่อ

อาจารย์นิเทศก์  
- พนักงานพ่ีเลี้ยงประเมินผ่านแบบสอบถาม 
- อาจารยนิเทศประเมินโดยใช แบบสอบถามและขอมูลที่ปรากฏในรายงานการฝกงาน 

 
2.1 ความรู  
    ความรูที่ตองพัฒนา 

 2.1 
มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาวิทยาการ 
คอมพิวเตอร 

 2.2 
สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร รวมทั้งประยุกต
ความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา 
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 2.3 
สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองคประกอบตาง ๆ 
ของ ระบบคอมพิวเตอรใหตรงตามขอกําหนด 

 2.4 
สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร รวมทั้งการนําไป
ประยุกต 

 2.5 รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง 

 2.6 
มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และ   
เขาใจ ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ 

 2.7 มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตซอฟตแวรที่ใชงานไดจริง 

 2.8 
สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรกับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวของ 

 
2.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียน  
- สถานประกอบการจัดพนักงานพ่ีเลี้ยงใหคําแนะนําเครื่องมืออุปกรณที่จําเปนในการปฏิบัติงาน

ตามหนาที่ แจ้งแหลงขอมูลเพ่ือใหนิสิตคนควาขอมูลเพ่ือการปฏิบัติงานในหน้าที่  ซอฟตแวรที่ใช้
ในหนวยงานเพื่อการปฏิบัติงานจริง ภายใตการดูแลของพนักงานพ่ีเลี้ยง 

- นิสิตเรียนรู้ด้วยตนเองจากการสังเกต การปฏิสัมพันธ์กับพนักงานในหน่วยงาน และการศึกษา
เอกสารของ สถานที่ฝึกงาน  
 

 2.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู  
- นิสิตประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการบันทึกรายงานการปฏิบัติงาน 
- ประเมินจากผลการปฏิบัติงานโดยพนักงานพ่ีเลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ 
- ประเมินจากการนําเสนอหลังฝึกงาน 

 
3.1 ทักษะทางปญญา   
      ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 

 3.1 สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 
 3.2 สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค 
 3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ   
 3.4 สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม   

 
3.2 วิธีการสอน 
- การฝึกปฏิบัติจริงในหน่วยงาน 
- การมอบหมายโจทย์ปัญหา 
- อาจารย์นิเทศก์ออกนิเทศนิสิตระหว่างการฝึกงาน 

 
3.3 วิธีการประเมิน  
- นิสิตประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการบันทึกรายงานการปฏิบัติงาน 
- การประเมินการแก้ไขปัญหาโดยพนักงานพี่เลี้ยง 
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- ประเมินจากผลการปฏิบัติงานโดยพนักงานพ่ีเลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ 
- ประเมินจากการนําเสนอหลังฝึกงาน  

 
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ   
     ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองการพัฒนา 
 4.1 สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายโดยใชภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 4.2 
สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตาง ๆ 
ในกลมุทั้งใน บทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน 

 4.3 สามารถใชความรูดานวิทยาการคอมพิวเตอรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
 4.4 มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม 

 4.5 
สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอมทั้ง
แสดง จุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม 

 4.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
 
4.2 วิธีการสอน   
- การปฏิสัมพันธกับบุคคลในระดับตางๆ ของสถานที่ฝกงาน  
- การร่วมทํากิจกรรมต่าง ๆ ในสถานที่ฝึกงาน 
- การฝกปฏิบัติงานเชนเดียวกับพนักงานประจําการมอบหมายโจทย ปญหาหรือกรณีศึกษา -   
- ประชุมรวมกัน เพ่ือมอบหมายงาน ติดตามงาน ประเมินผล  

 
4.3 วิธีการประเมิน  
- นิสิตประเมินการเรียนรูดวยตนเองโดยบันทึกรายงานการปฏิบัติงาน –  
- ประเมินพฤติกรรม โดยพนักงานพ่ีเลี้ยง จากการสังเกตและการสอบถามความคิดเห็นจากพนักงานผูร

วมงานอ่ืนๆ    
- ประเมินจากการนําเสนอหลังฝึกงาน 

 
5.1  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
      ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 

 5.1 มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันในการทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร 

 5.2 
สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือ        การ
แสดงสถิติประยุกตตอปญหาที่เก่ียวของอยางสรางสรรค 

 5.3 
สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน เลือกใชรูปแบบของ        สื่อ
การนําเสนออยางเหมาะสม 

 5.4 สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารไดอยางเหมาะสม 

 5.5 
สามารถประยุกตความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ เพื่อการวิเคราะหประมวลผลแกปญหา
และนําเสนอขอมูลไดอยางเหมาะสม 
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5.2 วิธีการสอน   
- พนักงานพ่ีเลี้ยงมอบหมายงานที่ต้องใช้คณิตศาสตร์ ทักษะการคํานวณ และใช้สถิติเพ่ือการนําเสนอ

ข้อมูล 
- พนักงานพ่ีเลี้ยงมอบหมายงานที่ต้องมีการสื่อสาร ทั้งการฟัง พูด เขียน ในการประสานการทํางานกับ

ผู้อื่น 
- นิสิตจัดทํารายงานและนําเสนอการฝึกงาน 

 
5.3 วิธีการประเมิน    
- การประเมินจากเอกสารที่นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
- การประเมนิการนําเสนอความคิดเห็นในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยพนักงานพ่ีเลี้ยง 
- การประเมินจากผลการปฏิบัติการในองค์กรโดยพนักงานพ่ีเลี้ยง 
- การนําเสนอหลังการฝึกงาน 
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หมวด 4 ลักษณะและการด าเนินการ 
  
1. ค าอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณภาคสนามหรือค าอธิบายรายวิชา  

การศึกษาระบบการทํางาน  และฝกปฏิบัติงานในสถานที่ฝกงานที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือเสริมสรางใหเกิดการพัฒนาทักษะดานอาชีพ  จากการบูรณาการความรูภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัตินิสิตตอง
ปฏิบัติตนเสมือนเปนพนักงานทดลองงานของสถานที่ฝกงาน  ฝกงานในหนาที่ตางๆตามภารกิจของสถานที่ฝ
กงาน รวมถึงการแก ไขปญหาทางเทคนิคเบื้องตน 
 
2. กิจกรรมของนิสิต  

การทํางานเพ่ือเพ่ิมประสบการณภาคสนามในชวงระยะเวลาตอเนื่องจนครบจํานวนชั่วโมงท่ีระบุตาม 
หลักสูตรและ/หรือตามเวลาการทํางานของสถานประกอบการที่นิสิตฝกงาน โดยนิสิตตองมีการเตรียมตัวกอน 
การทํางานดังนี้   

- เรียนรูทําความเขาใจในภารกิจ เปาหมาย วัฒนธรรม กฎ ระเบียบ ขั้นตอนในการทํางาน
ของสถานประกอบการ    

- เรียนรูและฝกการทํางานรวมกับผู อ่ืนในสถานประกอบการที่ฝกงาน     
- นําความรูทางเทคโนโลยีสารสนเทศและวิชาอ่ืนที่เกี่ยวของ มาเปนพื้นฐานในการประยุกต 

เพ่ือการ ทํางานและแกไขปญหา • 
- การฝกแก ไขปญหาในโจทย ที่ได รับมอบหมายโดยใช อุปกรณ เครื่องมือที่มีอยูในสถาน 

ประกอบการ 
 
3. รายงานหรืองานที่นิสิตไดรับมอบหมาย 

 

รายงานหรืองานที่ไดรับมอบหมาย ก าหนดสง 
การบันทึกผลการปฏิบัติงานผ่านระบบจัดการการ
ฝึกงานจองสาขาวิขา 

ทุกวัน และจะต้องจัดพิมพ์ผลการปฏิบัติงานให้
พนักงานพ่ีเลี้ยงตรวจสอบทุกสัปดาห์ 

รายงานการฝกงาน  หลังการสิ้นสุดการฝกงาน 1 เดือน 
 

4. การติดตามผลการเรียนรูการฝกประสบการณภาคสนามของนิสิต   
- จัดประชุมผูเกี่ยวของในการฝกประสบการณภาคสนาม ทั้งที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม 

และที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง ให นิสิตนําเสนอการเรียนรูและประสบการณที่ไดรับจากการฝกประสบ
การณภาคสนาม เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางนิสิตที่ไปฝกประสบการณภาคสนาม   

- อาจารย ชี้แนะใหเห็นถึงความสําคัญ และผลกระทบตอพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม ความ
สัมพันธ ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ที่มีตอการทํางานในอนาคต  

- การนําผลการประเมินนิสิตฝกประสบการณภาคสนาม มานําเสนออภิปราย เพ่ือเปนแนวทางในการ 
ฝกประสบการณภาคสนามตอรุนตอไป 

- สนับสนุนใหนําโจทยที่พบในการฝกประสบการณภาคสนามมาเปนกรณีศึกษา หรือโจทยในการทํา
โครงงานวิจัยตอไป 

 
5. หนาที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม  

- จัดโปรแกรม ตารางการฝกประสบการณภาคสนาม รวมกับอาจารยนิเทศก์ 
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- แนะนํานิสิตเกี่ยวกับกฎ ระเบียบขอปฏิบัติ วัฒนธรรมของหนวยงาน  
- แนะนําเครื่องมือ อุปกรณ ซอฟตแวร ของหนวยงาน ที่สามารถนํามาใช เพ่ือการฝกประสบการณ

ภาคสนาม  
- แนะนําบุคคลที่เก่ียวของหรือที่ตองทํางานรวมกัน  
- ติดตามความกาวหนา ประเมินผลการทํางานของนิสิตฝกประสบการณภาคสนาม รายงานผลตอ 

อาจารยนิเทศก์  
- ประสานงาน ประชุมกับอาจารยนิเทศก์  เพ่ือใหความเห็นในการปรับปรุงการทํางานของนิสิต  

 
6. หนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยนิเทศก์ 

- ประสานและรวมวางแผนการฝกประสบการณภาคสนามกับพนักงานพ่ีเลี้ยง   
- สังเกตการณการฝกประสบการณภาคสนามของนิสิตในสถานประกอบการ 
- แนะนําหรือใหคําปรึกษาแกนิสิตให มีทักษะการทํางานในองคกร  
-  ประเมินผลการฝกประสบการณภาคสนาม  
- ปรับปรุงแผนงานการฝกประสบการณภาคสนามเปนระยะ  

 
7. การเตรียมการในการแนะแนวและชวยเหลอืนิสิต  

- จัดปฐมนิเทศแนะนํานิสิตกอนฝกประสบการณภาคสนาม พรอมแจกคูมือการฝกประสบการณ
ภาคสนาม  

- จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมทักษะและเตรียมความพรอมให กับนิสิตกอนออกฝกงาน  
- จัดชองทางและเจาหนาที่ประสานงาน รับแจงเหตุดวน กรณีตองการความชวยเหลือ เชน 

หมายเลข โทรศัพท และไปรษณียอิเล็ทรอนิกส  
 

8. สิ่งอ านวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ตองการจากสถานที่ที่จัดประสบการณภาคสนาม/สถาน
ประกอบการ  

- สถานที่ทํางาน หมายเลขโทรศพัท ที่ติดตอไดตามความจําเปน   
- วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ซอฟตแวร และคูมือที่ใชประกอบการทํางาน  
- แหลงขอมูลเพื่อการคนควา หรือเรียนรูดวยตนเอง  
- พนักงานพ่ีเลี้ยงที่คอยใหคําแนะนํา 
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หมวด 5 การวางแผนและการเตรียมการ 
 

1. การก าหนดสถานที่ฝก  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกันคัดเลือกสถานประกอบการที่ยินดีรับนิสิตฝึกประสบการณ์

ภาคสนาม โดยดูลักษณะงานที่เหมาะสมและมีความพร้อมดังนี้ 
 เข้าใจ และสนับสนุนการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามจุดมุ่งหมาย 
 มีความปลอดภัยของสถานที่ตั้ง มีความสะดวกในการเดินทาง และสภาพแวดล้อมการทํางานที่ตั้ง 
 มีอุปกรณ์ เทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมายพร้อมในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
 สามารถจัดหาพนักงานพ่ีเลี้ยงดูแลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
 มีการมอบหมายงานที่มีความยากง่ายเหมาะสมกับศักยภาพของนิสิตในระยะเวลาที่กําหนด 

 การติดต่อประสานงาน กําหนดล่วงหน้าก่อนฝึกประสบการณ์ภาคสนามอย่างน้อย 2 เดือน จัดนิสิตฝึก
ประสบการณ์ภาคสนามตามความสมัครใจ หรือนิสิตอาจหาสถานที่ฝึกประสบการณ์ภาคสนามด้วยตนเอง แต่
ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 
2. การเตรียมนิสิต  

2.1 หลักสูตรประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการฝึกประสบการณ์ภาคสนามให้นิสิตทราบ  
2.2 นิสิตสมัครฝึกงานผ่านระบบออนไลน์ของหน่วยงาน 
2.3 นิสิตกรอกใบฟอร์มเพ่ือขอฝึกงานในสถานที่ประกอบการที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
2.4 จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพ่ือให้นิสิตได้รับความรู้ที่จะต้องใช้ในการ

ฝึกงาน  
2.5 จัดปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์ภาคสนามอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ชี้แจงวัตถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวัง 

จากการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม วิธีการประเมินผล 
 
 
 

3. การเตรียมอาจารยนิเทศ  
3.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดประชุมร่วมกับอาจารย์ประจําหลักสูตร เพ่ือพิจารณาอาจารย์นิ เทศก์

ของสถานที่ประกอบการที่นิสิตออกฝึกงาน โดยพิจารณาจากลักษณะงาน และความสอดคล้องกับ
ช่วงเวลาของการนิเทศ และแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์ 

3.2 อาจารย์นิเทศก์ประสานงานกับสถานประกอบการเพ่ือขอชื่อ ตําแหน่งของพนักงานพ่ีเลี้ยง ประชุม
พนักงานพ่ีเลี้ยง และนิสิตฝึกประสบการณ์ภาคสนาม เพ่ือชี้แจงให้รับทราบวัตถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวัง
จากการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ผลการเรียนรู้ของนิสิตที่ต้องการ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ที่
จะนํามาใช้ในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม แนวทางการฝึกอบรม หรือการฝึกใช้เครื่องมือเฉพาะ
ทาง การติดต่อกรณีเหตุด่วน มอบเอกสารคู่มือการดูและการประเมินผลการฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม 

3.3 อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาจัดเตรียมเอกสารสําหรับประเมินนิสิตและสถานประกอบการ  
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4. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงในสถานที่ฝก  
จัดประชุมพนักงานพ่ีเลี้ยงและนิสิตฝึกประสบการณ์ภาคสนามเพ่ือชี้แจงให้รับทราบวัตถุประสงค์ สิ่งที่

คาดหวังจากการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม รับทราบถึงการบันทึกผลการทํางานของนิสิต มอบเอกสารคู่มือ
การดูแล และการประเมินผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ หรือช่องทางติดต่อ
อาจารย์นิเทศก์ 

 
5. การจัดการความเสี่ยง  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมร่วมกันเพ่ือประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดต่อนิสิต และก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อสถานประกอบการ เช่น 

 ความเสี่ยงจากอุบัติภัยจากการทํางานจากการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ ป้องกันโดยจัด
ปฐมนิเทศ แนะนําการใช้อุปกรณ์  

 การป้องกันไวรัส อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ข้อมูลของสถานประกอบการ  
 เน้นจริยธรรม การไม่เปิดเผยข้อมูลสถานประกอบการอันเป็นความลับ และกําหนดให้นิสิตปฏิบัติตาม

กฎระเบียบสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด  
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หมวด 6 การประเมินนิสิต 
 

หลักเกณฑการประเมิน ประเมินการบรรลุผลการเรียนรูของนิสิตทั้ง 5 ดาน  โดยใหระดับคะแนน  1-5  
ตามเกณฑการประเมินผลการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้  

1    หมายถึง ตองปรับปรุงอยางมาก  
2    หมายถึง ตองปรับปรุง  
3    หมายถึง พอใช  
4 หมายถึง ดี  

   5    หมายถึง ดีมาก  
นิสิตตองได รับคะแนนประเมินเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จึงจะผานเกณฑ การฝกประสบการณภาคสนาม 

โดยดําเนินการประเมินตามแผนการประเมินดังตาราง 
 
ล าดับ

ที ่
ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วน 

1 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 
2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 3.1, 3.4, 
4.1, 4.2, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 
5.4 

การประเมินความรับผิดชอบต่อ
ห น้ า ที่ ใ น ร ะ ห ว่ า ง ก า ร ฝึ ก
ประสบการณ์โดยพนักงานพี่เลี้ยง 

ตลอดระยะเวลา
ฝึกประสบการณ์ 

25% 

2 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 
2.2, 2.3, 2.7, 3.1, 3.4, 4.1, 
4.2, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 

การประเมินความรับผิดชอบต่อ
ห น้ า ที่ ใ น ร ะ ห ว่ า ง ก า ร ฝึ ก
ประสบการณ์โดยหัวหน้าแผนก 

ตลอดรยะเวลาฝึก
ประสบการณ์ 

25% 

3 1.2, 1.4,  2.3, 3.4, 4.1, 4.2, 
4.5, 5.1, 5.3 

การประเมินความรับผิดชอบใน
ภาพรวม โดยอาจารย์นิเทศก์ 

15 20% 

4 1.2, 1.4,  2.3, 2.4, 3.1, 3.4, 
4.1,4.5, 5.3, 5.4 

การประเมินจากการนําเสนอ 
- บันทึกการฝึกงาน 
- การนําเสนอการฝึกงาน 
- รายงานการฝึกงาน 

15 30% 

เกณฑ์การประเมินผลการเรียน 
80.00 – 100.00    ได้เกรด      A 
73.00 – 79.99    ได้เกรด B+ 
66.00– 72.99    ได้เกรด B 
58.00 – 65.99            ได้เกรด C+ 
50.00 – 57.99    ไดเ้กรด C 
43.00 – 49 .99          ได้เกรด D+ 
36.00 – 42.99    ได้เกรด D 
0.00 – 35.99    ได้เกรด F 
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2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิต  
- ประเมินโดยพนักงานพ่ีเลี้ยงและอาจารยนิเทศ โดยใชเกณฑ ให เปนไปตามขอกําหนดของรายวิชา  
- อาจารย นิเทศสรุปผลการประเมิน และรายงานผล  

3. ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงตอการประเมินนิสิต  
ประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิตทั้งระหวางฝกประสบการณภาคสนาม และเมื่อเสร็จสิ้นการฝก 

ประสบการณภาคสนาม ตามแบบฟอรมการประเมินของหลักสูตร  
4. ความรับผิดชอบของอาจารยนิเทศตอการประเมินนิสิต  

ประเมินผลนิสิตหลังจากเสร็จสิ้นการฝกประสบการณภาคสนาม  ตามแบบประเมิน  โดยพิจารณาจาก 
รายงานผลการประเมินตนเองของนิสิต บันทึกผลการนิเทศ และรายงานผลการฝกงานของพนักงานพ่ีเลี้ยง  
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หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของการฝกประสบการณภาคสนาม 
  
1. กระบวนการประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดยผู้เกี่ยวของตอไปนี้  

จัดใหนิสิตตอบแบบสอบถามการฝกประสบการณภาคสนามและนําผลตอบแบบสอบถามรวมถึง ขอเส
นอแนะตางๆ ของนิสิตมาปรับปรุง เพ่ือใช กับนิสิตที่ออกฝกประสบการณภาคสนามในรุนตอไป  
2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง  

- อาจารย์นิเทศก์ประมวลผลการฝกประสบการณภาคสนามของนิสิตจากผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจากนิสิต จากพนักงานพ่ีเลี้ยง และจากอาจารยนิเทศก์ รายงานตออาจารย
รับผิดชอบหลักสูตร และ ประธานหลักสูตร หรือประธานสาขาวิขาเพ่ือทราบ  

-  ประชุมหลักสูตร หรือสาขาวิชา รวมพิจารณานําขอเสนอแนะมาปรับปรุงสําหรับการใชรอบป
การศึกษา ถัดไป นําแสดงไว ในรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร 

 
 

 


