รายละเอียดการฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

มคอ. 4

หมวดที่ 1 ข)อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2532801 การฝ(กประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน
2. จํานวนหน2วยกิต หรือจํานวนชั่วโมง
5 หน+วยกิต (ประมาณ 450 ชั่วโมง)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
4. อาจารยผู)รับผิดชอบ / อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม
ดร.กังสดาร กนกหงษ และอาจารยในสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
5. ภาคการศึกษา / ชั้นป:ที่กําหนดให)มีการฝกประสบการณภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ชั้นป9ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
6. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณภาคสนามครั้งล2าสุด
25 ตุลาคม 2553
หมวดที่ 2 จุดมุ2งหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุ2งหมายของประสบการณภาคสนาม
จัด ให; นัก ศึ ก ษาได; ฝ(ก ประสบการณวิ ชาชี พ ในองคกร หรื อ หน+ว ยงานเพื่ อให; ไ ด; รั บ ความรู; ทัก ษะ เจตคติ และ
ประสบการณในอาชีพพัฒนาชุมชน โดยให;นักศึกษาเข;าไปใช;ชีวิตในชุมชน จํานวน 450 ชั่วโมง เพื่อศึกษาชุมชน นําผล
การศึกษามาวิเคราะหปAญหา สร;างโครงการ ศึกษารูปแบบ การจัดระบบงานการบริการ วิธีการดําเนินงาน การแก;ไข
ปAญหาของหน+วยงาน ภาครัฐ และเอกชนที่ปฏิบัติงานอยู+ในชุมชนนั้น
2. วัตถุประสงคของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณภาคสนาม
1.นักศึกษาสามารถฝ(กประสบการณวิชาชีพตามหน+วยงาน โดยการบูรณาการความรู;ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่
ได;จากการศึกษาไปประยุกตใช;ในหน+วยงานภาครัฐและภาคเอกชนให;เหมาะสมกับสถานการณจริง
/

ก
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2.นักศึกษาสามารถนําความรู;ที่ได;ไปประยุกตใช;ในสาขาวิชาชีพการพัฒนาชุมชน
หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู)ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต)องพัฒนา
พัฒนาผู;เรียนให;มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิส+วนบุคคลอย+างมีคุณภาพ โดยมี
คุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้
1) ตระหนักในคุณค+าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
2) มีวินัย ตรงต+อเวลา และความรับผิดชอบต+อตนเองและสังคม
3) เคารพกฎระเบียบและข;อบังคับต+าง ๆ ขององคกรและสังคม
4) มีจริยธรรมทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู)
1) ปฐมนิเทศนักศึกษาถึงระเบียบ วินัย คุณธรรม การประพฤติตนที่พึงปฏิบัติก+อนการฝ(กประสบการณวิชาชีพ
2) กําหนดารางเวลาฝ(กประสบการณวิชาชีพ บันทึกเวลาฝ(กประสบการณวิชาชีพภาคสนาม กําหนดขอบเขต
ของงาน กําหนดวิธีการประเมินผลงาน
3) มอบหมายงาน กําหนด ติดตามและควบคุมให;นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ
เช+นเดียวกับพนักงานขององคกร
4) ประเมินผลปฏิบัติงานอย+างต+อเนื่อง
1.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู)
1) ประเมินโดยสถานประกอบการ โดยประเมินจากการสังเกตพฤตอกรรม การแสดงออกระหว+างฝ(ก
ประสบการณวิชาชีพ โดยมีการบันทึกผลการประเมิน และมีหลักฐานแจ;งให;นักศึกษาทราบด;วยทุกครั้ง
2) ประเมินจากการพูดคุย สัมภาษณเพื่อนร+วมงาน หัวหน;างาน และผู;ที่เกี่ยวข;อง พร;อมมีรายงานผลการฝ(ก
ประสบการณวิชาชีพประกอบการประเมิน
2. ความรู)
2.1 อธิบายถึงความรู)ที่จะได)รับ / ผลการเรียนรู)ด)านความรู)
1) มีความรู; ความเข;าใจเกี่ยวกับการฝ(กประสบการณวิชาชีพตามหน+วยงาน
2) สามารถบูรณาการความรู;ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได;จากการศึกษาไปประยุกตใช;ในหน+วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนให;เหมาะสมกับสถานการณจริง
2.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียน
1) สถานประกอบการที่ฝ(กประสบการณวิชาชีพ จัดพนักงานพี่เลี้ยงให;คําแนะนําในการปฏิบัติงานตามหน;าที่
เพื่อฝ(กให;นักศึกษาทํางานได;ด;วยตนเอง
2) ฝ(กใช;เครื่องมือ อุปกรณที่มีในหน+วยงานเพื่อปฏิบัติการจริงภายใต;การดูแลของพนักงานพี่เลี้ยง
3) จัดประชุม แบ+งงาน ติดตามงานเปIนระยะเวลาที่กําหนด หรือตามความเหมาะสม
2.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู)
1) ประเมินจากผลการปฏิบัติงานโดยผู;ที่เกี่ยวข;อง เช+น หน+วยงานสถานประกอบการ อาจารยนิเทศ
2) ประเมินจากผลจากแฟKมผลงานของนักศึกษา
3) ประเมินจากการตรงต+อเวลาในการส+งงาน และความรับผิดชอบที่ได;รับมอบหมาย
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3. ทักษะทางป>ญญา
1 ทักษะทางป>ญญาที่จะได)รับการพัฒนา / ผลการเรียนรู)ด)านทักษะทางป>ญญา
1) ติดตาม พัฒนา และเพิ่มพูนองคความรู;ใหม+ๆ มาใช+ในวิชาชีพได;อย+างเหมาะสม
2) สามารถแลกเปลี่ยน ตลอดจนแสดงความคิดเห็นโดยการวิเคราะห และสังเคราะหปAญหา กรณีศึกษา หรือ
สถานการณต+างๆได;อย+างเหมาะสมและสร;างสรรค
2 กระบวนการหรือกิจกรรมต2างๆ ที่ใช)ในพัฒนาผลการเรียนรู)
1) ให;นักศึกษาบันทึกกิจกรรมในการฝ(กประสบการณวิชาชีพ ในสมุดบันทึกการฝ(กประสบการณวิชาชีพ โดยมี
พนักงานพี่เลี้ยงลงนามรับรอง
2) อาจารยนิเทศ ติดตามผลการฝ(กประสบการณวิชาชีพ กับพนักงานพี่เลี้ยง และนักศึกษาฝ(กประสบการณ
ภาคสนามอย+างสม่ําเสมอและต+อเนื่อง
3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู)
- ประเมินจากผลงานที่ได;รับมอบหมายตามหัวขอที่กําหนด จากหน+วยงานและสถานประกอบการ
4. ทักษะความสัมพันธระหว2างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 คําอธิบายเกี่ยวกับทักษะความสัมพันธระหว2างบุคคลและความสามารถในการรับภาระความรับผิดชอบที่
ควรมีการพัฒนา
1) มีภาวะความเปIนผู;นํา ผู;ตามที่ดีและเหมาะสม สามารถทํางานเปIนทีมได; แก;ไขข;อขัดแย;งอย+างสร;างสรรค
เคารพสิทธิและรับฟAงความคิดเห็นของผู;อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค+าและศักดิ์ศรีของความเปIนมนุษย
2) มีทักษะในการสร;างสัมพันธภาพอันดี และสามารถเชื่อมโยงประสานงานระหว+างบุคคล กลุ+ม องคกร และพหุ
ภาคีอื่นๆ เพื่อให;เกิดการพัฒนาชุมชน สังคม ท;องถิ่น
3) มีความสํานึกในหน;าที่และมีความรับผิดชอบต+อตนเองและสังคมทั้งในระดับชุมชนสังคมท;องถิ่น และ
ประเทศ
4.2 กระบวนการ หรือกิจกรรมต2างๆ ที่จะพัฒนาผลการเรียนรู)
- ประชุมร+วมกัน เพื่อมอบหมายงาน ติดตามงาน ประเมินผล
4.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู)
- ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม จากแบบประเมินจากหน+วยงานสถานประกอบการ หรือผู;ที่เกี่ยวข;อง
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช)เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 คําอธิบายเกี่ยวกับทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช)เทคโนโลยีสารสนเทศที่ควรมีการ
พัฒนา
1) มีทักษะด;านการฟAง การพูด การอ+าน และการเขียน รวมถึงการคิดวิเคราะหและตีความเพื่อสื่อสารได;อย+าง
เหมาะสมและมีวิจารณญาณ
2) สามารถใช;เทคโนโลยีสารสนเทศเปIนเครื่องมือในการแสวงหาความรู; และนําเสนอผลงานได;อย+างเหมาะสม
5.2 กระบวนการหรือกิจกรรมต2างๆ ที่จะพัฒนาผลการเรียนรู)
1) มอบหมายงานการนําเสนอผลการฝ(กประสบการณวิชาชีพโดยใช;รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
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2) ใช;กระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู;ร+วมกันโดยการนําเสนอความรู;ด;วยสื่อที่หลากหลาย
5.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู)
1) ประเมินจากการนําเสนอผลการฝ(กประสบการณวิชาชีพด;วยสื่อเทคโนโลยี
2) ประเมินจากการมีส+วนร+วมในการจัดประชุมและอภิปราย
หมวดที่ 4 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณภาคสนามหรือคําอธิบายรายวิชา
จั ดให; นัก ศึ ก ษาได; ฝ(กประสบการณวิ ชาชี พ ในองคกร หรื อหน+ ว ยงานเพื่ อให; ได; รั บ ความรู; ทัก ษะ เจตคติ และ
ประสบการณในอาชีพพัฒนาชุมชน โดยให;นักศึกษาเข;าไปใช;ชีวิตในชุมชน จํานวน 450 ชั่วโมง เพื่อศึกษาชุมชน นําผล
การศึกษามาวิเคราะหปAญหา สร;างโครงการ ศึกษารูปแบบ การจัดระบบงานการบริการ วิธีการดําเนินงาน การแก;ไข
ปAญหาของหน+วยงาน ภาครัฐ และเอกชนที่ปฏิบัติงานอยู+ในชุมชนนั้น
2. กิจกรรมของนักศึกษา
การทํางานเพื่อเพิ่มประสบการณวิชาชีพในช+วงระยะต+อเนื่องจนครบชั่วโมงที่ระบุตามหลักสูตร หรือตามเวลา
การทํางานของสถานประกอบการที่นักศึกษาฝ(กประสบการณวิชาชีพ โดยนักศึกษาต;องมีการเตรียมตัวก+อนการทํางาน
ดังนี้
1) เรียนรู; ทําความเข;าใจในภารกิจ เปKาหมาย กฎระเบียบ ขั้นตอนในการทํางานของสถานประกอบการ
2) เรียนรู; และฝ(กการทํางานร+วมกับผู;อื่นในสถานประกอบการที่ฝ(กประสบการณวิชาชีพ
3) นักศึกษาสามารถฝ(กประสบการณวิชาชีพตามหน+วยงาน โดยการบูรณาการองคความรู;ทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ และนําความรู;ที่ได;รับจากการฝ(กไปประยุกตใช;ในวิชาชีพได;อย+างเหมาะสม
3. รายงานหรืองานที่นักศึกษาได)รับมอบหมาย
รายงานหรืองานที่ได)รับมอบหมาย

กําหนดส2ง

การปฐมนิเทศก+อนการฝ(กประสบการณวิชาชีพ

สัปดาหที่ 2 ก+อนการออกฝ(กประสบการณวิชาชีพ

การฝ(กประสบการณวิชาชีพ

ระหว+างการฝ(กประสบการณวิชาชีพ ระยะเวลาที่มอบหมายงาน

ปAจฉิมหลังการฝ(กประสบการณวิชาชีพ

หลังสิ้นสุดการฝ(กประสบการณวิชาชีพ 1 สัปดาห

รายงานผลการฝ(กประสบการณวิชาชีพ

หลังสิ้นสุดการฝ(กประสบการณวิชาชีพ 2 สัปดาห
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4. การติดตามผลการเรียนรู)การฝกประสบการณภาคสนามของนักศึกษา
1) อาจารยประจําสาขา ปฐมนิเทศและแจ;งเรื่องระเบียบการฝ(กประสบการณวิชาชีพ ก+อนการไปฝ(ก
ประสบการณจริง
2) จัดอาจารยไปนิเทศนักศึกษาตามหน+วยงานที่นักศึกษาออกฝ(กประสบการณวิชาชีพ หรือติดต+อประสานกับ
หน+วยงานอย+างน;อง 3 ครั้ง
3) ให;นักศึกษานําเสนอการเรียนรู; และประสบการณที่ได;รับจากการฝ(กประสบการณวิชาชีพ เพื่อและเปลี่ยน
เรียนรู;ระหว+างกัน
4) นําผลการประเมินนักศึกษา มานําเสนออภิปราย เพื่อเปIนแนวทางในการฝ(กประสบการณวิชาชีพในรุ+นต+อไป
5. หน)าที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยง/ผู)ควบคุมงานภาคสนามจากสถานประกอบการ ที่ดูแลกิจกรรม
ในภาคสนาม
ผู;นิเทศกนักศึกษาประจําหน+วยงาน คือผู;ที่ได;รับมอบหมายจากหน+วยงาน สถานประกอบการ ให;ทําหน;าที่
ควบคุมดูแล แนะนําชวยเหลือนักศึกษา และติดตามประเมินผลการฝ(กประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา มีบทบาทดังนี้
1) ปฐมนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษาก+ อ นเริ่ ม ฝ( ก ประสบการณวิ ชาชี พ ในหน+ ว ยงาน เพื่ อ อธิ บ ายชี้ แ จงเกี่ ย วกั บ การฝ( ก
ประสบการณวิชาชีพให;แก+นักศึกษา เช+น ลักษณะของงานที่รับผิดชอบ การบริหารงานในหน+วยงาน กฎระเบียบข;อ
ปฏิบัติของหน+วยงาน การปฏิบัติตนของนักศึกษา เปIนต;น
2) นิ เ ทศงานนั ก ศึ ก ษา เช+ น การให; คํ า ปรึ ก ษาแก+ นั ก ศึ ก ษา ชี้ แ จงแนะนํ า การแก; ไ ขปA ญ หาและปรั บ ปรุ ง
ข;อบกพร+องของนักศึกษา การพัฒนาการปฏิบัติงานให;ดีขึ้น
3) ควบคุ ม ดู แ ลความประพฤติ ข องนั ก ศึ ก ษา และให; ค วามดู แ ลความปลดอภั ยของนั ก ศึ ก ษาระหว+ า งฝ( ก
ปฏิบัติงานตามสมควร
4) ประเมินผลการฝ(กประสบการณวิชาชีพของนักศึกษาตามแบบประเมินของมหาวิทยาลัย
5) เปI นผู; ป ระสานงานระหว+ า งหน+ วยงานสถานประกอบการ และอาจารยนิ เทศมหาวิ ท ยาลั ย ตลอดจนให;
ข;อเสนอแนะเกี่ยวกับการฝ(กประสบการณวิชาชีพ
6. หน)าที่และความรับผิดชอบของอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศก
1) เข;าร+วมการปฐมนิเทศ ปAจฉิมนิเทศนักศึกษา และกิจกรรมประชุมสัมมนานักศึกษาฝ(กประสบการณวิชาชีพ
ของนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2) นิเทศการฝ(กประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา ร+วมสังเกตและรับทราบการฝ(กประสบการณวิชาชีพของ
นักศึกษาในสถานประกอบการ ให;คําแนะนําปรึกษา ติดตามประเมินผลการฝ(กประสบการณวิชาชีพ
3) เปIนผู;ประสานระหว+างมหาวิทยาลัยและหน+วยงานสถานประกอบการ ตลอดจนรับฟAงข;อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การฝ(กประสบการณวิชาชีพจากหน+วยงานสถานประกอบการ
4) รวบรวมเอกสาร และแบบบันทึกประเมินผลการฝ(กประสบการณวิชาชีพของนักศึกษาเพื่อประเมินผลการฝ(ก
ประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา
5) เปIนที่ปรึกษานักศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การจัดทํารายงานการฝ(กประสบการณวิชาชีพ
7. การเตรียมการในการแนะแนวและช2วยเหลือนักศึกษา
1) จัดปฐมนิเทศแนะนํานักศึกษาก+อนฝ(กประสบการณวิชาชีพ พร;อมแจกคู+มือการฝ(กประสบการณวิชาชีพ
ภาคสนาม
2) จัดอาจารยนิเทศเพื่อให;คําปรึกษา ติดตามประเมินผล
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8. สิ่งอํานวยความสะดวกและการสนับสนุน ที่ต)องการจากสถานที่ที่จัดประสบการณภาคสนาม/สถานประกอบการ
เช+น
- สถานที่ทํางาน หมายเลขโทรศัพทที่ติดต+อได;ตามความจําเปIน

หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ
1. การกําหนดสถานที่ฝก
อาจารยและนักศึกษา คัดเลือกสถานประกอบการที่ยินดีรับนักศึกษาฝ(กประสบการณวิชาชีพ โดยดูลักษณะงาน
ที่เหมาะสมและมีความพร;อม ดังนี้
- เข;าใจ และสนับสนุนการฝ(กประสบการณวิชาชีพตามจุดมุ+งหมาย
- มีความปลอดภัยของสถานที่ตั้ง มีความสะดวกในการเดินทาง และสภาพแวดล;อมการทํางานที่ดี
- ยินดี เต็มใจรับนักศึกษาฝ(กประสบการณภาคสนาม
จัดนักศึกษาลงฝ(กประสบการณวิชาชีพตามความสมัครใจ หรือนักศึกษาอาจหาสถานที่ฝ(กประสบการณ
วิชาชีพด;วยตนเอง แต+ต;องได;รับความเห็นชอบจากผู;รับผิดชอบรายวิชา
2. การเตรียมนักศึกษา
จัดปฐมนิเทศการฝ(กประสบการณวิชาชีพ ประสานงานกับสถานประกอบการเพื่อชี้แจงให;รับทราบ
วัตถุประสงค สิ่งที่คาดหวังจากการฝ(กประสบการณวิชาชีพ วิธีการประเมินผล ช+องทางการติดต+อประสานงาน จัดอบรม
บุคลิกภาพ การแต+งกาย
3. การเตรียมอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศก
อาจารยที่ปรึกษาฝ(กประสบการณวิชาชีพ ประสานงานกับสถานประกอบการเพื่อชี้แจงให;รับทราบ
วัตถุประสงค สิ่งที่คาดหวังจากการฝ(กประสบการณวิชาชีพ ผลการเรียนรู;ของนักศึกษา ช+องทางการติดต+อกรณีเหตุด+วน
การประเมินผลการสิ่งที่คาดหวังจากการฝ(กประสบการณวิชาชีพ วิธีการประเมินผล ช+องทางการติดต+อประสานงาน
4. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยง/ผู)ควบคุมงานภาคสนามจากสถานประกอบการ/สถานที่ฝก
ชี้แจงให;หน+วยงานสถานประกอบการ รับทราบวัตถุประสงค สิ่งที่คาดหวังจาการสิ่งที่คาดหวังจากการฝ(ก
ประสบการณวิชาชีพ วิธีการประเมินผล ช+องทางการติดต+อประสานงาน รับทราบถึงวิธีการบันทึกผลการทํางานของ
นักศึกษา มอบเอกสารการฝ(กประสบการณวิชาชีพ
5. การจัดการความเสี่ยง
1) ความเสี่ยงจากสถานที่ตั้ง สภาพแวดล;อมในการทํางาน การเดินทาง ปKองกันโดยการคัดเลือกสถาน
ประกอบการที่มีการคมนาคมสะดวก ไม+มี หรือมีความเสี่ยงน;อยที่สุด
2) กําหนดให;นักศึกษาปฏิบัติตามกฏระเบียบสถานประกอบการอย+างเคร+งครัด
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หมวดที่ 6 การประเมินนักศึกษา
1. หลักเกณฑการประเมิน
ประเมินการบรรลุผลการเรียนรู;ของนักศึกษา ตามเกณฑการประเมินผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยดังนี้
A
ระดับคะแนน
80 ขึ้นไป
B+
ระดับคะแนน
80 ขึ้นไป
B
ระดับคะแนน
80 ขึ้นไป
C+
ระดับคะแนน
80 ขึ้นไป
C
ระดับคะแนน
80 ขึ้นไป
D+
ระดับคะแนน
80 ขึ้นไป
D
ระดับคะแนน
80 ขึ้นไป
F
ระดับคะแนน
80 ขึ้นไป
2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
- ประเมินโดยหน+วยงานสถานประกอบการและอาจารยที่นิเทศการฝ(กประสบการณวิชาชีพ
- อาจารยนิเทศการฝ(กประสบการณวิชาชีพ สรุปผลการประเมิน และรายงานผลเสนอต+อคณะฯ
3. ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยง/ผู)ควบคุมงานภาคสนามจากสถานประกอบการ ต2อการประเมินนักศึกษา
ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาทั้งระหว+างการประสบการณวิชาชีพ และเมื่อสิ้นสุดการ
ประสบการณวิชาชีพ
4. ความรับผิดชอบของอาจารยผู)รับผิดชอบประสบการณภาคสนามต2อการประเมินนักศึกษา
ประเมินผลนักศึกษาหลังจากเสร็จสิ้นการฝ(กประสบการณวิชาชีพตามแบบประเมิน โดยพิจารณาจาก
รายงานผลการประเมินจากหน+วยงานสถานประกอบการ บันทึกผลการนิเทศ แฟKมสะสมผลงานของนักศึกษา
5. การสรุปผลการประเมินที่แตกต2าง
ประสานงานกับสถานประกอบการ เพื่อทําความเข;าใจในการประเมิน หากเกิดความแตกต+างกันอย+างมี
นัยสําคัญ ควรมีการประชุมร+วมกันระหว+างผู;ที่เกี่ยวข;องเพื่อพิจารณาหาข;อสรุป
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝกประสบการณภาคสนาม
1. กระบวนการประเมินการฝกประสบการณภาคสนามจากผู)เกี่ยวข)องต2อไปนี้
1.1 นักศึกษา
จัดให;นักศึกษาตอบแบบสอบถามการฝ(กประสบการณวิชาชีพ
1.2 พนักงานพี่เลี้ยง/ผู)ควบคุมงานภาคสนามจากสถานประกอบการ หรือ ผู)ประกอบการ
หน+วยงานสถานประกอบการบันทึกผลการฝ(กฯในแบบฟอรม
1.3 อาจารยที่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม
อาจารยนิเทศบันทึกให;คําปรึกษาผลการดําเนินงานของนักศึกษาหลังให;คําปรึกษาในแบบฟอรมรายงานผล
การฝ(กประสบการณวิชาชีพ การนําคําแนะนําของอาจารยนิเทศไปใช;ในการแก;ปAญหาของนักศึกษา
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1.4 อื่น ๆ เช2น บัณฑิตจบใหม2
ติดตามความก;าวหน;าในการทํางานของบัณฑิต โดยการสอบถามจากบัณฑิต
2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
- อาจารยนิเทศการฝ(กประสบการณวิชาชีพ ประมวลผลจากการฝ(กประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา จาก
ผลการประเมินและข;อเสนอแนะจากนักศึกษา จากหน+วยงานสถานประกอบการ และจากอาจารยนิเทศรายงานต+อ
อาจารยรับผิดชอบหลักสูตร
- ประชุมสาขาวิชา เพื่อร+วมพิจารณานําข;อเสนอแนะมาปรับปรุงสําหรับการใช;ในรอบการศึกษาถัดไป

