มคอ.4
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
คณะวิทยาการสื่อสาร หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป

1. รหัสและชือ่ รายวิชา
870-401 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2. จํานวนหน่วยกิต หรือจํานวนชัว่ โมง
; หน่วยกิต (0-45-0)
; 450 ชั่วโมง
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
หมวดวิชาเฉพาะ กลุม่ วิชา

; เฉพาะด้าน ; บังคับ

; เอก

4. อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบ / อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ผู้อํานวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และ
คณาจารย์ในหลักสูตรทั้งหมด 10 คน
อาจารย์ผู้สอน

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลักษณ์กมล จ่างกมล
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์กุสุมา กูใหญ่
3. ดร.นุวรรณ ทับเที่ยง
4. ดร.ฮัมเดีย มูดอ
5. อาจารย์จารียา อรรถอนุชติ
6. อาจารย์สากีเราะ แยนา เบ็ญฮารูน
7. อาจารย์สมัชชา นิลปัทม์
8. อาจารย์อาทิตยา สมโลก
9. อาจารย์บัณฑิกา นิลปัทม์
10. อาจารย์อมรรัตน์ ชนะการณ์
11. อาจารย์สวุ นาถ ทองสองยอด
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5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทกี่ าํ หนดให้มีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 4
6. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณ์ภาคสนามครั้งล่าสุด
5 วันที่จัดทํารายวิชา วันที่ 26 เดือนกันยายน พ.ศ. 2555
5 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด วันที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของประสบการณ์ภาคสนาม
1. นักศึกษาสามารถนําความรู้และทักษะต่างๆ
ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ที่ได้ศึกษาตลอดหลักสูตรมา
ประยุกต์ใช้เพื่อการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงได้
2. นักศึกษาได้ฝึกฝนและตัดสินใจทางจริยธรรมทางวิชาชีพในการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง
3. นักศึกษาได้รับประสบการณ์ทางวิชาชีพ รวมทั้งงานที่เกี่ยวข้อง เรียนรูก้ ารทํางานร่วมกับผู้อนื่ และฝึกฝน
ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพื่อการเตรียมความพร้อมสําหรับการประกอบอาชีพใน
อนาคต
4. นักศึกษาสามารถขยายโลกทัศน์เพื่อการเรียนรู้ตนเอง ผูอ้ นื่ และสังคม ซึ่งจะนําไปสูก่ ารส่งเสริมให้เกิด
จิตสํานึกและความตระหนักต่อบทบาทหน้าที่ของนักสือ่ สารมวลชนที่ตอ้ งปฏิบัติตอ่ สาธารณะ
2. วัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณ์ภาคสนาม
เพื่อให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนในชัน้ เรียนไปฝึกประสบการณ์วชิ าชีพในองค์กร
สื่อมวลชนหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการสือ่ สาร อีกทั้งผู้เรียนสามารถทีจ่ ะเรียนรู้การปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง
และได้ประสบการณ์ตรง
หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้
1. คุณธรรม จริยธรรม
คุณธรรม จริยธรรมที่ตอ้ งพัฒนา
1)
2)
3)

4)

กระบวนการหรือกิจกรรม
ที่จะต้องพัฒนา
มีวินั ย ตรงต่ อ เวลา ซื่ อ สั ต ย์ สุ จริ ต 1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
และความรับผิดชอบ
เน้นการเรียนรู้จากสถานการณ์
มีความกล้าหาญทางจริยธรรม
จริง
เคารพในสิทธิมนุษยชน ศักดิศ์ รี
2) การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็น
ของความเป็นมนุษย์ และยอมรับ
ศูนย์กลาง
ฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง
หลากหลาย
ตัดสินใจและปฏิบัติตนบนพื้นฐาน
ของจริยธรรม จรรยาบรรณ

วิธีการประเมินผล
1) การประเมินจากการตรงต่อ
เวลาของนักศึกษา การส่งงาน
ที่ได้รับมอบหมาย จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เน้นการ
เรียนรู้จากสถานการณ์จริง
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คุณธรรม จริยธรรมที่ตอ้ งพัฒนา

กระบวนการหรือกิจกรรม
ที่จะต้องพัฒนา

วิธีการประเมินผล

วิชาชีพ และประโยชน์ของสังคม
มากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน
2. ความรู้
ความรู้ที่ตอ้ งได้รับ
1) มีความรู้ในศาสตร์สาขานิเทศ
ศาสตร์ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เป็น
ระบบและทันสมัยต่อสถานการณ์
ปัจจุบัน
2) มีความรู้ความเข้าใจในการใช้
เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตาม
สาขาวิชาชีพ
3) มีความรู้ทันสื่อและข่าวสาร และ
เข้าใจผลกระทบของการ
สื่อสารมวลชนที่มีตอ่ บุคคลและ
สังคมโดยรวม
4) สามารถบูรณาการความรู้ด้าน
นิเทศศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
3. ทักษะทางปัญญา
ทักษะทางปัญญาที่ตอ้ งพัฒนา

1)
2)
3)
4)

กระบวนการหรือกิจกรรม
ที่จะต้องพัฒนา
การมอบหมายงานให้นักศึกษา
ได้คดิ วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา
เน้นการเรียนการสอนที่เป็น
active learning
จัดบรรยายพิเศษโดย
นักวิชาการและนักวิชาชีพ
จัดให้มีการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติและจากสถานการณ์จริง
ในรายวิชา

วิธีการประเมินผล
1) ผลงานการผลิตชิ้นงาน
2) การนําเสนอผลงาน
3) ประเมินจากผลงานการฝึก
ประสบการณ์วชิ าชีพ
4) การตรวจเนื้อหาของรายงาน
การค้นคว้า การอ้างอิงเอกสาร
ในรายงาน

กระบวนการหรือกิจกรรม
วิธีการประเมินผล
ที่จะต้องพัฒนา
1) มีความสามารถในการค้นหา
1) การมอบหมายงานที่ต้องมีการคิด 1) การนําเสนอผลงาน
ข้อเท็จจริง ตีความ ทําความ
อย่างสร้างสรรค์
2) สังเกตพฤติกรรม การอภิปราย
เข้าใจ และประเมินข้อมูลข่าวสาร 2) การมอบหมายงานที่ต้องค้นหา
การแสดงความคิดเห็น ตอบ
สารสนเทศ
ข้อเท็จจริง ตีความ ทําความ
คําถาม
2) สามารถวิเคราะห์ปัญหาและ
เข้าใจ และประเมินข้อมูลข่าวสาร
เสนอแนวทางแก้ไขอย่าง
สารสนเทศ
สร้างสรรค์
3) มีความสามารถในการวิเคราะห์
สถานการณ์ ประยุกต์ความรู้
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ทักษะทางปัญญาที่ตอ้ งพัฒนา

กระบวนการหรือกิจกรรม
ที่จะต้องพัฒนา

วิธีการประเมินผล

ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ
ทฤษฎี และกระบวนการต่างๆใน
การแก้ปัญหา
4) มีความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี
ภาคปฏิบัติ ไปสู่การฝึก
ประสบการณ์วชิ าชีพและ การ
ปฏิบัติงานจริง
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
กระบวนการหรือกิจกรรม
และความรับผิดชอบ
ที่จะต้องพัฒนา
ที่ตอ้ งพัฒนา
1) วางตัวได้เหมาะสมกับบทบาท
1) จัดกิจกรรมการเรียนการ
หน้าที่ของตนเองและมีมนุษย
สอนที่เน้นการทํางานเป็น
สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กร
กลุ่ม
และกับบุคคลทั่วไป
2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้
2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
ภาคปฏิบัติ
มอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและ
งานกลุ่ม
3) สามารถปรับตัว รับฟัง ยอมรับ
ความคิดเห็น และทํางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ ทั้งในฐานะผู้นําและ
สมาชิกของกลุม่
4) สามารถรวมกลุ่มคิดริเริ่มวางแผน
และตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม รวมทั้งดํารงชีวิตได้
อย่างมีความสุข

วิธีการประเมินผล
1) สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล
2) ประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์วชิ าชีพโดยสถาน
ประกอบการ
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
กระบวนการหรือกิจกรรม
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
ที่จะต้องพัฒนา
สารสนเทศทีต่ ้องพัฒนา
1) สามารถสือ่ สารทั้งการพูดและ
1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการ
1)
การเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ฝึกทักษะด้านการสื่อสาร ทั้งการ
2) สามารถใช้ทักษะการสือ่ สารได้
ฟัง พูด อ่าน เขียน
2)
อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเลือก
ช่องทางการสือ่ สารทีส่ อดคล้อง
กับกลุ่มเป้าหมาย
3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
การสื่อสารเพื่อการรวบรวม แปล
ความหมาย และนําเสนอข้อมูลได้

วิธีการประเมินผล
สังเกตพฤติกรรม การพัฒนา
ทักษะการสือ่ สารด้านต่างๆ
การตรวจเนื้อหาของรายงาน
การค้นคว้า

หมวดที่ 4 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณ์ภาคสนามหรือคําอธิบายรายวิชา
(ภาษาไทย) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับองค์กรสือ่ มวลชนหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารอย่างน้อย 450
ชั่วโมง และนําเสนอผลการฝึกประสบการณ์ตามรูปแบบที่สาขาวิชากําหนด พร้อมส่งรายงาน การวัดและ
ประเมินผลโดยใช้สัญลักษณ์ G P และ F
(ภาษาอังกฤษ) Professional training in mass media organization for a minimum of 450 hours;
presentation of the practicum experience in the form approved by the faculty committee,
together with a complete report; performance assessment using G, P and F
2. กิจกรรมของนักศึกษา
1. เลือกสถานประกอบการและยื่นใบสมัคร
2. สถานประกอบการตอบรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา
3. นักศึกษาเข้าร่วมปฐมนิเทศก่อนฝึกปฏิบัติงาน
4. นักศึกษาต้องทําความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย วัฒนธรรม กฎ และระเบียบขั้นตอนการทํางานในองค์กร
ที่ฝึกงาน
5. นักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพในสถานประกอบการ
6. เรียนรู้ ฝึกการทํางาน ปฏิบัติงานตามที่ได้รบั มอบหมาย
7. จัดทําผลงานตามที่ได้รับมอบหมาย
8. นักศึกษาเตรียมนําเสนอโครงการเกี่ยวกับสาขาต่อองค์กรที่ฝึกงาน เมื่อโครงการได้รับการอนุมตั ิ นักศึกษา
จะต้องดําเนินโครงการให้แล้วเสร็จ และรายงานผลการดําเนินโครงการเป็นรูปเล่มรายงาน เพื่อนําเสนอ
ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา

6

9. นักศึกษานําเสนอผลการดําเนินโครงการในวันสัมมนาหลังเสร็จสิ้นการฝึกงาน
10. นักศึกษาส่งรายงานผลการดําเนินโครงการต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
3. รายงานหรืองานที่นักศึกษาได้รบั มอบหมาย
รายงานหรืองานที่มอบหมายนักศึกษา
1. ปฐมนิเทศก่อนการฝึกงาน
2. นักศึกษาเริ่มปฏิบัติงานในหน่วยงาน/องค์กร
สื่อมวลชน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
3. นักศึกษาบันทึกกิจกรรมการฝึกงานและ
รายงานความคืบหน้าของการฝึกงานต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา
4. นักศึกษาเตรียมนําเสนอโครงการเกี่ยวกับสาขา
ต่อองค์กรที่ฝึกงาน เมื่อโครงการได้รับการ
อนุมตั ิ นักศึกษาจะต้องดําเนินโครงการให้แล้ว
เสร็จ และรายงานผลการดําเนินโครงการเป็น
รูปเล่มรายงาน เพื่อนําเสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึกษา
5. นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนการสัมมนา
และการนําเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน
6. สัมมนาหลังการฝึกงาน“สรุปบทเรียนและ
ประสบการณ์จากสนามฝึกวิชาชีพ”
7. ส่งรายงานผลการดําเนินโครงการฉบับสมบูรณ์

กําหนดการ/ช่วงเวลา
12 ตุลาคม 2556
2 ตุลาคม 2556 – 31 มกราคม 2557
2 สัปดาห์/ครั้ง
18 พฤศจิกายน 2556

10 กุมภาพันธ์ 2557
12 กุมภาพันธ์ 2557
19 กุมภาพันธ์ 2557

4. การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา
กิจกรรมติดตามผลการเรียนรู้ระหว่างฝึก
1. นักศึกษาจะต้องรายงานความคืบหน้าของการฝึกงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 2 สัปดาห์/ครั้ง
2. อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามดูแลการฝึกงานของนักศึกษาผ่านผู้รับผิดชอบขององค์กรที่ฝึกงานหรือโดยวิธีการ
อื่นๆ ตามความเหมาะสม
กิจกรรมติดตามผลการเรียนรู้เมื่อสิ้นสุดการฝึก
1. อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนการฝึกงาน โดยการสังเกตในประเด็น
ต่อไปนี้ (ร้อยละ 10)
• การศึกษาข้อมูลขององค์กรฝึกงาน
• การเตรียมความพร้อมด้านความรู้และพฤติกรรมของนักศึกษา/ความคาดหวังของนักศึกษา
2. ผู้รับผิดชอบในองค์กรฝึกงานและ/หรือเพื่อนร่วมงาน 2 คน ดําเนินการประเมินประสิทธิภาพและ
คุณลักษณะในการปฏิบัติงานของนักศึกษา (ร้อยละ 40)
3. อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินประสิทธิภาพและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของนักศึกษา (ร้อยละ 20)
4. อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินรายงานผลการดําเนินโครงการ/ผลงานสร้างสรรค์ (ร้อยละ 30)
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5. หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม
1. จัดตาราง/ผลงาน/โปรแกรมต่างๆ ที่จะให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ
2. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3. ดูแลให้คําแนะนําในการฝึกงาน
4. ติดตามความก้าวหน้า ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาและรายงานผลต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
5. ประสานงานร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา
6. หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์
1. ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการเลือกสถานประกอบการ
2. ปฐมนิเทศนักศึกษา
3. ให้คําแนะนํานักศึกษาเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4. ประเมินผลนักศึกษา
7. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา
1. ปฐมนิเทศให้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2. จัดเจ้าหน้าที่ประสานงาน รับแจ้งเหตุ กรณีต้องการความช่วยเหลือ
8.

สิ่งอํานวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ต้องการจากสถานที่ที่จัดประสบการณ์ภาคสนาม/สถาน
ประกอบการ
1. จัดพี่เลี้ยงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพดูแลและให้คําแนะนํานักศึกษา
2. ประเมินประสิทธิภาพและคุณลักษณะของนักศึกษาในการปฏิบัติงาน
หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ

1. การกําหนดสถานทีฝ่ กึ
1) นักศึกษาหาข้อมูลสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการสือ่ สารและการสื่อสารมวลชน
2) นักศึกษายื่นใบสมัครฝึกประสบการณ์วิชาชีพผ่านผู้ประสานงานคณะ
3) เมื่อได้รับการตอบรับการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพแล้ว นักศึกษาหาข้อมูลและเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับ
การฝึกวิชาชีพ
2. การเตรียมนักศึกษา
1. ปฐมนิเทศ
2. มอบคูม่ ือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/เอกสารที่เกี่ยวข้อง
3. ประเมินความพร้อมของนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
3. การเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์
1. มีความรู้ในสาขาที่เป็นที่ปรึกษา/นิเทศ
2. จัดประชุมชีแ้ จง
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4. การเตรียมพนักงานพีเ่ ลีย้ งในสถานที่ฝกึ
ชี้แจงให้ทราบวัตถุประสงค์ บทบาทหน้าที่ สิ่งที่คาดหวัง การประเมิน การดูแล ฯลฯ
5. การจัดการความเสี่ยง
1. ประสานงานกับพนักงานพี่เลี้ยงอย่างต่อเนื่อง
2. จัดให้มีตัวแทนนักศึกษาเพื่อทําหน้าที่ติดต่อ ประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษา/นิเทศก์
หมวดที่ 6 การประเมินนักศึกษา
1. หลักเกณฑ์การประเมิน
1. การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนการ
ฝึกงาน โดยการสังเกตของอาจารย์ที่ปรึกษาใน
ประเด็นต่อไปนี้
• การศึกษาข้อมูลขององค์กรฝึกงาน
• การเตรียมความพร้อมด้านความรู้และ
พฤติกรรมของนักศึกษา/ความคาดหวังของ
นักศึกษา

ร้อยละ 10

2. ประสิทธิภาพและคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน
ประเมินโดยผู้รบั ผิดชอบและดูแลการฝึกงาน
ของนักศึกษา และ/หรือผู้ร่วมงานในองค์กร 2
คน

ร้อยละ 40

3. ประสิทธิภาพและคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน
ประเมินโดยอาจารย์ที่ปรึกษา

ร้อยละ 20

4. รายงานผลการดําเนินโครงการและผลงาน
สร้างสรรค์

ร้อยละ 30
รวม 100 คะแนน

2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
1. ประเมินโดยพี่เลี้ยงและอาจารย์ที่ปรึกษาตามเกณฑ์ที่กําหนด
2. ประเมินจากการสังเกตความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักศึกษาในด้านต่างๆ ตามเกณฑ์ที่กําหนด
3. ประเมินจากผลงานของนักศึกษา
4. อาจารย์ที่ปรึกษาสรุปผลการประเมิน และรายงานผลต่อคณะ
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3. ความรับผิดชอบของพนักงานพีเ่ ลี้ยงต่อการประเมินนักศึกษา
• ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาตามเกณฑ์ที่กําหนด
4. ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประสบการณ์ภาคสนามต่อการประเมินนักศึกษา
1. เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดของนักศึกษา
2. ประเมินผลนักศึกษาหลังเสร็จสิ้นการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามเกณฑ์
5. การสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง
• ประชุมร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อสรุป
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
1. กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามจากผู้เกี่ยวข้องต่อไปนี้
1.1 นักศึกษา
- ประเมินการฝึกปฏิบัติงาน
- ประเมินตนเอง
1.2 พนักงานพี่เลี้ยงหรือผู้ประกอบการ
- ประเมินการจัดการฝึกปฏิบตั ิงาน
- ประเมินสมรรถนะของนักศึกษาตามวัตถุประสงค์
- ประเมินเกณฑ์การประเมินผล แบบประเมิน วิธีการประเมิน
1.3 อาจารย์ทดี่ ูแลกิจกรรมภาคสนาม
- ประเมินสมรรถนะของนักศึกษาว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่
-ประเมินการจัดการฝึกปฏิบตั ิงาน ความพร้อม ความร่วมมือ ฯลฯ
- ประเมินตนเอง
- ประเมินเกณฑ์การประเมินผล แบบประเมิน ตามวัตถุประสงค์
1.4 อื่นๆ เช่น บัณฑิตจบใหม่
- ประเมินประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกปฏิบัติงานที่มีผลต่อการประกอบอาชีพ
2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
1. นําผลจากการประเมินการฝึกปฏิบัติงานมาเป็นข้อมูลในการวางแผน ปรับปรุง การฝึกปฏิบัติงานของ
นักศึกษาครั้งต่อไป
2. นําผลการประเมินมาประชุม หารือร่วมกันเพื่อปรับปรุงรายวิชา การดําเนินการ

