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ฝึกประสบการณ์ภาคสนามรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร ์
 
ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา  มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา คณิตศาสตร ์คณะวทิยาศาสตร ์

 
หมวดท่ี 1  ข้อมูลทัว่ไป 

 
1.  รหสัและช่ือรายวิชา 
 รหสัวชิา 4094802  (ชื่อวชิาภาษาไทย) การฝึกประสบการณ์วชิาชพีคณิตศาสตร ์ 
      (ชื่อวชิาภาษาองักฤษ) Field Experience in Mathematics 
2.  จ านวนหน่วยกิตหรือจ านวนชัว่โมง  
 5 หน่วยกติ (ประมาณ 350 ชัว่โมง)  
3.  หลกัสูตรและประเภทรายวิชา 
 วทิยาศาสตรบณัฑติ   สาขาวชิาคณิตศาตสร ์
 เป็นวชิาพืน้ฐานวชิาชพีและวชิาชพี 
4.  อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบ/อาจารยท่ี์ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
 4.1  อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิา 
   ผศ. ส าคญั  ฮ่อบรรทดั 
 4.2  อาจารยผ์ูส้อน  
   ผศ. วชริารกัษ์  โอรสรมัย ์
   อ. สมภพ   กาญจนะ 
   ผศ. เฉลมิวุฒ ิ    ค าเมอืง 
   อ. วชิาญาพร   จนัทะนนั 
   อ. วชัระ             วงศา 
  
5.  ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีก าหนดให้มีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามแผนการ
ศึกษาของ 
     หลกัสูตร 
 ระดบัปรญิญาตร ี ชัน้ปีที ่4 ภาคการศกึษาที ่2 
6.  วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาประสบการณ์ภาคสนามครัง้ล่าสุด 
 - 
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หมวดท่ี 2  จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
 
1.  จดุมุ่งหมายของประสบการณ์ภาคสนาม 
 จุดมุ่งหมายของวชิาประสบการณ์ภาคสนาม เป็นการฝึกใหน้กัศกึษาไดเ้รยีนรูส้ ิง่ต่อไปนี้ 
 -  การเชื่อมโยงความรูท้างทฤษฎกีบัการประยุกตใ์หเ้กดิผลทางปฏบิตัิ 
 -  เข้าใจกระบวนการ ขัน้ตอนและวธิกีารน าความรูด้้านเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ใน
การท างาน 
 -  เขา้ใจชวีติการท างานและวฒันธรรมองคก์ร เรยีนรูก้ารปรบัตวัใหเ้ขา้กบัผูอ้ื่น และ
สามารถท างานร่วมกนัได ้
2.  วตัถปุระสงคข์องการพฒันาหรือปรบัปรงุประสบการณ์ภาคสนาม 
 เพื่อใหเ้ป็นวชิาทีน่ักศกึษาไดบู้รณาการความรูท้ีไ่ดศ้กึษามาทัง้หมด ประยุกต์ใชก้บัการ
ปฏบิตังิานจรงิในสถานประกอบการ จะเป็นการเพิม่พูนประสบการณ์ตรง ท างานเป็นทมี เป็น
การเตรยีมความพรอ้มและปรบัตวัใหส้ามารถท างานไดจ้รงิเมื่อส าเรจ็การศกึษา ภายใต้การดูแล
ของพนกังานพีเ้ลีย้งจากสถานประกอบการและอาจารยท์ีป่รกึษา 
 

หมวดท่ี 3  การพฒันาผลการเรียนรู้ 
 
1.  คณุธรรม จริยธรรม 
 1.1  คุณธรรม จรยิธรรมทีต่อ้งพฒันา 
  (1)  ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จรยิธรรม เสยีสละ และซื่อสตัยส์ุจรติ 
  (2)  มวีนิยั ตรงต่อเวลา และความรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 
  (3)  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไข 
ขอ้ขดัแยง้และล าดบัความส าคญั 
  (4)  เคารพสทิธแิละรบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ื่น รวมทัง้เคารพในคุณค่าและศกัดิศ์รี
ของความเป็นมนุษย ์
  (5)  เคารพกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสงัคม 
  (6)  มจีรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชพี 
 นอกจากคุณสมบัติตามข้อก าหนดหลักสูตรแล้ว นักศึกษายังต้องได้รบัการพัฒนา 
เพิม่เตมิดงันี้ 
 -  ซื่อสตัย ์สุจรติ รกัษาความลบัขององคก์ร 
 -  เคารพ ปฏบิตัติาม กฎ ระเบยีบขององคก์ร 
 -  มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทน เอือ้เฟ้ือต่อสมาชกิในการท างาน 
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 1.2  กระบวนการหรอืกจิกรรมเพือ่พฒันาผลการเรยีนรู้ 
  -  ปฐมนิเทศนกัศกึษาถงึระเบยีบ วนิยั คุณธรรม ทีพ่งึปฏบิตั ิก่อนการฝึกงาน 
  -  ก าหนดตารางเวลาฝึกงาน บนัทกึเวลาฝึกงานก าหนดขอบเขตของงาน ก าหนด
วธิกีารประเมนิผลงาน 
  -  มอบหมายงาน ก าหนด ตดิตามและควบคุมใหน้กัศกึษาปฏบิตัติามกฎระเบยีบ
ของสถานประกอบการเช่นเดยีวกบัพนกังานขององคก์ร 
  -  ประเมนิผลการปฏบิตังิานอย่างต่อเนื่อง 
 1.3  วธิกีารประเมนิผลการเรยีนรู้ 
  -  นักศึกษาประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้แบบสอบถามมาตรฐานที่ว ัด
คุณธรรม จรยิธรรม 
  -  ประเมนิโดยพนักงานพี่เลี้ยง หรอืพนักงานควบคุมการฝึกงาน จากการสงัเกต
พฤตกิรรมและการแสดงออกระหว่างฝึกงาน โดยมกีารบนัทกึผลการประเมนิ และมหีลกัฐานแจง้
ใหน้กัศกึษาทราบดว้ยทุกครัง้ 
  -  ประเมนิความซื่อสตัย์จากการพูดคุย สมัภาษณ์เพื่อนร่วมงาน หวัหน้างาน และ
ผูเ้กีย่วขอ้ง พรอ้มมรีายงานผลการฝึกงานประกอบ 
2.  ความรู้ 
 2.1  อธบิายถงึความรูท้ีจ่ะไดร้บั / ผลการเรยีนรูด้า้นความรู้ 
  (1)  มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการและทฤษฎทีีส่ าคญัในเน้ือหาทีศ่กึษา 
  (2)  สามารถวเิคราะหปั์ญหา ประยุกตค์วามรู ้ทกัษะทีเ่หมาะสมกบัการแกไ้ขปัญหา 
  (3)  สามารถตดิตามความกา้วหน้าทางวชิาการ 
  (4)  รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทางเคมีอุตสาหกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 
  (5)  มคีวามรูใ้นแนวกวา้งของสาขาวชิาทีศ่กึษาเพื่อใหเ้ลง็เหน็การเปลีย่นแปลง และ
เขา้ใจผลกระทบของเทคโนโลยใีหม่ๆ 
   (6) สามารถบูรณาการความรูใ้นทีศ่กึษากบัความรูใ้นศาสตรอ์ื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 นอกจากคุณสมบัติตามข้อก าหนดหลักสูตรแล้ว นักศึกษายังต้องได้รบัการพัฒนา 
เพิม่เตมิดงันี้ 
 -  เขา้ใจและเลอืกใชเ้ครื่องมอืในการท างานอย่างถูกต้อง เหมาะสม และค านึงถงึการใช้
ทรพัยากรของหน่วยงานใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด 
 -  เขา้ใจในบทบาทหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย และปฏบิตัหิน้าทีไ่ดถู้กตอ้ง 
 2.2  กระบวนการหรอืกจิกรรมเพือ่พฒันาผลการเรยีน 
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  -  สถานประกอบการทีฝึ่กงาน จดัพนักงานพีเ่ลี้ยงใหค้ าแนะน าเครื่องมอื อุปกรณ์ที่
จ าเป็นในการปฏบิตังิานตามหน้าที่ บอกถงึแหล่งขอ้มลูเพือ่ใหน้ักศกึษาไดค้น้ควา้ขอ้มูลเพื่อการ
ท างานไดด้ว้ยตนเอง 
  -  จดัประชุม แบ่งงาน ตดิตามงาน เป็นระยะเวลาทีก่ าหนด หรอืตามความเหมาะสม 
 2.3  วธิกีารประเมนิผลการเรยีนรู้ 
  -  ประเมนิจากผลการปฏบิตังิาน โดยผูเ้กี่ยวขอ้ง เช่น ผูใ้ชง้านระบบสารสนเทศ 
พนกังานพีเ่ลีย้ง อาจารยน์ิเทศ 
  -  ประเมนิผลจากการท างานร่วมกบัผูอ้ื่น  
  -  ประเมนิผลจากการตรงต่อเวลาในการสง่งาน และความสมบูรณ์ของงานทีไ่ดร้บั
มอบหมาย โดยก าหนดแบบฟอรม์บนัทกึการสง่งาน 
3.  ทกัษะทางปัญญา 
  3.1  ทกัษะทางปัญญาทีจ่ะไดร้บัการพฒันา/ผลการเรยีนรูด้า้นทกัษะทางปัญญา 
  (1)  คดิอย่างมวีจิารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
  (2)  สามารถสบืคน้ ตคีวาม และประเมนิสารสนเทศ เพือ่ใชใ้นการแก้ไขปัญหาอย่าง
สรา้งสรรค ์
  (3)  สามารถรวบรวม ศกึษา วเิคราะห ์และสรุปประเดน็ปัญหาและความตอ้งการ 
  (4)  สามารถประยุกต์ความรูแ้ละทกัษะกบัการแก้ไขปัญหาทางเคมอีุตสาหกรรมได้
อย่างเหมาะสม 
 นอกจากคุณสมบัติตามข้อก าหนดหลักสูตรแล้ว  นักศึกษายังต้องได้รบัการพัฒนา 
เพิม่เตมิดงันี้ 
 -  สามารถน าความรูท้างทฤษฎมีาเป็นพืน้ฐานในการท างานจรงิ 
 -  สามารถน าความรูท้างทฤษฎมีาประยุกตเ์พือ่แกไ้ขปัญหา 
 3.2  กระบวนการหรอืกจิกรรมต่าง ๆ ทีใ่ชใ้นพฒันาผลการเรยีนรู้ 
  -  การมอบหมายโจทยปั์ญหา ใหฝึ้กการคน้หาความต้องการ และวเิคราะหผ์ลความ
ตอ้งการ 
  -  จดัท ารายงานผลวเิคราะหค์วามตอ้งการ และน าเสนอ 
  -  ประชุมร่วมกนัระหว่างพนกังานพีเ่ลีย้ง อาจารยท์ีป่รกึษา และนกัศกึษาฝึกงาน 
  -  มอบหมายโจทยปั์ญหา  
  -  จดัท ารายงานผลการออกแบบและน าเสนอ 
  -  ประชุมร่วมกนัระหว่างพนักงานพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรกึษา และนักศึกษาฝึกงาน 
สม ่าเสมอและต่อเนื่อง 
 3.3  วธิกีารประเมนิผลการเรยีนรู้ 
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  -  ประเมนิผลจากผลงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย ตามหวัขอ้ทีก่ าหนด โดยอา้งองิทฤษฎี
ในวชิาทีเ่กี่ยวขอ้งและควรน ามาเป็นพืน้ฐานในการท างาน 
 
4.  ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 
 4.1  ค าอธบิายเกีย่วกบัทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความสามารถในการ
รบัภาระความรบัผดิชอบทีค่วรมกีารพฒันา 
  (1)  สามารถใหค้วามช่วยเหลอืและอ านวยความสะดวกแก่การแกปั้ญหา
สถานการณ์ต่าง ๆในกลุ่มทัง้ในบทบาทของผูน้ า หรอืในบทบาทของผูร้่วมทมีท างาน 
  (2)  สามารถใชค้วามรูใ้นศาสตรม์าชีน้ าสงัคมในประเดน็ทีเ่หมาะสม 
  (3)  มคีวามรบัผดิชอบในการกระท าของตนเองและรบัผดิชอบงานในกลุ่ม 
  (4)  สามารถเป็นผูร้เิริม่แสดงประเดน็ในการแกไ้ขสถานการณ์ทัง้สว่นตวัและ
สว่นรวม พรอ้มทัง้แสดงจุดยนือย่างพอเหมาะทัง้ของตนเองและของกลุ่ม 
 นอกจากคุณสมบัติตามข้อก าหนดหลักสูตรแล้ว นักศึกษายังต้องได้รบัการพัฒนา 
เพิม่เตมิดงันี้ 
 -  มคีวามรบัผดิชอบการพฒันาการเรยีนรู้ทัง้ของตนเองและทางวชิาชพีอย่างต่อเนื่อง
เรยีนรู้ภาวะทางอารมณ์ของตนเอง เรยีนรู้การท างานร่วมกบัผู้อื่น เรยีนรู้เทคนิคการขอความ
ช่วยเหลอื หรอืขอขอ้มูลเพือ่น ามาประกอบการท างาน 
 -  สามารถวางตวัในต าแหน่งงานที่ได้รบัมอบหมายได้อย่างเหมาะสม กล้าแสดงความ
คดิเหน็ในขอบเขตของงานและภาระหน้าที ่
 -  พฒันาตนเองจากการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง และจากการฝึกอบรม หรอืการสอบถามเพือ่น
ร่วมงาน 
 -  สรา้งความสมัพนัธอ์นัด ีท าใหเ้กดิสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้เฟ้ือเกือ้กูลกนัในหน่วยงาน 
 4.2  กระบวนการ หรอืกจิกรรมต่าง ๆ ทีจ่ะพฒันาผลการเรยีนรู้ 
  -  สรา้งกจิกรรมสนัทนาการ ละลายพฤตกิรรม เพื่อใหเ้กดิความรูร้กั สามคัค ีพรอ้ม
ท างานเป็นทมี 
  -  มอบหมายงานทีต่อ้งท างานร่วมกนัเป็นทมี มกีารแบ่งงานกนัอย่างชดัเจน 
  -  มอบหมายงานทีต่อ้งไปพดูคุย สมัภาษณ์ เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูเพือ่การพฒันา 
  -  ประชุมร่วมกนั เพือ่มอบหมายงาน ตดิตามงาน ประเมนิผล 
 4.3  วธิกีารประเมนิผลการเรยีนรู้ 
  -  ประเมนิจากการสงัเกตพฤตกิรรม จากการสมัภาษณ์ผูร้่วมงาน หรอืผูเ้กีย่วขอ้ง 
  -  ประเมนิจากขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากทีน่กัศกึษาไปสมัภาษณ์ 
  - ประเมนิจากการมสีว่นร่วมในการแสดงความคดิเหน็ และการไดร้บัการยอมรบัจาก
เพือ่นร่วมงาน หรอืผูเ้กีย่วขอ้ง 
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5.  ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1  ค าอธบิายเกี่ยวกบัทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศทีค่วรมกีารพฒันา 
  (1)  มทีกัษะในการใชเ้ครื่องมอืทีจ่ าเป็นทีม่อียู่ในปัจจุบนั 
  (2)  สามารถแนะน าประเดน็การแกไ้ขปัญหาโดยใชส้ารสนเทศทางคณิตศาสตรห์รอื
การแสดงสถติปิระยุกตต์่อปัญหาทีเ่กีย่วขอ้งอย่างสรา้งสรรค์ 
  (3)  สามารถสือ่สารอย่างมปีระสทิธภิาพทัง้ปากเปล่าและการเขยีน เลอืกใชร้ปูแบบ
ของสือ่การน าเสนออย่างเหมาะสม 
  (4)  สามารถใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยสีือ่สารอย่างเหมาะสม 
 นอกจากคุณสมบัติตามข้อก าหนดหลักสูตรแล้ว  นักศึกษายังต้องได้รบัการพัฒนา 
เพิม่เตมิดงันี้ 
 -  สามารถใช้ความรู้ทางสถติิ คณิตศาสตร์ เทคนิคการค านวณ เพื่อแก้ปัญหาโจทย์ที่
ไดร้บัมอบหมาย อย่างเหมาะสม 
 -  สามารถใชเ้ทคโนโลย ีเครื่องมอื อุปกรณ์ ในการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการท างาน เช่น 
การโตต้อบ แสดงความคดิเหน็ ประสานการท างาน การรบั-สง่งาน 
 -  สามารถใชเ้ทคโนโลย ีหรอื อนิเทอรเ์น็ตในการคน้ควา้ หาขอ้มลูประกอบการท างาน 
 -  สามารถสือ่สารโดยใชภ้าษาทีเ่หมาะสม และสง่ผลใหเ้กดิประสทิธภิาพในการท างาน 
 5.2  กระบวนการหรอืกจิกรรมต่างๆ ทีจ่ะพฒันาผลการเรยีนรู ้

 -  มอบหมายงานที่ต้องใชค้ณิตศาสตร์ ทกัษะการค านวณ และใช้สถติเิพื่อน าเสนอ
ขอ้มลู 
  -  มอบหมายงานทีต่อ้งมกีารสื่อสารโดยใชภ้าษาทัง้ไทยและต่างประเทศ ทัง้การพูด 
เขยีน ในการประสานการท างาน 
  -  มอบหมายงานทีต่อ้งใชเ้ทคโนโลย ีในการแกปั้ญหา หรอืน าเสนอผลงาน 
 5.3  วธิกีารประเมนิผลการเรยีนรู ้
  -  ประเมนิจากเอกสาร ที่น าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูลทางคณิตศาสตร์ โดยใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศเป็นสือ่ 
  -  ประเมนิจากเอกสารทีเ่ขยีน เช่น E-Mail ทีใ่ชส้ือ่สารเพือ่การท างาน 
  -  ประเมนิจากผลการแก้ปัญหาว่า โดยเน้นความถูกตอ้งและเหมาะสม 
 
 

หมวดท่ี 4  ลกัษณะและการด าเนินการ 
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1.  ค าอธิบายโดยทัว่ไปของประสบการณ์ภาคสนามหรือค าอธิบายรายวิชา 
 ใหม้กีารฝึกไม่ต ่ากว่า 350 ชัว่โมง เกีย่วกบัคณิตศาสตร ์คณิตศาสตรป์ระยุกต ์สถติ ิหรอื
คอมพวิเตอรก์บัหน่วยงานของรฐับาลหรอืเอกชน 
2.  กิจกรรมของนักศึกษา 
 การท างานเพือ่เพิม่ประสบการณ์ภาคสนามในช่วงระยะเวลาต่อเนื่องจนครบจ านวน
ชัว่โมงทีร่ะบุตามหลกัสตูร และ/หรอืตามเวลาการท างานของสถานประกอบการทีน่กัศกึษา
ฝึกงาน โดยนกัศกึษาตอ้งมกีารเตรยีมตวัก่อนการท างานดงันี้ 
 •  เรยีนรู ้ท าความเขา้ใจในภารกจิ เป้าหมาย วฒันธรรม กฎ ระเบยีบ ขัน้ตอนในการ
ท างานของสถานประกอบการ 
 •  เรยีนรู ้และฝึกการท างานร่วมกบัผูอ้ื่นในสถานประกอบการที่ฝึกงาน 
3.  รายงานหรืองานท่ีนักศึกษาได้รบัมอบหมาย 
รายงานหรืองานท่ีได้รบัมอบหมาย ก าหนดส่ง 

แผนการแกไ้ขโจทยปั์ญหา สปัดาหท์ี ่2 ของการฝึกงาน 
ผลการวเิคราะหปั์ญหา ระหว่างการฝึกงาน ตามระยะเวลาทีม่อบหมายงาน 
ผลการออกแบบ และพฒันาระบบเพือ่ 
แกไ้ขปัญหา 

ระหว่างการฝึกงาน ตามระยะเวลาทีม่อบหมายงาน 

ผลประเมนิการใชง้านระบบ ระหว่างการฝึกงาน ตามระยะเวลาทีม่อบหมายงาน 
รายงานการฝึกงาน หลงัการสิน้สุดการฝึกงาน 1 สปัดาห ์
 
 
4.  การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา 
 -  จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  ทัง้ที่ปรึกษาการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนามและที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง  ให้นักศึกษาน าเสนอการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รบัจากการฝึกประสบการณ์  ภาคสนาม เพื่อการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ระหว่าง
นกัศกึษาทีไ่ปฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
 -  อาจารย์ชี้น าให้เห็นถึงความส าคัญ  และผลกระทบต่อพฤติกรรมด้านคุณธรรม 
จรยิธรรม ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ ทีม่ตี่อการท างานในอนาคต 
 -  การน าผลการประเมนินักศกึษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม มาน าเสนออภปิราย เพื่อ
เป็นแนวทางในการฝึกประสบการณ์ภาคสนามต่อรุ่นต่อไป 
 -  สนับสนุนให้น าโจทย์ที่พบในการฝึกประสบการณ์ภาคสนามมาเป็นกรณีศกึษา หรอื
โจทยใ์นการท าโครงงานระบบสารสนเทศต่อไป 
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5.  หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของพนักงานพ่ีเล้ียงในสถานประกอบการท่ีดแูลกิจกรรม
ในภาคสนาม 
 -  จดัโปรแกรม ตารางการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ร่วมกบัอาจารยท์ีป่รกึษา 
 -  แนะน านกัศกึษาเกีย่วกบักฎ ระเบยีบ ขอ้ปฏบิตั ิวฒันธรรมของหน่วยงาน 
 -  แนะน าบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืทีต่อ้งท างานร่วมกนั 
 -  ติดตามความก้าวหน้า ประเมินผลการท างานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม รายงานผลต่ออาจารยท์ีป่รกึษา 
 -  ประสานงาน ประชุมกบัอาจารยท์ีป่รกึษา เพื่อใหค้วามเหน็ในการปรบัปรุงการท างาน
ของนกัศกึษา 
6.  หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของอาจารยท่ี์ปรึกษา/อาจารยนิ์เทศ 
 -  ประสานและร่วมวางแผนการฝึกประสบการณ์ภาคสนามกบัพนกังานพีเ่ลีย้ง 
 -  สงัเกตการณ์การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนกัศกึษาในสถานประกอบการ 
 -  แนะน าหรอืใหค้ าปรกึษาแก่นกัศกึษาใหม้ทีกัษะการท างานในองคก์ร 
 -  ประเมนิผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
 -  สอบทาน/ปรบัปรุงแผนงานการฝึกประสบการณ์ภาคสนามเป็นระยะ 
7.  การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา 
 - จดัปฐมนิเทศแนะน านักศกึษาก่อนฝึกประสบการณ์ภาคสนาม พรอ้มแจกคู่มอืการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนาม 
 - จดัช่องทางและเจา้หน้าที่ประสานงาน รบัแจง้เหตุด่วน กรณีต้องการความช่วยเหลอื 
เช่น หมายเลขโทรศพัท ์และไปรษณียอ์เิลก็ทรอนิกส ์
 - จดัอาจารยท์ีป่รกึษาตามความเชีย่วชาญดา้นการใชเ้ครื่องมอื อุปกรณ์ หรอืเทคนิค
พเิศษ เพือ่ใหค้ าปรกึษาเฉพาะดา้นในการแกไ้ขปัญหา 
8.  ส่ิงอ านวยความสะดวกและการสนับสนุนท่ีต้องการจากสถานท่ีท่ีจดัประสบการณ์
ภาคสนาม /สถานประกอบการ 
 -  สถานทีท่ างาน หมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิต่อได ้ตามความจ าเป็น 
 -  แหล่งขอ้มลูเพือ่การคน้ควา้ หรอืเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
 -  พนกังานพีเ่ลีย้งทีค่อยใหค้ าแนะน า 
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หมวดท่ี 5  การวางแผนและการเตรียมการ 
 
1.  การก าหนดสถานท่ีฝึก 
 อาจารย์ที่ปรกึษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม คดัเลอืกสถานประกอบการที่ยนิดรีบั
นกัศกึษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม โดยดลูกัษณะงานทีเ่หมาะสมและมคีวามพรอ้มดงันี้ 
 -  เขา้ใจ และสนบัสนุนการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามจุดมุ่งหมาย 
 -  มคีวามปลอดภยัของสถานที่ตัง้ มคีวามสะดวกในการเดนิทาง และสภาพแวดล้อม
การท างานทีด่ ี
 -  สามารถจดัพนกังานพีเ่ลีย้งดแูลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
 -  มโีจทย์ปัญหาที่มคีวามยากง่ายเหมาะสม กบัศกัยภาพของนักศึกษาในระยะเวลาที่
ก าหนด 
 -  ยนิด ีเตม็ใจรบันกัศกึษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
 การติดต่อประสานงาน ก าหนดล่วงหน้าก่อนฝึกประสบการณ์ภาคสนามอย่างน้อย 4 
เดอืน จดันกัศกึษาลงฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามความสมคัรใจ หรอืนกัศกึษาอาจหาสถานที่
ฝึกประสบการณ์ภาคสนามดว้ยตนเอง แต่ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากผูร้บัผดิชอบรายวชิา 
 
2.  การเตรียมนักศึกษา 
 จดัปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม มอบคู่มอืการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
ก่อนการฝึกประสบการณ์ภาคสนามอย่างน้อย 1 สปัดาห์ ชี้แจงวตัถุประสงค์ สิง่ที่คาดหวงั จาก
การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  วธิกีารประเมนิผล ช่องทางการตดิต่อประสานงาน จดัฝึกอบรม
บุคลกิภาพ การแต่งกาย หรอืเทคนิคเพิม่เตมิหากต้องการความสามารถเฉพาะดา้น เพื่อการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนาม 
 
 
3.  การเตรียมอาจารยท่ี์ปรึกษา/อาจารยนิ์เทศ 
 อาจารยท์ีป่รกึษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ประสานงานกบัสถานประกอบการเพื่อขอ
ชื่อ ต าแหน่งของพนักงานพี่เลี้ยง ประชุมพนักงานพี่เลี้ยง และนักศึกษาฝึกประสบการณ์
ภาคสนามเพื่อชี้แจงให้รบัทราบวตัถุประสงค์สิง่ที่คาดหวงั จากการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
ผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษาทีต่อ้งการเน้น อุปกรณ์ เทคโนโลยทีีจ่ะน ามาใชใ้นการฝึก 
ประสบการณ์ภาคสนาม แนวทางการฝึกอบรมหรอืการฝึกใชเ้ครื่องมอื ช่องทางการตดิต่อกรณี
เหตุด่วน มอบเอกสารคู่มอืการดแูล และประเมนิผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
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4.  การเตรียมพนักงานพ่ีเล้ียงในสถานท่ีฝึก 
 จดัประชุมพนกังานพีเ่ลีย้ง และนกัศกึษาฝึกประสบการณ์ภาคสนามเพือ่ชีแ้จงให้
รบัทราบวตัถุประสงค ์สิง่ทีค่าดหวงั จากการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม รบัทราบถงึวธิกีาร
บนัทกึผลการท างานของนกัศกึษา มอบเอกสารคู่มอืการดแูล และประเมนิผลการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนาม บอกหมายเลขโทรศพัท์ หรอืช่องทางตดิต่ออาจารยน์ิเทศ 
5.  การจดัการความเส่ียง 
 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรประชุมร่วมกนัเพื่อประเมนิความเสีย่ง ทีจ่ะเกดิต่อนกัศกึษา และ
ก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อสถานประกอบการ เช่น 
 -  ความเสี่ยงจากสถานที่ตัง้ สภาพแวดล้อมในการท างาน การเดินทาง ป้องกันโดย
คดัเลอืกสถานประกอบการทีม่กีารคมนาคมสะดวก ไม่ม ีหรอืมคีวามเสีย่งน้อยทีสุ่ด 
 -  ความเสีย่งจากอุบตัภิยัจากการท างาน จากการใชเ้ครื่องมอื อุปกรณ์ ป้องกนัโดย จดั
ปฐมนิเทศ แนะน าการใช้อุปกรณ์  การป้องกัน อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลสถาน
ประกอบการ เน้นจริยธรรมการไม่เปิดเผยข้อมูลสถานประกอบการอันเป็นความลับ  และ
ก าหนดใหน้กัศกึษาปฏบิตัติามกฎระเบยีบสถานประกอบการอย่างเคร่งครดั 
 
 

หมวดท่ี 6  การประเมินนักศึกษา 
 
1.  หลกัเกณฑ์การประเมิน 
 ประเมนิการบรรลุผลการเรยีนรู้ของนักศกึษาทัง้ 5 ดา้น โดยให้ระดบัคะแนน C-A ตาม
เกณฑก์ารประเมนิผลการศกึษาของมหาวทิยาลยั ดงันี้ 
  C  หมายถงึ   ตอ้งปรบัปรุงอย่างมาก 
  C+  หมายถงึ   ตอ้งปรบัปรุง 
  B  หมายถงึ   พอใช ้
  B+  หมายถงึ   ด ี
  A  หมายถงึ   ดมีาก 
 นกัศกึษาตอ้งไดร้บัคะแนนประเมนิเฉลีย่ไม่น้อยกว่า B  จงึจะผ่านเกณฑก์ารฝึก
ประสบการณ์ภาคสนาม 
 
2.  กระบวนการประเมินผลการปฏิบติังานของนักศึกษา 
 -  ประเมนิโดยพนักงานพีเ่ลี้ยงและอาจารยท์ีป่รกึษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม โดยใช้
เกณฑใ์หเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของโครงการ 
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 -  อาจารย์ที่ปรกึษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม สรุปผลการประเมนิ และรายงานผลต่อ
คณะฯ 
3.  ความรบัผิดชอบของพนักงานพ่ีเล้ียงต่อการประเมินนักศึกษา 
 ประเมนิผลการปฏบิตังิานของนักศกึษาทัง้ระหว่างฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  และเมื่อ
เสรจ็สิน้การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบฟอรม์การประเมนิของหลกัสตูร 
4.   ความรบัผิดชอบของอาจารย์ผู้รบัผิดชอบประสบการณ์ภาคสนามต่อการประเมิน
นักศึกษา 
 ประเมนิผลนักศกึษาหลงัจากเสรจ็สิน้การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบประเมนิ 
โดยพจิารณาจากรายงานผลการประเมนิตนเองของนักศกึษา บนัทกึผลการนิเทศ และรายงาน
ผลการฝึกฯ  ของพีเ่ลีย้ง 
5.  การสรปุผลการประเมินท่ีแตกต่าง 
 ประธานหลกัสูตรประสานงานกบัสถานประกอบการ เพื่อท าความเขา้ใจในการประเมนิ 
หากเกิดความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  มีการประชุมร่วมกัน ระหว่างผู้เกี่ยวข้อง เพื่อ
พจิารณาหาขอ้สรุป 
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หมวดท่ี 7  การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
 
1.  กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยผู้เก่ียวข้องต่อไปน้ี 
 1.1  นกัศกึษา 
  จดัใหน้กัศกึษาตอบแบบสอบถามการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
 1.2  พนกังานพีเ่ลีย้งหรอืผูป้ระกอบการ 
  พนักงานพี่เลี้ยงบนัทกึงานที่มอบหมาย และผลการฝึกฯในแบบฟอรม์ และสุ่มถาม
ดว้ยวาจา 
 1.3  อาจารยท์ีด่แูลกจิกรรมภาคสนาม 
  อาจารย์ที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง บันทึกการให้ค าปรึกษา ผลการด าเนินงานของ
นักศึกษาหลงัให้ค าปรกึษา ในแบบฟอร์มรายงานผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  การน า
ค าแนะน าของอาจารยท์ีป่รกึษาไปใชใ้นการแกปั้ญหาของนกัศกึษา 
 1.4  อื่น  ๆ  เช่น บณัฑติจบใหม่ 
  ตดิตามความความก้าวหน้าในการท างานของบณัฑติที่ตรงตามสาขาวชิา โดยการ
ส ารวจสอบถามจากผูป้ระกอบการและบณัฑติ 
2.  กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรบัปรงุ 
 -  อาจารย์ที่ปรกึษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ประมวลผลการฝึกประสบการณ์
ภาคสนามของนักศึกษา  จากผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากนักศึกษา จากพนักงานพี่
เลีย้ง และจากอาจารยท์ีป่รกึษาเฉพาะเรื่อง รายงานต่ออาจารยร์บัผดิชอบหลกัสตูร และประธาน
หลกัสตูร หรอืหวัหน้าภาควชิาเพือ่ทราบ 
 -  ประชุมหลกัสูตร หรอืโปรแกรมวชิา ร่วมพจิารณาน าขอ้เสนอแนะมาปรบัปรุงส าหรบั
การใชร้อบปีการศกึษาถดัไป น าแสดงไวใ้นรายงานผลการด าเนินการหลกัสตูร 
  


