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มคอ.4
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม รายวิชา ทนก 463 ฝึ กงาน
สาขาวิชาเทคโนโลยีวสั ดุพอลิเมอร์
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจาปี การศึกษา 2558

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
ทนก 463 ฝึ กงาน
2. จานวนหน่วยกิต หรือจานวนชัว่ โมง
2 หน่วยกิต (ไม่น้อยกว่า 250 ชั่วโมง)
3. หลักสูตร และประเภทของรายวิชา
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ประเภท รายวิชาในกลุ่มพัฒนาทักษะการเรียนรู้
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบการฝึ กงาน
อ.ดร.เฉลา เทพเฉลิม
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปี ที่ 5
6. วันทีจ่ ดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ครั้งล่าสุด
23 ธันวาคม 2558
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของประสบการณ์ภาคสนาม
1.1 นิสิตได้ ตระหนักในคุณค่าของการทางาน คุณธรรม จริยธรรมและเสียสละ
1.2 นิสิตได้ ฝึกความมีวินัย ตรงต่อเวลา อดทน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
รวมถึงสามารถปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสถานที่ฝึกงาน และปฏิบัติภารกิจตามที่ได้ รับมอบหมาย
1.3 นิสิตได้ เรียนรู้ถึงภาวะเป็ นผู้นาและผู้ตาม และแก้ ไขข้ อขัดแย้ งตามลาดับความสาคัญ
1.4 นิสติ ได้ เรียนรู้ถึงการเคารพสิทธิ การรับฟังความคิดเห็น และการปรับตัวเพื่อให้ สามารถ
ทางานร่วมกับผู้อ่นื
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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1.5 นิสติ ได้ มคี วามรู้และทักษะในการใช้ เครื่องมืออุปกรณ์ท่เี กี่ยวข้ องกับงาน หรือเทคนิควิธกี าร
ทางานในสถานที่ฝึกงาน
1.6 นิสติ ได้ ฝึกการนาความรู้ทางทฤษฏี รวมถึงการบูรณาการความรู้ด้านต่างๆ มาใช้ ใน
ภาคปฏิบัติ รวมถึงการแก้ ปัญหา
1.7 นิสติ ได้ ฝึกทักษะการสื่อสารด้ านการพูด การเขียน และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
เหมาะสม
1.8 นิสติ สามารถสืบค้ น รวบรวม ศึกษาและติดตามความก้ าวหน้ าทางวิชาการ และเทคโนโลยีท่ี
เกี่ยวข้ องอย่างมีระบบ
1.9 มีความรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ท้งั ของตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
1.10 มีความสามารถและมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เป็ นบัณฑิตที่มีศักยภาพและความพร้ อมใน
การทางาน
2. วัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณ์ภาคสนาม
เพื่อให้ นิสติ ได้ มีประสบการณ์ตรงจากการทางานในวิชาชีพที่สอดคล้ องกับสาขาที่กาลังศึกษา
รวมทั้งได้ ฝึกการเข้ าสังคม ทางานกับผู้อ่นื รวมถึงการบูรณาการความรู้ท่ไี ด้ เรียนมากับการปฏิบัติงานจริง
เพื่อให้ นิสติ สามารถทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อสาเร็จการศึกษา
หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรมทีต่ อ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
กระบวนการหรือกิจกรรมที่ใช้
พัฒนาการเรียนรู ้
1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม
- อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาทาการ
เสียสละ และซื่อสัตย์สจุ ริต
ปฐมนิเทศนิสติ ก่อนไปฝึ กงาน โดยเน้ น
1.2 เคารพสิทธิและยอมรับฟัง ยา้ ถึงสิ่งที่ควรปฏิบัติในระหว่างฝึ กงาน
ความคิดเห็นของผู้อ่นื และ
การรักษาความลับขององค์กร และการ
สามารถทางานเป็ นทีม
ทางานร่วมกับผู้อ่นื
1.3 มีวินัย ความรับผิดชอบ - นิสติ ปฏิบัติงานในสถานที่ฝึกงาน
ต่อสังคม เคารพกฎระเบียบ
และข้ อบังคับขององค์กรและ
สังคม
1.4 มีจิตสานึกและตระหนัก
ในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
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วิธีการวัดและประเมินผล
- พนักงานพี่เลี้ยงประเมิน
ในแบบประเมินผลการ
ฝึ กงาน โดยพิจารณาจาก
การสังเกตพฤติกรรมและ
การแสดงออกระหว่าง
ฝึ กงาน
- อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบการ
ฝึ กงานประเมินจาก
รายงานในส่วนของเนื้อหา
ว่ามีข้อมูลที่ควรรักษาเป็ น
ความลับของสถานที่
ฝึ กงานปรากฏหรือไม่
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2. ความรู ้
ผลการเรียนรู ้

กระบวนการหรือกิจกรรมที่ใช้
พัฒนาการเรียนรู ้
2.3 มีความรู้ ความเข้ าใจใน - สถานที่ฝึกงานจัดพนักงานพี่เลี้ยงให้
การใช้ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คาแนะนาการปฏิบัติงานตามหน้ าที่
อุปกรณ์ และสามารถทาการ มอบหมายเอกสารข้ อมูลของสถานที่
วิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการ
ฝึ กงานให้ ศึกษาด้ วยตนเอง
ปฏิบัติงานในสาขาอาชีพ
- ศึกษาและฝึ กปฏิบัติจริงด้ วยตนเอง
2.4 ตระหนักในธรรมเนียม
ภายใต้ การดูแลของพนักงานพี่เลี้ยง
ปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้ อกาหนด - นิสติ เรียนรู้ด้วยตนเองจากการสังเกต
ทางวิชาการ ซึ่งมีการ
และการปฏิสมั พันธ์กบั พนักงานประจา
ปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาเพื่อ และการศึกษาเอกสารของสถานที่ฝึกงาน
ตอบสนองต่อสถานการณ์ท่ี
เปลี่ยนแปลงไป

3. ทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู ้

กระบวนการหรือกิจกรรมที่ใช้
พัฒนาการเรียนรู ้
3.2 มีทกั ษะปฏิบัติตามที่ได้ รับ - พนักงานพี่เลี้ยงมอบหมายงานหรือ
การฝึ กฝน จากเนื้อหา
ส่วนงานหรือโจทย์ปัญหาให้ นิสติ
สาระสาคัญของสาขาวิชา และ รับผิดชอบ
สามารถเลือกใช้ อุปกรณ์
- นิสติ ปฏิบัติงานตามที่ได้ รับมอบหมาย
เครื่องมือ อย่างถูกต้ องตาม
ในสถานที่ฝึกงาน
สถานการณ์
3.3 สามารถวิเคราะห์ปัญหา
และเสนอแนวทางแก้ ไขได้
อย่างสร้ างสรรค์ โดยการ
เชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎีและ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติ
3.4 สามารถค้ นหาข้ อเท็จจริง
ทาความเข้ าใจและประเมิน
ข้ อมูลสารสนเทศ และใช้
ข้ อมูลในการแก้ ไขปัญหาอย่าง
เหมาะสม
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วิธีการวัดและประเมินผล
- การประเมินประสิทธิผล
ของการฝึ กงานโดยของ
นิสติ
- พนักงานพี่เลี้ยงประเมิน
ในแบบประเมินผลการ
ฝึ กงานในส่วนของความรู้
ความสามารถของนิสติ
โดยพิจารณาจากการ
สังเกตพฤติกรรมและการ
แสดงออกระหว่างฝึ กงาน
รวมถึงงานที่ได้ รับ
มอบหมาย

วิธีการวัดและประเมินผล
- พนักงานพี่เลี้ยงประเมิน
ในแบบประเมินผลการ
ฝึ กงาน โดยพิจารณาใน
ส่วนของการนาความรู้มา
ใช้ ในการทางาน ความ
ถูกต้ องในงานที่ทา
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู ้
กระบวนการหรือกิจกรรมที่ใช้
พัฒนาการเรียนรู ้
4.1 มีความรับผิดชอบในงาน - การฝึ กปฏิบัติงานเช่นเดียวกับ
ที่ได้ รับมอบหมาย ทั้งงาน
พนักงานประจา
รายบุคคลและงานกลุ่ม
4.2 สามารถปรับตัวและ
ทางานร่วมกับผู้อ่นื ทั้งในฐานะ
ผู้นาและสมาชิกกลุ่มได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4.3 วางตัวและแสดงความ
คิดเห็นได้ เหมาะสมกับ
บทบาท หน้ าที่ และความ
รับผิดชอบ

มคอ.4

วิธีการวัดและประเมินผล
- พนักงานพี่เลี้ยงประเมิน
ในแบบประเมินผลการ
ฝึ กงาน โดยพิจารณาจาก
การสังเกตพฤติกรรมและ
การแสดงออกระหว่าง
ฝึ กงานหรือการสอบถาม
ความคิดเห็นจากพนักงาน
ผู้ร่วมงานอื่นๆ ความ
รับผิดชอบในงานที่ได้ รับ
มอบหมาย และความ
กระตือรือร้ นในการทางาน

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู ้
กระบวนการหรือกิจกรรมที่ใช้
วิธีการวัดและประเมินผล
พัฒนาการเรียนรู ้
5.2 สามารถสรุปประเด็นและ - การฝึ กการนาเสนอความคิดเห็นต่อ -พนักงานพี่เลี้ยงประเมิน
สื่อสารทั้งการพูดและการเขียน พนักงานพี่เลี้ยง ในที่ประชุมกลุ่มงาน
ในแบบประเมินผลการ
รู้ จั ก เลื อ กและใช้ รู ป แบบของ - กาหนดให้ ส่งเอกสารรายงาน
ฝึ กงาน โดยพิจารณาใน
ก า ร น า เ ส น อ ที่ เ ห ม า ะ ส ม
ส่วนของความสามารถใน
ส า ห รั บ เ รื่ อ ง แ ล ะ ผู้ ฟั ง ที่
การสื่อสารงานที่ทาให้ ผ้ ูอ่นื
แ ต ก ต่ า ง กั น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
รับรู้ ความสามารถพิเศษ
ประสิทธิภาพ
อื่นๆ เช่น การใช้
5.4 มีวิจารณญาณในการใช้
คอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ภาษาต่างประเทศ เป็ นต้ น
สื่อสารที่เหมาะสม และใช้
อย่างสม่าเสมอ เพื่อการ
รวบรวมข้ อมูล แปล
ความหมาย และสื่อสารข้ อมูล
ข่าวสารและแนวความคิด
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5.5 สามารถใช้ คอมพิวเตอร์
ในการจัดการกับข้ อมูลต่างๆ
อย่างเหมาะสม
หมวดที่ 4 ลักษณะของประสบการณ์ภาคสนาม
1. คาอธิบายโดยทัว่ ไปของประสบการณ์ภาคสนาม
ศึกษาระบบการทางานและฝึ กปฏิบัติงานในสถานที่ฝึกงานที่เกี่ยวข้ องกับวิชาชีพในระดับ ชุ มชน
วิสาหกิจชุ มชน หรื ออุตสาหกรรม เพื่ อเสริ มสร้ างให้ เกิดการพั ฒนาทักษะด้ านอาชีพจากการบูรณาการ
ความรู้ภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ โดยนักศึกษาต้ องปฏิบัติตนเสมือนเป็ นพนักงานทดลองงานของสถานที่
ฝึ กงาน ปฏิบัติงานในหน้ าที่ตามภารกิจที่ได้ รับมอบหมายจากสถานที่ฝึกงานหรื อทาโครงงานแก้ ไขปั ญหา
ทางเทคนิคเบื้องต้ นในส่วนผลิต ควบคุ มคุณภาพ วิจัย พัฒนาระบบ วิเคราะห์และทดสอบ ออกมาตรฐาน
และกฎหมาย หรือส่วนอื่นที่เกี่ยวข้ 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 รับมอบหมาย โดยใช้ อุปกรณ์ เครื่องมือที่มีอยู่ในสถานที่ฝึกงาน
3. รายงานหรืองานที่นกั ศึกษาได้รบั มอบหมาย
รายงานหรืองานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
การสอบประมวลความรู้ก่อนฝึ กงาน
รายงานการฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม พร้ อม
แนบตารางบันทึกการฝึ กงานรายวัน/ราย
สัปดาห์/รายเดือน ที่มีการเซ็นรับรองจากพนัง
งานพี่เลี้ยงของสถานประกอบการที่นักศึกษา
ฝึ กงาน

กาหนดส่ง
สัปดาห์เดียวกับการสอบปลายภาคที่ 2
หลังการสิ้นสุดการฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม 2
เดือน

4. การติดตามผลการเรียนรูก้ ารฝึ กประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา
- อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบการฝึ กงานและคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้ าไปตรวจเยี่ยมและติดตาม
ผลการเรียนรู้ของนิสิต โดยสถานประกอบการที่ไปตรวจเยี่ยมสามารถมาได้ จากการร้ องขอจากทาง
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สถานประกอบการ หรื อการพิ จารณาโดยคณะกรรมการผู้รับ ผิดชอบหลักสูตร การดาเนินการจะ
ประกอบด้ วยการประชุมร่วมกันระหว่างพนักงานพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการที่นิสิตฝึ กงาน อาจารย์
และนิสติ พร้ อมทั้งมีการสัมภาษณ์นิสติ และพนักงานพี่เลี้ยง
- พิจารณาจากข้ อมูลในรายงานการฝึ กประสบการณ์ภาคสนามของนิสติ หรืออาจจัดให้ มีการนาเสนอ
ประสบการณ์จากการฝึ กงานของนิสติ แก่อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบการฝึ กงานหลังการฝึ กงาน เพื่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษา
5. หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานพีเ่ ลี้ ยงในสถานประกอบการทีด่ ูแลกิจกรรมในภาคสนาม
- จัดโปรแกรมการฝึ กงาน
- แนะนานิสติ เกี่ยวกับกฎระเบียบ การปฏิบัติตัวระหว่างฝึ กงาน ตลอดจนแนวทางการฝึ กงานที่ดีท่ี
นาไปสู่ความสาเร็จ
- แนะนาการทางานตามหน้ าที่ท่ไี ด้ รับมอบหมาย ดูแลควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานของนิสติ
- ติดตามความก้ าวหน้ าหรือปัญหาอุปสรรค ระหว่างการฝึ กงานของนิสติ และ/หรือของสถานที่ฝึกงาน
และแก้ ไขปัญหาอุปสรรคเต็มตามความสามารถ
- ประสานงานกับอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบการฝึ กงานในการดูแลนิสติ ฝึ กงาน
- สรุปผลประเมินการฝึ กงานของนิสติ ของฝ่ ายสถานที่ฝึก และประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้ อง เพื่อหาข้ อยุติ
กรณีท่จี าเป็ น
6. หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ทีป่ รึกษา/อาจารย์นเิ ทศ
- จัดสอบประมวลความรู้ก่อนการฝึ กงาน เพื่อให้ นิสติ ได้ ทบทวนความรู้วิชาต่างๆก่อนการไป
ฝึ กงาน
- ให้ คาแนะนาหรือให้ คาปรึกษาแก่นักศึกษาในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับการฝึ กงาน
- ประสานงานกับพนักงานพี่เลี้ยงของสถานที่ฝึกงาน เพื่อทาความเข้ าใจจุดมุ่งหมายของการฝึ กงาน
และผลการเรียนรู้ท่คี าดหวัง สิ่งอานวยความสะดวกและการสนับสนุนที่จาเป็ น
- จัดปฐมนิเทศแนะนานิสติ ก่อนฝึ กงาน
- ติดตามการฝึ กงานของนิสิต พร้ อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพนักงานพี่เลี้ยงเพื่อทาให้ การ
ฝึ กงานของนิสติ บรรลุวัตถุประสงค์และสถานที่ฝึกงานได้ รับผลประโยชน์
- สรุปผลการประเมินการฝึ กงานของนิสติ และจัดประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้ อง เพื่อหาข้ อยุติกรณีท่ี
จาเป็ น
7. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา
- จัดปฐมนิเทศแนะนานิสติ ก่อนฝึ กงาน พร้ อมแจกคู่มือการฝึ กงาน
- จัดช่องทางรับแจ้ งเหตุและเจ้ าหน้ าที่ประสานงาน โดยให้ หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานและ
อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบการฝึ กงาน
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8. สิง่ อานวยความสะดวกและสนับสนุนทีต่ อ้ งการจากสถานทีท่ ีจ่ ดั ประสบการณ์ภาคสนาม/สถาน
ประกอบการ
- พนักงานพี่เลี้ยงที่คอยให้ คาแนะนา
- สถานที่ทางาน หมายเลขโทรศัพท์ท่ตี ิดต่อได้ ตามความจาเป็ น
- แหล่งข้ อมูลเพื่อการค้ นคว้ า หรือเรียนรู้ด้ายตนเอง
หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ
1. การกาหนดสถานทีฝ่ ึ กงาน
อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบการฝึ กงานติดประกาศรายชื่อสถานที่ฝึกงานที่เคยรับนิสิตเข้ าฝึ กงานปี ล่าสุด
และย้ อนหลัง 1 ปี เพื่ อให้ นิสิตติดต่อประสานงานไปยังสถานที่ดังกล่ าว หรือนิสิตอาจหาสถานที่ฝึกงาน
ด้ วยตนเอง แต่สถานที่ฝึกงานนั้นต้ องสอดคล้ องกับสาขาวิชาหรือได้ รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา สถานที่
ฝึ กงานควรมีความพร้ อมดังนี้
- มีส่วนงานที่สามารถให้ นิสิตได้ เข้ าไปปฏิบัติงานได้
- สามารถจัดพนักงานพี่เลี้ยงดูแลในระหว่างฝึ กงาน
- มีความปลอดภัยของสถานที่ต้งั ระหว่างปฏิบัติงาน และการเดินทาง
การติดต่ อประสานงานเพื่ อหาสถานที่ฝึกงาน กาหนดให้ ดาเนิ นการตั้งแต่ วันเปิ ดภาคเรี ยนที่ 1
หรื ออย่างน้ อย 6 เดือน ก่อนฝึ กงาน เมื่อสถานที่ฝึกงานตอบรั บแล้ ว จัดนักศึ กษาลงฝึ กงานในสถานที่
ฝึ กงานตามช่วงเวลาที่กาหนด
2. การเตรียมนักศึกษา
- มอบคู่มือการฝึ กงานในสัปดาห์แรกของการเปิ ดภาคเรียน พร้ อมทั้งอธิบายจุดประสงค์ของการ
ฝึ กงานให้ นิสติ ทราบเพื่อปรับทัศนคติให้ เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน
- อาจารย์ผ้ ู รับผิดชอบการฝึ กงานจัดให้ มี การสอบประมวลความรู้ก่อนฝึ กงานเพื่ อให้ นิสิตได้
ทบทวนความรู้ ในสัปดาห์เดียวกับการสอบปลายภาค
- จัดปฐมนิเทศการฝึ กงานให้ กับนิสิตก่อนการฝึ กงานอย่างน้ อย 1 สัปดาห์ โดยครอบคลุมเนื้อหา
ต่างๆ เช่น จุดมุ่งหมายของการฝึ กงาน ผลการเรียนรู้ท่คี าดหวัง การปฏิบัติตนระหว่างการฝึ กงาน กิจกรรม
การฝึ กงาน การติดตามประเมินผล การป้ องกัน/หลี กเลี่ ยงอันตรายจากการฝึ กงาน การวางตัวเมื่ออยู่
ร่วมกับผู้อ่นื เป็ นต้ น
3. การเตรียมอาจารย์ทีป่ รึกษาการฝึ กงาน/อาจารย์นเิ ทศ
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร กาหนดสถานประกอบการ วัน-เวลา และผู้ท่ที าหน้ าที่ตรวจ
เยี่ยมและติดตามการฝึ กงานของนิสติ
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4. การเตรียมพนักงานพีเ่ ลี้ ยงในสถานที่ฝีกงาน
อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบการฝึ กงานติดต่อสถานที่ฝึกงาน และแนบเอกสารที่ระบุถึงวัตถุประสงค์ของ
การส่งนิสิตเข้ าฝึ กงานไปพร้ อมกับจดหมายส่งตัว และแบบประเมินผลการฝึ กงานของนักศึกษา เพื่อชี้แจง
พนักงานพี่เลี้ยงให้ ทราบถึงจุดมุ่งหมายของการฝึ กงาน ผลการเรียนรู้ของนิสติ ที่ต้องการเน้ น
5. การจัดการความเสีย่ ง
ด้ านความปลอดภัยของสถานที่ฝึกงานและที่พัก: อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบการฝึ กงานรวบรวมข้ อมูล
เกี่ยวกับความปลอดภัยของสถานที่ฝึกงานทั้งในแง่ของการเดินทาง สถานที่พัก (ถ้ ามี) จากแบบประเมิน
ความพึงพอใจต่อสถานที่ฝึกงานของนิสติ ในปี ก่อนเพื่อเป็ นการคัดกรองสถานที่ฝึกงานในเบื้องต้ น
ด้ านอุบัติเหตุจากการทางานของนักศึกษา – ปฐมนิเทศแนะนานิสติ และการให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ประกันอุบัติเหตุของนิสติ
ด้ านความเสียหายของสถานที่ฝึกงานที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการทางานของนิ สิต– การจัดให้ มี
พนักงานพี่ เลี้ยงของสถานที่ฝึกงาน เพื่ อให้ คาแนะนาและดูแลควบคุมการทางานของนิสิต และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบการฝึ กงานกาชับนิสติ ให้ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ฝึกงานอย่างเคร่งครัด

หมวดที่ 6 การประเมินนักศึกษา
1. หลักเกณฑ์การประเมิน
ประเมินการบรรลุผลการเรียนรู้ของนิสติ ทั้ง 5 ด้ าน โดยให้ ระดับคะแนน 1-5 ดังนี้
1 หมายถึง น้ อยที่สดุ
2 หมายถึง น้ อย
3 หมายถึง ปานกลาง
4 หมายถึง มาก
5 หมายถึง มากที่สดุ
นิสติ ต้ องได้ รับคะแนนประเมินเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 3.5 จึงผ่านเกณฑ์การฝึ กงาน
2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของนักศึกษา
- ประเมินโดยผู้ ท่ีเกี่ยวข้ องตามรายการที่แสดงไว้ ในหมวดที่ 3 โดยใช้ เกณฑ์คะแนน 1-5 ในแต่ละ
ประเด็น/ด้ าน พนักงานพี่ เลี้ยงร่ วมประเมินและสรุปผลการประเมินในส่วนที่อยู่ในความรั บผิดชอบของ
สถานที่ฝึ กงาน และอาจารย์ผ้ ู รั บ ผิดชอบการฝึ กงานร่ วมประเมิน 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 ายสถานที่ ฝึ กงาน:ค่ า คะแนนจากอาจารย์
ผู้รับผิดชอบการฝึ กงาน เป็ น 7 : 3
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- อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบการฝึ กงาน รายงานสรุปผลการประเมินต่อ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เพื่อการรับรองก่อนการประกาศผลการฝึ กงาน (ผ่าน/ไม่ผ่าน)
3. ความรับผิดชอบของพนักงานพีเ่ ลี้ ยงต่อการประเมินนักศึกษา
พนักงานพี่เลี้ยงทาหน้ าที่ประเมินการปฏิบัติงานของนิสิตระหว่างการฝึ กและหลังจากเสร็จสิ้นการ
ฝึ กงาน ตามแบบฟอร์มประเมินของสาขาวิชา โดยพิ จารณาจากพฤติกรรม ผลงานระหว่ างการฝึ กและ
รายงานการฝึ กงาน
4. ความรับผิดชอบของอาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบการฝึ กงานต่อการประเมินนักศึกษา
อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบการฝึ กงานทาหน้ าที่ประเมินนิสิตหลังจากเสร็จสิ้นการฝึ กงาน ตามแบบฟอร์ม
ประเมินของสาขาวิชา โดยพิจารณาจากแบบประเมินประสิทธิผลของการฝึ กงานของนิสิต ผลการประเมิน
จากพนักงานพี่เลี้ยง และรายงานการฝึ กงานของนิสติ
5. การสรุปผลการประเมินทีแ่ ตกต่าง
กรณีท่มี ีการประเมินที่แตกต่างระหว่ างอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบการฝึ กงานประสานงานกับ พนักงาน
พี่ เลี้ยง เพื่ อตรวจสอบทาความเข้ าใจในประเด็นการประเมินที่แตกต่าง ให้ มีการจัดประชุ มร่ วมระหว่ า ง
ผู้เกี่ยวข้ อง เพื่อพิจารณาหาข้ อสรุป
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของการฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม
1. กระบวนการประเมินของการฝึ กประสบการณ์ภาคสนามจากผูเ้ กีย่ วข้อง
1.1 นิสติ
นิสติ ตอบแบบประเมินประสิทธิผลของการฝึ กงาน
1.2 พนักงานพี่เลี้ยงหรือผู้ประกอบการ
พนักงานพี่เลี้ยงให้ ข้อเสนอแนะและประเมินผลความพึงพอใจต่อนิสติ ในด้ านต่างๆ ในแบบฟอร์ม
ที่สาขาวิชากาหนด
1.3 อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบการฝึ กงาน
อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบการฝึ กงานประเมินในส่วนของรายงานการฝึ กงานของนิสติ
2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
- อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบการฝึ กงานประมวลผลการฝึ กงานของนิสิตทั้งหมด พร้ อมทั้งผลการประเมินและ
ข้ อ เสนอแนะต่ า งๆ ของนั ก ศึ ก ษา ความคิดเห็น และข้ อ เสนอแนะของพนั ก งานพี่ เ ลี้ ยง จั ดทารายงาน
ผลการดาเนินการของฝึ กงาน รายงานต่อคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- ประชุมหลักสูตรฯ ร่วมพิจารณาประสิทธิผลของการฝึ กงาน นาข้ อเสนอแนะมาปรับปรุงสาหรับการใช้
ในรอบปี การศึกษาถัดไป โดยแสดงไว้ ในรายงานผลการดาเนินงานหลักสูตร
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ชื่ออาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชา :
ลงชื่อ.........................................................
( อ.ดร.เฉลา เทพเฉลิม )
วันที่รายงาน .................................
ชื่ออาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร :
ลงชื่อ.........................................................
( อ.ดร.วาสินี จันทร์นวล )
วันที่รายงาน .................................
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