
มคอ.4 
 

   
 

ฝึกประสบการณ์ภาคสนามรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
วิทยาเขต /คณะ /ภาควิชา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
      สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
        

 
หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

 
1.  รหัสและชื่อรายวิชา 
 รหัสวิชา    1634802 
 (ชื่อวิชาภาษาไทย)  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ 
      และสารสนเทศศาสตร์ 
 (ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ)  Professional Internship in Library and  
    Information Science 
2.  จ านวนหน่วยกิตหรือจ านวนชั่วโมง  
 5 หน่วยกติ (ประมาณ 450 ชั่วโมง) หรือไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ 
 3.  หลักสูตรและประเภทรายวิชา 
 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เป็นวิชาพ้ืนฐาน
วิชาชีพและวิชาชีพ 
4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ท่ีปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
 4.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
  รองศาสตราจารย์ชัยเลิศ  ปริสุทธกุล 
 4.2  อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  
  อาจารย์นุชรี บุญศรีงาม 
5.  ภาคการศึกษา  /ชัขนปกที่ก าหนดาห้มีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามแผนการศึกษาของ  
     หลักสูตร 
 ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 
6.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณ์ภาคสนามครัขงล่าสุด 
 วันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 
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หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
1.  จุดมุ่งหมายของประสบการณ์ภาคสนาม 
 จุดมุ่งหมายของวิชาประสบการณ์ภาคสนาม เป็นการฝึกให้นักศึกษาได้เรียนรู้สิ่งต่อไปนี้ 
 -  การเชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎีกับการประยุกต์ให้เกิดผลทางปฏิบัติ 
 -  เข้าใจกระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการน าความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
ท างาน 
 -  เข้าใจชีวิตการท างานและวัฒนธรรมองค์กร เรียนรู้การปรับตัวให้เข้ากับผู้อ่ืน และสามารถ
ท างานร่วมกันได้ 
2.  วัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณ์ภาคสนาม 
 เพ่ือให้เป็นวิชาที่นักศึกษาได้บูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามาทั้งหมด  ประยุกต์ใช้กับการ
ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ จะเป็นการเพ่ิมพูนประสบการณ์ตรง ท างานเป็นทีม เป็นการ
เตรียมความพร้อมและปรับตัวให้สามารถท างานได้จริงเมื่อส าเร็จการศึกษา  ภายใต้การดูแลของ
พนักงานพ้ีเลี้ยงจากสถานประกอบการและอาจารย์ที่ปรึกษา 
 

หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ 
 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1  คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
  (1)  ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
  (2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
  (3)  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม  สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไข 
ข้อขัดแย้งและล าดับความส าคัญ 
  (4)  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย ์
  (5)  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
  (6)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 นอกจากคุณสมบัติตามข้อก าหนดหลักสูตรแล้ว นักศึกษายังต้องได้รับการพัฒนา เพ่ิมเติม
ดังนี้ 
  -  ซื่อสัตย์ สุจริต รักษาความลับขององค์กร 
  -  เคารพ ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบขององค์กร 
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  -  มีความขยันหมั่นเพียร อดทน เอ้ือเฟ้ือต่อสมาชิกในการท างาน 
 1.2  กระบวนการหรือกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผลการเรียนรู้ 
  -  ปฐมนิเทศนักศึกษาถึงระเบียบ วินัย คุณธรรม ที่พึงปฏิบัติ ก่อนการฝึกงาน 
  -  ก าหนดตารางเวลาฝึกงาน บันทึกเวลาฝึกงานก าหนดขอบเขตของงาน ก าหนดวิธีการ
ประเมินผลงาน 
  -  มอบหมายงาน ก าหนด ติดตามและควบคุมให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
สถานประกอบการเช่นเดียวกับพนักงานขององค์กร 
  -  ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
 1.3  วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
  -  ประเมินโดยพนักงานพ่ีเลี้ยง หรือพนักงานควบคุมการฝึกงาน  จากการสังเกต
พฤติกรรมและการแสดงออกระหว่างฝึกงาน โดยมีการบันทึกผลการประเมิน และมีหลักฐานแจ้งให้
นักศึกษาทราบด้วยทุกครั้ง 
  -  ประเมินความซื่อสัตย์จากการพูดคุย  สัมภาษณ์เพ่ือนร่วมงาน หัวหน้างาน และ
ผู้เกี่ยวข้อง พร้อมมีรายงานผลการฝึกงานประกอบ 
 
2.  ความรู้ 
 2.1 อธิบายถึงความรู้ที่จะได้รับ / ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  (1)  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 
  (2)  สามารถวิเคราะห์ปัญหา ประยุกต์ความรู้ ทักษะทีเ่หมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 
  (3)  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ 
  (4)  รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทางสารสนเทศศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 
  (5)  มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง  และ
เข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
   (6) สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 นอกจากคุณสมบัติตามข้อก าหนดหลักสูตรแล้ว นักศึกษายังต้องได้รับการพัฒนา เพ่ิมเติม
ดังนี้ 
  -  เข้าใจและเลือกใช้เครื่องมือในการท างานอย่างถูกต้อง เหมาะสม และค านึงถึงการใช้
ทรัพยากรของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  -  เข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้อง 
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 2.2  กระบวนการหรือกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผลการเรียน 
  -  สถานประกอบการที่ฝึกงาน จัดพนักงานพ่ีเลี้ยงให้ค าแนะน าเครื่องมือ อุปกรณ์ที่
จ าเป็นในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ บอกถึงแหล่งข้อมูลเพ่ือให้นักศึกษาได้ค้นคว้าข้อมูลเพ่ือการท างาน
ได้ด้วยตนเอง 
  -  จัดประชุม แบ่งงาน ติดตามงาน เป็นระยะเวลาที่ก าหนด หรือตามความเหมาะสม 
 2.3  วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
  -  ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน โดยผู้เกี่ยวข้อง เช่น พนักงานพ่ีเลี้ยง อาจารย์นิเทศ 
  -  ประเมินผลจากการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  
  -  ประเมินผลจากการตรงต่อเวลาในการส่งงาน และความสมบูรณ์ของงานที่ได้รับ
มอบหมาย โดยก าหนดแบบฟอร์มบันทึกการส่งงาน 
 
3.  ทักษะทางปัญญา 
  3.1  ทักษะทางปัญญาท่ีจะได้รับการพัฒนา/ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  (1)  คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
  (2)  สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์
  (3)  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
  (4)  สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางสารสนเทศศาสตร์ได้
อย่างเหมาะสม 
 นอกจากคุณสมบัติตามข้อก าหนดหลักสูตรแล้ว นักศึกษายังต้องได้รับการพัฒนา เพ่ิมเติม
ดังนี้ 
  -  สามารถน าความรู้ทางทฤษฎีมาเป็นพื้นฐานในการท างานจริง 
  -  สามารถน าความรู้ทางทฤษฎีมาประยุกต์เพ่ือแก้ไขปัญหา 
 3.2  กระบวนการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ใช้ในพัฒนาผลการเรียนรู้ 
  -  จัดท าโครงการพัฒนาสถานประกอบการที่ไปฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
  -  จัดท ารายงานโครงการพัฒนาสถานประกอบการ และน าเสนอ 
  -  จัดท ารายงานผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
  -  นิเทศนักศึกษาฝึกงาน โดยสัมภาษณ์พนักงานพ่ีเลี้ยง  
 3.3  วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
  -  ประเมินผลจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย ตามหัวข้อที่ก าหนด 
  -  ประเมินผลจากการนิเทศ 
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  -  ประเมินผลโดยพนักงานพ่ีเลี้ยง  
 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1  ค าอธิบายเกี่ยวกับทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความสามารถในการรับภาระ
ความรับผิดชอบที่ควรมีการพัฒนา 
  (1)  สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ 
ต่าง ๆ ในกลุ่มท้ังในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 
  (2)  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
  (3)  มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
  (4)  สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม 
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
 นอกจากคุณสมบัติตามข้อก าหนดหลักสูตรแล้ว นักศึกษายังต้องได้รับการพัฒนา เพ่ิมเติม
ดังนี้ 
  -  มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
เรียนรู้ภาวะทางอารมณ์ของตนเอง เรียนรู้การท างานร่วมกับผู้ อ่ืน  เรียนรู้เทคนิคการขอความ
ช่วยเหลือ หรือขอข้อมูลเพื่อน ามาประกอบการท างาน 
  -  สามารถวางตัวในต าแหน่งงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสม  กล้าแสดงความ
คิดเห็นในขอบเขตของงานและภาระหน้าที่ 
  -  พัฒนาตนเองจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง และจากการฝึกอบรม หรือการสอบถามเพ่ือน
ร่วมงาน 
  -  สร้างความสัมพันธ์อันดี ท าให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือเฟ้ือเกื้อกูลกันในหน่วยงาน 
 4.2  กระบวนการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะพัฒนาผลการเรียนรู้ 
  -  สร้างกิจกรรมสันทนาการ ละลายพฤติกรรม เพ่ือให้เกิดความรู้รัก สามัคคี พร้อม
ท างานเป็นทีม 
  -  มอบหมายงานที่ต้องท างานร่วมกันเป็นทีม มีการแบ่งงานกันอย่างชัดเจน 
  -  มอบหมายงานที่ต้องไปพูดคุย สัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเพื่อการพัฒนา  
  - ประชุมร่วมกัน เพ่ือมอบหมายงาน ติดตามงาน ประเมินผล 
 4.3  วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
  -  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม จากการสัมภาษณ์ผู้ร่วมงาน หรือผู้เกี่ยวข้อง 
  -  ประเมินจากข้อมูลที่ได้รับจากท่ีนักศึกษาไปสัมภาษณ์ 
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  - ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และการได้รับการยอมรับจาก
เพ่ือนร่วมงาน หรือผู้เกี่ยวข้อง 
 
5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการาช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 ค าอธิบายเกี่ยวกับทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ควรมีการพัฒนา 
  (1)  มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
  (2)  สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการ
แสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เก่ียวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
  (3)  สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของ
สื่อการน าเสนออย่างเหมาะสม 
  (4)  สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 
 นอกจากคุณสมบัติตามข้อก าหนดหลักสูตรแล้ว นักศึกษายังต้องได้รับการพัฒนา เพ่ิมเติม
ดังนี้ 
  -  สามารถใช้ความรู้ทางสถิติ คณิตศาสตร์ เทคนิคการค านวณ เพ่ือแก้ปัญหาโจทย์ที่
ได้รับมอบหมาย อย่างเหมาะสม 
  -  สามารถใช้เทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์ ในการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการท างาน เช่น 
การโต้ตอบ แสดงความคิดเห็น ประสานการท างาน การรับ-ส่งงาน 
  -  สามารถใช้เทคโนโลยี หรือ อินเทอร์เน็ตในการค้นคว้า หาข้อมูลประกอบการท างาน 
  -  สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาท่ีเหมาะสม และส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน 
 5.2 กระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะพัฒนาผลการเรียนรู้ 

 -  มอบหมายงานที่ต้องใช้คณิตศาสตร์ ทักษะการค านวณ และใช้สถิติเพ่ือน าเสนอข้อมูล 
  -  มอบหมายงานที่ต้องมีการสื่อสารโดยใช้ภาษาทั้งไทยและต่างประเทศ  ทั้งการพูด 
เขียน ในการประสานการท างาน 
  -  มอบหมายงานที่ต้องใช้เทคโนโลยี ในการแก้ปัญหา หรือน าเสนอผลงาน 
 5.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
  -  ประเมินจากเอกสาร ที่น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางคณิตศาสตร์  โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสื่อ 
  -  ประเมินจากเอกสารที่เขียน เช่น E-Mail ที่ใช้สื่อสารเพ่ือการท างาน 
  -  ประเมินจากผลการแก้ปัญหาว่า โดยเน้นความถูกต้องและเหมาะสม 
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หมวดที่ 4 ลักษณะและการด าเนินการ 
 
1.  ค าอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณ์ภาคสนามหรือค าอธิบายรายวิชา 
 การศึกษาระบบการท างานและฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการด้านงานบริหาร  งานเทคนิค  
งานบริการ ในสถาบันสารสนเทศหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
2.  กิจกรรมของนักศึกษา 
 การท างานเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ภาคสนามในช่วงระยะเวลาต่อเนื่องจนครบจ านวนชั่วโมงท่ี
ระบุตามหลักสูตร และ/หรือตามเวลาการท างานของสถานประกอบการที่นักศึกษาฝึกงาน โดย
นักศึกษาต้องมีการเตรียมตัวก่อนการท างานดังนี้ 
 •  เรียนรู้ ท าความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย วัฒนธรรม กฎ ระเบียบ ขั้นตอนในการท างาน
ของสถานประกอบการ 
 •  เรียนรู ้และฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืนในสถานประกอบการที่ฝึกงาน 
 
3.  รายงานหรืองานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 

รายงานหรืองานที่ได้รับมอบหมาย ก าหนดส่ง 

รายงานโครงการพัฒนาสถานประกอบการ 
และรายงานผลการฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม 

หลังการสิ้นสุดการฝึกงาน 1 สัปดาห์ 

 
4.  การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา 
 -  จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ทั้งที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์
ภาคสนามและที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง ให้นักศึกษาน าเสนอการเรียนรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการ
ฝึกประสบการณ์ ภาคสนาม เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาที่ไปฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม 
 -  อาจารย์ชี้น าให้เห็นถึงความส าคัญ และผลกระทบต่อพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่มีต่อการท างานในอนาคต 
 -  การน าผลการประเมินนักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม มาน าเสนออภิปราย เพ่ือเป็น
แนวทางในการฝึกประสบการณ์ภาคสนามต่อรุ่นต่อไป 
 -  สนับสนุนให้น าโจทย์ที่พบในการฝึกประสบการณ์ภาคสนามมาเป็นกรณีศึกษา หรือโจทย์
ในการท าโครงงานระบบสารสนเทศต่อไป 
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5.  หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่ เลีขยงานสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมาน
ภาคสนาม 
 -  จัดโปรแกรม ตารางการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา 
 -  แนะน านักศึกษาเก่ียวกับกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ วัฒนธรรมของหน่วยงาน 
 -  แนะน าบุคคลที่เก่ียวข้อง หรือที่ต้องท างานร่วมกัน 
 -  ติดตามความก้าวหน้า ประเมินผลการท างานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
รายงานผลต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
 -  ประสานงาน ประชุมกับอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้ความเห็นในการปรับปรุงการท างานของ
นักศึกษา 
 
6.  หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษา/อาจารย์นิเทศ 
 -  ประสานและร่วมวางแผนการฝึกประสบการณ์ภาคสนามกับพนักงานพ่ีเลี้ยง 
 -  สังเกตการณ์การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษาในสถานประกอบการ 
 -  แนะน าหรือให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาให้มีทักษะการท างานในองค์กร 
 -  ประเมินผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
 -  สอบทาน/ปรับปรุงแผนงานการฝึกประสบการณ์ภาคสนามเป็นระยะ 
 
7.  การเตรียมการานการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา 
 - จัดปฐมนิเทศแนะน านักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  พร้อมแจกคู่มือการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนาม 
 - จัดช่องทางและเจ้าหน้าที่ประสานงาน รับแจ้งเหตุด่วน กรณีต้องการความช่วยเหลือ เช่น 
หมายเลขโทรศัพท ์และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 - จัดอาจารย์ที่ปรึกษาตามความเชี่ยวชาญด้านการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเทคนิคพิเศษ 
เพ่ือให้ค าปรึกษาเฉพาะด้านในการแก้ไขปัญหา 
 
8.  สิ่งอ านวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ต้องการจากสถานที่ท่ีจัดประสบการณ์ภาคสนาม /
สถานประกอบการ 
 -  สถานที่ท างาน หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ตามความจ าเป็น 
 -  แหล่งข้อมูลเพื่อการค้นคว้า หรือเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 -  พนักงานพ่ีเลี้ยงที่คอยให้ค าแนะน า 
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หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ 
 
1.  การก าหนดสถานที่ฝึก 
 อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  คัดเลือกสถานประกอบการที่ยินดีรับ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม โดยดูลักษณะงานที่เหมาะสมและมีความพร้อมดังนี้ 
 -  เข้าใจ และสนับสนุนการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามจุดมุ่งหมาย 
 -  มีความปลอดภัยของสถานที่ตั้ง มีความสะดวกในการเดินทาง และสภาพแวดล้อมการ
ท างานที่ดี 
 -  สามารถจัดพนักงานพ่ีเลี้ยงดูแลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
 -  มีโจทย์ปัญหาที่มีความยากง่ายเหมาะสม กับศักยภาพของนักศึกษาในระยะเวลาที่ก าหนด 
 -  ยินดี เต็มใจรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
 การติดต่อประสานงาน ก าหนดล่วงหน้าก่อนฝึกประสบการณ์ภาคสนามอย่างน้อย 4 เดือน 
จัดนักศึกษาลงฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามความสมัครใจ  หรือนักศึกษาอาจหาสถานที่ฝึก
ประสบการณ์ภาคสนามด้วยตนเอง แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้รับผิดชอบรายวิชา 
 
2.  การเตรียมนักศึกษา 
 จัดปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม มอบคู่มือการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ก่อน
การฝึกประสบการณ์ภาคสนามอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ชี้แจงวัตถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวัง จากการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนาม วิธีการประเมินผล ช่องทางการติดต่อประสานงาน จัดฝึกอบรมบุคลิกภาพ 
การแต่งกาย หรือเทคนิคเพ่ิมเติมหากต้องการความสามารถเฉพาะด้าน  เพ่ือการฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม 
 
3.  การเตรียมอาจารย์ท่ีปรึกษา/อาจารย์นิเทศ 
 อาจารย์ที่ปรึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ประสานงานกับสถานประกอบการเพ่ือขอชื่อ 
ต าแหน่งของพนักงานพ่ีเลี้ยง ประชุมพนักงานพ่ีเลี้ยง และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนามเพ่ือ
ชี้แจงให้รับทราบวัตถุประสงค์สิ่งที่คาดหวัง จากการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาที่ต้องการเน้น  อุปกรณ์  เทคโนโลยีที่จะน ามาใช้ในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  
แนวทางการฝึกอบรม หรือการฝึกใช้เครื่องมือ ช่องทางการติดต่อกรณีเหตุด่วน มอบเอกสารคู่มือการ
ดูแล และประเมินผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
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4.  การเตรียมพนักงานพี่เลีขยงานสถานที่ฝึก 
 จัดประชุมพนักงานพ่ีเลี้ยง และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนามเพ่ือชี้แจงให้รับทราบ
วัตถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวัง จากการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม รับทราบถึงวิธีการบันทึกผลการ
ท างานของนักศึกษา มอบเอกสารคู่มือการดูแล และประเมินผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม บอก
หมายเลขโทรศัพท์ หรือช่องทางติดต่ออาจารย์นิเทศ 
 
5.  การจัดการความเสี่ยง 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมร่วมกันเพ่ือประเมินความเสี่ยง  ที่จะเกิดต่อนักศึกษา และ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถานประกอบการ เช่น 
 -  ความเสี่ยงจากสถานที่ตั้ง สภาพแวดล้อมในการท างาน การเดินทาง ป้องกันโดยคัดเลือก
สถานประกอบการที่มีการคมนาคมสะดวก ไม่มี หรือมีความเสี่ยงน้อยที่สุด 
 -  ความเสี่ยงจากอุบัติภัยจากการท างาน จากการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ป้องกันโดย จัด
ปฐมนิเทศ แนะน าการใช้อุปกรณ์ การป้องกัน อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลสถานประกอบการ 
เน้นจริยธรรมการไม่เปิดเผยข้อมูลสถานประกอบการอันเป็นความลับ และก าหนดให้นักศึกษาปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด 
 

หมวดที่ 6 การประเมินนักศึกษา 
 
1.  หลักเกณฑ์การประเมิน 
 ประเมินการบรรลุผลการเรียนรู้ของนักศึกษาทั้ง 5 ด้าน โดยให้ระดับคะแนน 1-5 ตามเกณฑ์
การประเมินผลการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
  1  หมายถึง   ต้องปรับปรุงอย่างมาก 
  2  หมายถึง   ต้องปรับปรุง 
  3  หมายถึง   พอใช้ 
  4  หมายถึง   ดี 
  5  หมายถึง   ดีมาก 
 นักศึกษาต้องได้รับคะแนนประเมิน เฉลี่ ยไม่น้อยกว่า  3.5 จึงจะผ่านเกณฑ์การฝึก
ประสบการณ์ภาคสนาม 
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2.  กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
 -  ประเมินโดยพนักงานพ่ีเลี้ยงและอาจารย์ที่ปรึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม โดยใช้เกณฑ์
ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของโครงการ 
 -  อาจารย์ที่ปรึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม สรุปผลการประเมิน และรายงานผลต่อ
คณะฯ 
 
3.  ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลีขยงต่อการประเมินนักศึกษา 
 ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาทั้งระหว่างฝึกประสบการณ์ภาคสนาม และเมื่อเสร็จ
สิ้นการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบฟอร์มการประเมินของหลักสูตร 
 
4.   ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประสบการณ์ภาคสนามต่อการประเมินนักศึกษา 
 ประเมินผลนักศึกษาหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบประเมิน โดย
พิจารณาจากรายงานผลการประเมินตนเองของนักศึกษา บันทึกผลการนิเทศ และรายงานผลการฝึกฯ  
ของพ่ีเลี้ยง 
 
5.  การสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง 
 ประธานหลักสูตรประสานงานกับสถานประกอบการ เพ่ือท าความเข้าใจในการประเมิน หาก
เกิดความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ มีการประชุมร่วมกัน ระหว่างผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาหา
ข้อสรุป 
 

หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
 
1.  กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยผู้เกี่ยวข้องต่อไปนีข 
 1.1  นักศึกษา 
  จัดให้นักศึกษาตอบแบบสอบถามการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
 1.2  พนักงานพ่ีเลี้ยงหรือผู้ประกอบการ 
  พนักงานพ่ีเลี้ยงบันทึกงานที่มอบหมาย และผลการฝึกฯในแบบฟอร์ม และสุ่มถามด้วย
วาจา 
 1.3  อาจารย์ที่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม 
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  อาจารย์ที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง บันทึกการให้ค าปรึกษา ผลการด าเนินงานของนักศึกษา
หลังให้ค าปรึกษา ในแบบฟอร์มรายงานผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม การน าค าแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษาไปใช้ในการแก้ปัญหาของนักศึกษา 
 1.4  อ่ืน ๆ  เช่น บัณฑิตจบใหม่ 
  ติดตามความความก้าวหน้าในการท างานของบัณฑิตที่ตรงตามสาขาวิชา โดยการส ารวจ
สอบถามจากผู้ประกอบการและบัณฑิต 
 
2.  กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง 
 -  อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  ประมวลผลการฝึกประสบการณ์
ภาคสนามของนักศึกษา จากผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากนักศึกษา จากพนักงานพ่ีเลี้ยง และ
จากอาจารย์ที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง รายงานต่ออาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร และประธานหลักสูตร หรือ
หัวหน้าภาควิชาเพ่ือทราบ 
 -  ประชุมหลักสูตร หรือโปรแกรมวิชา ร่วมพิจารณาน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงส าหรับการ
ใช้รอบปีการศึกษาถัดไป น าแสดงไว้ในรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร 
  


