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มคอ.4
รายวิชา ทนก 463 ฝึ กงาน
สาขาวิชาเทคโนโลยีวสั ดุพอลิเมอร์
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนทีฤ่ ดูรอ้ น ประจาปี การศึกษา 2557

รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาลัย/คณะ/ ภาควิชา
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
ทนก 463 ฝึ กงาน
2. จานวนชัว่ โมง/หน่วยกิต
2 หน่วยกิต (ไม่น้อยกว่า 250 ชั่วโมง)
3. หลักสูตร และประเภทของรายวิชา
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ประเภท รายวิชาในกลุ่มพัฒนาทักษะการเรียนรู้
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบการฝึ กงาน
อ.ดร.ศศิรดี จันทสี
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปี ที่ 4
6. วันทีจ่ ดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ครั้งล่าสุด
24 กรกฎาคม 2557
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของประสบการณ์ภาคสนาม
การฝึ กงานเป็ นการทาให้ นักศึกษาได้ มีประสบการณ์ในการทางานร่วมกับผู้อ่นื การทางานเป็ นทีม
การประมวลความรู้ต่างๆที่ได้ เรียน เพื่อใช้ ในการปฏิบัติงานและการแก้ ปัญหา ภายใต้ สภาพการทางานจริง
หน่วยงานหรือสถานที่ท่นี ักศึกษาเข้ าฝึ กงาน ได้ แก่ ภาคการผลิตในชุมชน วิสาหกิจ โรงงานอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้ องกับวัสดุพอลิเมอร์ หรื อสถาบันวิจัย เป็ นต้ น ซึ่งเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมให้ นักศึ กษาสามารถ
ทางานได้ จริงเมื่อสาเร็การศึกษา
2. วัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่มีการปรับปรุง เนื่องจากนักศึกษาฝึ กงานเป็ นปี การศึกษาแรก
หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรมทีต่ อ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
กระบวนการหรือกิจกรรมที่ใช้พฒ
ั นาการ
เรียนรู ้
1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม - ปฐมนิเทศนักศึกษาด้ านคุณธรรม
เสียสละ และซื่อสัตย์สจุ ริต จริยธรรมที่พึงปฏิบัติ ก่อนฝึ กงาน
1.2 เคารพสิทธิและ
- กาหนดตารางเวลาทางานประจาวัน
ยอมรับฟังความคิดเห็น
- กาหนดให้ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
ของผู้อ่นื และสามารถ
สถานที่ฝึกงานเช่นเดียวกับพนักงานประจา
ทางานเป็ นทีม
- นักศึกษาบริหารตนเองให้ เข้ ากับ
1.3 มีวินัย ความ
กฎระเบียบของสถานที่ฝึกงาน
รับผิดชอบต่อสังคม
- มอบหมายงานที่ต้องใช้ ความพยายาม
เคารพกฎระเบียบและ
ความอดทน
ข้ อบังคับขององค์กรและ
สังคม
1.4 มีจิตสานึกและ
ตระหนักในการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
2. ความรู ้
ผลการเรียนรู ้
2.1 มีความรู้ ความเข้ าใจ

วิธีการวัดและประเมินผล
- ประเมินโดยพนักงานพี่
เลี้ยง จากการสังเกต
พฤติกรรมและการ
แสดงออกระหว่างการ
ฝึ กงาน โดยมีการบันทึก
ผลการประเมิน
- อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบการ
ฝึ กงานประเมินความ
ซื่อสัตย์และการรักษา
ความลับของสถานที่
ฝึ กงานจากข้ อมูลที่ปรากฏ
ในรายงานการฝึ กงาน

กระบวนการหรือกิจกรรมที่ใช้พฒ
ั นาการ วิธีการวัดและประเมินผล
เรียนรู ้
- สถานที่ฝึกงานจัดพนักงานพี่เลี้ยงให้
- นักศึกษาประเมินการ
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ในการใช้ เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ และ
สามารถทาการวิจัยที่
เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติงาน
ในสาขาอาชีพ
2.2 ตระหนักในธรรม
เนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ
ข้ อกาหนดทางวิชาการ ซึ่ง
มีการปรับเปลี่ยนตาม
กาลเวลาเพื่อตอบสนองต่อ
สถานการณ์ท่เี ปลี่ยนแปลง
ไป
3. ทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู ้

มคอ.4

คาแนะนาการปฏิบัติงานตามหน้ าที่
มอบหมายเอกสารข้ อมูลของสถานที่ฝึกงาน
ให้ ศึกษาด้ วยตนเอง
- ศึกษาและฝึ กปฏิบัติจริงด้ วยตนเองภายใต้
การดูแลของพนักงานพี่เลี้ยง
- นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองจากการสังเกต
และการปฏิสมั พันธ์กบั พนักงานประจา และ
การศึกษาเอกสารของสถานที่ฝึกงาน

กระบวนการหรือกิจกรรมที่ใช้พฒ
ั นาการ
เรียนรู ้
3.1 มีทกั ษะปฏิบัติตามที่ - การฝึ กปฏิบัติจริง
ได้ รับการฝึ กฝน จากเนื้อหา - การมอบหมายโจทย์ปัญหา
สาระสาคัญของสาขาวิชา
และสามารถเลือกใช้
อุปกรณ์ เครื่องมือ อย่าง
ถูกต้ องตามสถานการณ์
3.2 สามารถวิเคราะห์
ปัญหาและเสนอแนว
ทางแก้ ไขได้ อย่าง
สร้ างสรรค์ โดยการ
เชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎี
และประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติ
3.3 สามารถค้ นหา
ข้ อเท็จจริง ทาความเข้ าใจ
และประเมินข้ อมูล
สารสนเทศ และใช้ ข้อมูลใน
การแก้ ไขปัญหาอย่าง
เหมาะสม

เรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้
แบบสอบถามมาตรฐาน
- ประเมินโดยพนักงานพี่
เลี้ยงและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบการฝึ กงาน
โดยอาจารย์ประเมินจาก
รายงานการฝึ กงาน

วิธีการวัดและประเมินผล
- นักศึกษาประเมินการ
เรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้
แบบสอบถามมาตรฐาน
- ประเมินโดยพนักงาน
พี่เลี้ยงและอาจารย์ท่ี
ผู้รับผิดชอบการฝึ กงาน
จากการแสดงออกของ
นักศึกษาระหว่างการ
ฝึ กงานและจากรายงานการ
ฝึ กงาน
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู ้
กระบวนการหรือกิจกรรมที่ใช้พฒ
ั นาการ
เรียนรู ้
4.1 มีความรับผิดชอบใน - การปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลในระดับต่างๆ
งานที่ได้ รับมอบหมาย ทั้ง ของสถานที่ฝึกงาน
งานรายบุคคลและงานกลุ่ม - การฝึ กปฏิบัติงานเช่นเดียวกับพนักงาน
4.2 สามารถปรับตัวและ ประจา
ทางานร่วมกับผู้อ่นื ทั้งใน - การมอบหมายโจทย์ปัญหาหรือกรณีศึกษา
ฐานะผู้นาและสมาชิกกลุ่ม - การประชุมร่วมระหว่างพนักงานพี่เลี้ยง
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
และนักศึกษา ในช่วงกลางของการฝึ ก เพื่อ
4.3 วางตัวและแสดงความ การนาเสนอแนวความคิดของนักศึกษาและ
คิ ด เห็ น ได้ เหมาะสมกั บ การให้ ข้อมูลย้ อนกลับโดยพนักงานพี่เลี้ยง
บทบาท หน้ าที่ และความ
รับผิดชอบ
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วิธีการวัดและประเมินผล
- นักศึกษาประเมินการ
เรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้
แบบสอบถามมาตรฐาน
- ประเมินพฤติกรรม โดย
พนักงานพี่เลี้ยง จากการ
สังเกตและการสอบถาม
ความคิดเห็นจากพนักงาน
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู ้
กระบวนการหรือกิจกรรมที่ใช้พฒ
ั นาการ วิธีการวัดและประเมินผล
เรียนรู ้
5.1 สามารถสรุปประเด็น - การมอบหมายให้ ฝึกแก้ โจทย์ปัญหา
- นักศึกษาประเมินการ
และสื่อสารทั้งการพูดและ - การฝึ กการนาเสนอความคิดเห็นต่อ
เรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้
การเขีย น รู้ จั ก เลื อ กและ พนักงานพี่เลี้ยงในที่ประชุมกลุ่มงาน
แบบสอบถามมาตรฐาน
ใช้ รูปแบบของการนาเสนอ - กาหนดให้ นาเสนอ ผลการแก้ ปัญหา
- ประเมินรายงานการ
ที่เหมาะสม สาหรั บ เรื่ อ ง ระหว่างการฝึ กงาน ณ สถานประกอบการที่ ฝึ กงาน ในส่วนที่ต้องใช้
และผู้ ฟั งที่แ ตกต่ างกัน ได้ ฝึ กงาน และประสบการณ์การฝึ กงาน ที่
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
อย่างมีประสิทธิภาพ
ภาควิชา แบบปากเปล่า
โดยพนักงานพี่เลี้ยง
5.2 มีวิจารณญาณในการ - กาหนดให้ ส่งเอกสารรายงาน
- ประเมินการนาเสนอ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความคิดเห็นใน
และการสื่อสารที่เหมาะสม
สถานการณ์ต่างๆ โดย
และใช้ อย่างสม่าเสมอ
พนักงานพี่เลี้ยง
เพื่อการรวบรวมข้ อมูล
แปลความหมาย และ
สื่อสารข้ อมูลข่าวสารและ
แนวความคิด
5.3 สามารถใช้
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คอมพิวเตอร์ในการจัดการ
กับข้ อมูลต่างๆ อย่าง
เหมาะสม
หมวดที่ 4 ลักษณะของประสบการณ์ภาคสนาม
1. คาอธิบายโดยทัว่ ไปของประสบการณ์ภาคสนาม
การศึ กษาระบบการทางาน และฝึ กปฏิบั ติงานในสถานที่ฝึกงานที่เกี่ยวข้ องกับวิชาชีพ ในระดับ
ชุมชน วิสาหกิจ ชุมชน หรืออุตสาหกรรม เพื่อเสริมสร้ างให้ เกิดการพัฒนาทักษะด้ านอาชีพจากการบูรณา
การความรู้ภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ โดยนักศึกษาต้ องปฏิ บัติตนเสมือนเป็ นพนักงานทดลองงานของ
สถานที่ฝึ กงาน ฝึ กงานปฏิบั ติ งานในหน้ าที่ต ามภารกิ จ ที่ได้ รั บ มอบหมายจากสถานที่ฝึ กงานหรื อ ท า
โครงงานแก้ ไขปั ญหาทางเทคนิคเบื้องต้ นในส่วนผลิต ควบคุมคุณภาพ วิจัย พัฒนาระบบ วิเคราะห์และ
ทดสอบ ออกมาตรฐานและกฎหมาย หรื อส่วนอื่นที่เกี่ยวข้ องกับวิชาชีพ รวมระยะเวลาไม่น้อยกว่า 250
ชั่วโมง
2. กิจกรรมของนักศึกษา
2.1 การเรียนรู้และทาความเข้ าใจสถานที่ฝึกงานในมิติต่างๆ เช่น ประวัติ แรงจู งใจในการก่อตั้ง ภารกิจ
เป้ าหมาย ลูกค้ า รูปแบบการบริหารจัดการองค์กร เป็ นต้ น
2.2 การทาความเข้ าใจวัฒนธรรมองค์กรและการฝึ กการปรับตัวในการทางานร่วมกับผู้อ่นื ใน
สถานการณ์ต่างๆ
2.3 นาความรู้ทางทฤษฏี เทคนิคและวิชาที่เรียนมาเป็ นพื้นฐานในการประยุกต์เพื่อการทางาน
2.4 การฝึ กปฏิบัติงานในหน้ าที่ต่างๆ ตามที่ได้ รับมอบหมาย
2.5 การฝึ กแก้ ไขโจทย์ปัญหาที่ได้ รับมาอบหมาย โดยใช้ อุปกรณ์ เครื่องมือที่มีอยู่ในสถานที่ฝึกงาน
3. รายงานหรืองานที่นกั ศึกษาได้รบั มอบหมาย
รายงานหรืองานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
การนาเสนอผลการฝึ กงานแบบปากเปล่า
รายงานการฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม พร้ อม
แนบตารางบันทึกการฝึ กงานรายวัน/ราย
สัปดาห์/รายเดือน ที่มีการเซ็นรับรองจากพนัง
งานพี่เลี้ยงของสถานประกอบการที่นักศึกษา
ฝึ กงาน

กาหนดส่ง
หลังการสิ้นสุดการฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม 1
เดือน
หลังการสิ้นสุดการฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม 2
เดือน

4. การติดตามผลการเรียนรูก้ ารฝึ กประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา
- อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบการฝึ กงานและคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้ าไปตรวจเยี่ยมและติดตาม
ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยสถานประกอบการที่ไปตรวจเยี่ยมสามารถมาได้ จากการร้ องขอจาก
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ทางสถานประกอบการ หรือการพิจารณาโดยคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร การดาเนินการจะ
ประกอบด้ วยการประชุ มร่ วมกันระหว่ างพนั กงานพี่ เลี้ ยงจากสถานประกอบการที่นักศึ กษาฝึ กงาน
อาจารย์ และนักศึกษา พร้ อมทั้งมีการสัมภาษณ์นักศึกษา และพนักงานพี่เลี้ยง
- จั ด ให้ มี ก ารน าเสนอผลการเรี ย นรู้ แ ละประสบการณ์ จ ากการฝึ กงานของนั ก ศึ ก ษาแก่ อ าจารย์
ผู้รับผิดชอบการฝึ กงานหลังการฝึ กงาน เพื่ อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษา และอาจารย์ให้
คาแนะนาเพื่อปรับเปลี่ยนความเข้ าใจที่คลาดเคลื่อนหรือทัศนคติท่ไี ม่เหมาะสม
- อาจารย์ผ้ ูสอนรายวิชาต่างๆ สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังการฝึ กงาน เช่น การเข้ าเรียน/การ
ส่งงานตรงเวลา ความร่วมมือในการทางานกลุ่มดีข้ นึ พร้ อมทั้งชี้นาให้ เห็นความสาคัญของพฤติกรรม
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ต่อการทางานในอนาคต
โดยยกประสบการณ์การฝึ กงานของนักศึกษาเป็ นตัวอย่าง
5. หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานพีเ่ ลี้ ยงในสถานประกอบการทีด่ ูแลกิจกรรมในภาคสนาม
- จัดโปรแกรมการฝึ กงาน
- แนะนานักศึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบ การปฏิบัติตัวระหว่างฝึ กงาน ตลอดจนแนวทางการฝึ กงานที่ดีท่ี
นาไปสู่ความสาเร็จ
- แนะนาการทางานตามหน้ าที่ท่ไี ด้ รับมอบหมาย ดูแลควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานของ
นักศึกษา
- ติดตามความก้ าวหน้ าหรือปัญหาอุปสรรค ระหว่างการฝึ กงานของนักศึกษาและ/หรือของสถานที่
ฝึ กงาน และแก้ ไขปัญหาอุปสรรคเต็มตามความสามารถ
- ประสานงานกับอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบการฝึ กงานในการดูแลนักศึกษาฝึ กงาน
- สรุปผลประเมินการฝึ กงานของนักศึกษาของฝ่ ายสถานที่ฝึก และประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้ อง เพื่อหาข้ อ
ยุติกรณีท่จี าเป็ น
6. หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ทีป่ รึกษา/อาจารย์นเิ ทศก์
- ตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาที่สามารถฝึ กงานได้ โดยต้ องผ่านเกณฑ์ท่สี าขาเทคโนโลยีวัสดุพอลิ
เมอร์กาหนด
- ให้ คาแนะนาหรือให้ คาปรึกษาแก่นักศึกษาในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับการฝึ กงาน
- ประสานงานกับพนักงานพี่เลี้ยงของสถานที่ฝึกงาน เพื่อทาความเข้ าใจจุดมุ่งหมายของการฝึ กงาน
และผลการเรียนรู้ท่คี าดหวัง สิ่งอานวยความสะดวกและการสนับสนุนที่จาเป็ น
- จัดปฐมนิเทศแนะนานักศึกษาก่อนฝึ กงาน
- ติดตามการฝึ กงานของนักศึกษา พร้ อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพนักงานพี่เลี้ยงเพื่อทาให้ การ
ฝึ กงานของนักศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์และสถานที่ฝึกงานได้ รับผลประโยชน์
- สรุปผลการประเมินการฝึ กงานของนักศึกษา และจัดประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้ อง เพื่อหาข้ อยุติกรณีท่ี
จาเป็ น
7. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา
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- จัดปฐมนิเทศแนะนานักศึกษาก่อนฝึ กงาน พร้ อมแจกคู่มือการฝึ กงาน
- จัดช่องทางรับแจ้ งเหตุและอาจารย์ผ้ ูประสานงานการฝึ กงาน โดยให้ หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงาน
และอาจารย์ผ้ ูประสานงานการฝึ กงาน
8. สิง่ อานวยความสะดวกและการสนับสนุ นทีต่ อ้ งการจากสถานทีฝ่ ึ กงาน
- พนักงานพี่เลี้ยงที่คอยให้ คาแนะนา
- สถานที่ทางาน หมายเลขโทรศัพท์ท่ตี ิดต่อได้ ตามความจาเป็ น
- แหล่งข้ อมูลเพื่อการค้ นคว้ า หรือเรียนรู้ด้ายตนเอง
หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ
1. การกาหนดสถานทีฝ่ ึ กงาน
อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบการฝึ กงาน คัดเลือกสถานที่ฝึกงานที่ดาเนินกิจการสอดคล้ องกับสาขาวิชา
หรือนักศึกษาอาจหาสถานที่ฝึกงานด้ วยตนเอง แต่สถานที่ฝึกงานต้ องสอดคล้ องกับสาขาวิชาหรือได้ รับ
ความเห็นชอบจากสาขาวิชา สถานที่ฝึกงานควรมีความพร้ อมดังนี้
- เข้ าใจและสนับสนุนจุดมุ่งหมายของการฝึ กงาน
- มีความปลอดภัยของสถานที่ต้งั สภาวะการทางาน และการเดินทาง
- สามารถจัดพนักงานพี่เลี้ยงดูแลการฝึ กงาน
- มีโจทย์ปัญหาที่มีความยากง่ายเหมาะสมกับเวลาฝึ กและความรู้ของนักศึกษาชั้นปี ที่ 3
- ยินดีรับนักศึกษาฝึ กงาน
การติดต่อประสานงานเพื่อหาสถานที่ฝึกงาน กาหนดให้ ดาเนินการตั้งแต่วันเปิ ดภาคเรียนที่ 1
หรืออย่างน้ อย 6 เดือน ก่อนฝึ กงาน เมื่อสถานที่ฝึกงานตอบรับแล้ ว จัดนักศึกษาลงฝึ กงานในสถานที่
ฝึ กงานต่างๆ
2. การเตรียมนักศึกษา
อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบการฝึ กงานจัดปฐมนิเทศการฝึ กงานและมอบคู่มือการฝึ กงาน ให้ กับนักศึกษา
ก่อนการฝึ กงานอย่างน้ อย 1 สัปดาห์ โดยครอบคลุมเนื้อหาต่างๆ เช่น จุดมุ่งหมายของการฝึ กงาน ผลการ
เรี ยนรู้ ท่ีคาดหวั ง การปฏิบั ติตนระหว่ างการฝึ กงาน กิจกรรมการฝึ กงาน การติ ดตามประเมิ น ผล การ
ป้ องกัน/หลีกเลี่ยงอันตรายจากการฝึ กงาน การวางตัว การติดต่อแจ้ งเหตุด่วน การเตรียมความพร้ อมด้ าน
วิชาการก่อนการฝึ กงาน เป็ นต้ น
3. การเตรียมอาจารย์ทีป่ รึกษาการฝึ กงาน/อาจารย์นเิ ทศ
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร กาหนดสถานประกอบการ วัน -เวลา และผู้ท่ที าหน้ าที่ตรวจ
เยี่ยมและติดตามการฝึ กงานของนักศึกษา
4. การเตรียมผูร้ บั ผิดชอบการฝึ กฝ่ ายสถานทีฝ่ ี กงาน
อาจารย์ ผ้ ู รั บ ผิ ด ชอบการฝึ กงานติ ด ต่ อ สถานที่ ฝึ กงาน เพื่ อ ชี้ แจงพนั ก งานพี่ เลี้ ยงให้ ท ราบถึ ง
จุ ด มุ่ งหมายของการฝึ กงาน ผลการเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษาที่ ต้ อ งการเน้ น และมอบแบบฟอร์ ม ส าหรั บ
ประเมินผลการฝึ กงานของนักศึกษา
5. การจัดการความเสีย่ ง
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คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่ วมกันประเมินความเสี่ยงต่ อนักศึ กษาและสถานที่ฝึกงาน
จากข้ อมูลสถิติการฝึ กงานและข่าวสาร/สารสนเทศในสื่อสาธารณะ แล้ วดาเนินการป้ องกัน ดังนี้
- ความเสี่ยงจากสถานที่ต้ัง การเดินทาง และสภาวะการทางาน – คัดเลือกสถานที่ฝึกงานที่ไม่
ตั้งอยู่ในเขตอันตราย การคมนาคมสะดวก และสภาวะการทางานไม่เสี่ยงอันตราย
- ความเสี่ย งจากอุ บั ติ เหตุ ก ารท างานของนั ก ศึ ก ษา – ปฐมนิ เทศแนะน านั ก ศึ ก ษา ประกัน
อุบัติเหตุและประกันการเจ็บป่ วยและชีวิตให้ นักศึกษา
- ความเสี่ยงจากความเสียหายของสถานที่ฝึกงานเนื่ องจากการทางานของนั กศึ กษาฝึ กงาน –
ขอให้ สถานที่ฝึกงาน จัดพนักงานพี่เลี้ยงให้ คาแนะนาและดูแลควบคุมการทางานของนักศึกษา
กาหนดให้ นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ฝึกงานอย่างเคร่งครัด
- ความเสี่ยงด้ านสังคม – ปฐมนิ เทศแนะนาการวางตั วที่เหมาะสมต่ อบุ คลากรทุ กระดั บของ
สถานที่ฝึกงาน
หมวดที่ 6 การประเมินนักศึกษา
1. หลักเกณฑ์การประเมิน
ประเมินการบรรลุผลการเรียนรู้ของนักศึกษาทั้ง 5 ด้ าน โดยให้ ระดับคะแนน 1-5 ตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้
1 หมายถึง ต้ องปรับปรุงอย่างมาก
2 หมายถึง ต้ องปรับปรุง
3 หมายถึง พอใช้
4 หมายถึง ดี
5 หมายถึง ดีมาก
นักศึกษาต้ องได้ รับคะแนนประเมินเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 3.5 จึงผ่านเกณฑ์การฝึ กงาน
2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของนักศึกษา
- ประเมิ นโดยผู้ ท่ีเกี่ยวข้ องตามรายการที่แสดงไว้ ในหมวดที่ 3 โดยใช้ เกณฑ์คะแนน 1-5 ในแต่ละ
ประเด็น/ด้ าน พนั กงานพี่ เลี้ยงร่ วมประเมินและสรุปผลการประเมินในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
สถานที่ฝึ กงาน และอาจารย์ผ้ ู รับ ผิด ชอบการฝึ กงานร่ วมประเมิ น และสรุ ป ผลการประเมิน ในส่วนของ
สถานศึกษา ตามสัดส่วนคะแนนแต่ละประเด็น/การเรียนรู้แต่ละด้ าน ที่กาหนดไว้ ในแบบสรุป เป็ นคะแนน
เฉลี่ยของแต่ละคน
- รวมคะแนนเฉลี่ยการประเมินจากผู้รับผิดชอบการฝึ กฝ่ ายสถานที่ฝึกงานและจากอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบ
การฝึ กงาน โดยถ่ ว งค่ า คะแนนจากผู้ รั บ ผิ ด ชอบการฝึ กฝ่ ายสถานที่ฝึ กงาน : ค่ า คะแนนจากอาจารย์
ผู้รับผิดชอบการฝึ กงาน เป็ น 7 : 3
- อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบการฝึ กงาน รายงานสรุปผลการประเมินต่อ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เพื่อการรับรองก่อนการประกาศผลการฝึ กงาน (ผ่าน/ไม่ผ่าน)
3. ความรับผิดชอบของพนักงานพีเ่ ลี้ ยงต่อการประเมินนักศึกษา
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พนักงานพี่เลี้ยงทาหน้ าที่ประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาระหว่างการฝึ กและหลังจากเสร็จสิ้น
การฝึ กงาน ตามแบบฟอร์มประเมินของสาขาวิชา โดยพิจารณาจากพฤติก รรม ผลงานระหว่างการฝึ กและ
รายงานการฝึ กงาน
4. ความรับผิดชอบของอาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบการฝึ กงานต่อการประเมินนักศึกษา
อาจารย์ ผ้ ู รั บ ผิ ด ชอบการฝึ กงานทาหน้ าที่ป ระเมิน นั ก ศึ ก ษาหลั งจากเสร็จสิ้น การฝึ กงาน ตาม
แบบฟอร์ มประเมิ น ของสาขาวิชา โดยพิ จารณาจากรายงานการประเมิน ตนเองของนั ก ศึ กษา ผลการ
ประเมินจากพนักงานพี่เลี้ยง และรายงานการฝึ กงานของนักศึกษา
5. การสรุปผลการประเมินทีแ่ ตกต่าง
กรณีท่มี ีการประเมินที่แตกต่างระหว่างอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบการฝึ กงานประสานงานกับพนักงานพี่
เลี้ยง เพื่ อ ตรวจสอบทาความเข้ าใจในประเด็น การประเมิ น ที่แ ตกต่ าง ให้ มีการจั ดประชุ มร่ วมระหว่ าง
ผู้เกี่ยวข้ อง เพื่อพิจารณาหาข้ อสรุป
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของการฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม
1. กระบวนการประเมินของการฝึ กประสบการณ์ภาคสนามจากผูเ้ กีย่ วข้อง
1.1 นักศึกษา
จัดให้ นักศึกษาตอบแบบประเมินประสิทธิผลของการฝึ กงาน
1.2 พนักงานพี่เลี้ยงหรือผู้ประกอบการ
ขอให้ พนักงานพี่เลี้ยงให้ ข้อเสนอแนะและประเมินผลความพึงพอใจต่อนักศึกษาในด้ านต่างๆ ใน
แบบฟอร์มที่สาขาวิชากาหนด
1.3 อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบการฝึ กงาน
อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบการฝึ กงานบันทึกสิ่งที่นักศึกษามาปรึกษา คาแนะนา และผลการดาเนินการ
ของนักศึกษาหลังได้ รับคาแนะนา
2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
- อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบการฝึ กงานประมวลผลการฝึ กงานของนักศึกษาทั้งหมด พร้ อมทั้งผลการประเมิน
และข้ อเสนอแนะต่างๆ ของนักศึกษา ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของพนักงานพี่ เลี้ยง จัดทารายงาน
ผลการดาเนินการของฝึ กงาน รายงานต่อคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- ประชุมหลักสูตรฯ ร่วมพิจารณาประสิทธิผลของการฝึ กงาน นาข้ อเสนอแนะมาปรับปรุงสาหรับการใช้
ในรอบปี การศึกษาถัดไป โดยแสดงไว้ ในรายงานผลการดาเนินงานหลักสูตร

