มคอ. ๔
ตัวอยาง มคอ. ๔
รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (Field Experience Specification) หมายถึง
ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการในรายวิชาหรือกิจกรรมทีน่ ักศึกษาจะตองออกฝกงาน ออกฝก
ภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา ซึ่งจะตองวางแผนใหสอดคลองและเปนไปตามที่กําหนดไวในรายละเอียดของ
หลักสูตร โดยจะกําหนดไวอยางชัดเจนถึงวัตถุประสงคและรายละเอียดของการดําเนินการของกิจกรรมนั้นๆ
ตลอดจนความรู ความเขาใจที่นักศึกษาจะไดรับจากการออกฝก มีการกําหนดกระบวนการหรือวิธีการในการ
ปลูกฝงทักษะตางๆตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆที่นักศึกษาจะไดรับการพัฒนาใหประสบความสําเร็จตาม
จุดมุงหมายรวมทั้งเกณฑการวัดและประเมินผลนักศึกษา และการประเมินการดําเนินการตามรายละเอียด
ของประสบการณภาคสนาม
ประกอบดวย ๗ หมวด ดังนี้
หมวดที่ ๑
หมวดที่ ๒
หมวดที่ ๓
หมวดที่ ๔
หมวดที่ ๕
หมวดที่ ๖
หมวดที่ ๗

ขอมูลโดยทั่วไป
จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
การพัฒนาผลการเรียนรู
ลักษณะและการดําเนินการ
การวางแผนและการเตรียมการ
การประเมินนักศึกษา
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝกประสบการณภาคสนาม

๑

มคอ. ๔

ตัวอยาง รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยการบัญชีไทย
วิทยาลัย/คณะ/ ภาควิชา คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาบัญชี

หมวดที่ ๑ ขอมูลโดยทั่วไป
๑.รหัสและชือ่ รายวิชา
๑.๑ รหัสรายวิชา xxx๔๘๒
๑.๒ ชื่อรายวิชา สหกิจศึกษา (Co-operative Education)
๒. จํานวนหนวยกิต หรือจํานวนชั่วโมง
๒.๑ จํานวนหนวยกิต ๖ หนวยกิต
๒.๒ จํานวนชัว่ โมง ๗ x ๕ x ๑๖ = ๕๖๐ ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
๓. ชื่อหลักสูตรและประเภทของรายวิชา
๓.๑ ชื่อหลักสูตร บัญชีบัณฑิต
๓.๒ ประเภทของรายวิชา รายวิชาเลือก ในกลุมวิชาชีพเลือก ของหมวดวิชาเฉพาะ
(เงือ่ นไขรายวิชา นักศึกษาตองลงทะเบียนและสอบผานรายวิชาในกลุมวิชาชีพแลวไม
นอยกวา ๓๐ หนวยกิต)
๔. ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ / อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
๔.๑ อาจารยผูรับผิดชอบ
รองศาสตราจารยจอมใจ การรักษ
๔.๒ อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
ผูช ว ยศาสตราจารยอนุชา ตั้งจิต
อาจารยภูริ อยูเย็น

๒

มคอ. ๔
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปทกี่ ําหนดใหมกี ารฝกประสบการณภาคสนามตามแผนการศึกษาของ
หลักสูตร
ภาคการศึกษาที่ ๒ ของชั้นปที่ ๔
๖. วันทีม่ ีการปรับปรุงรายวิชาประสบการณภาคสนามครั้งลาสุด
วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
๑. จุดมุง หมายของประสบการณภาคสนาม
เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูและมีประสบการณตรงจากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
ภายใตการกํากับดูแลของพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการและอาจารยที่ปรึกษา
สหกิจศึกษา ทําใหนักศึกษามีความรูและประสบการณ พรอมทํางานไดทันทีเมื่อสําเร็จการศึกษา
๒. วัตถุประสงคของการพัฒนาหรือการปรับปรุงประสบการณภาคสนาม
เพื่อใหเปนรายวิชาที่นักศึกษาสามารถบูรณาการความรูที่ไดศึกษามาทั้งหมด ประยุกตใชกับ
การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ นักศึกษาจะไดรับประสบการณตรงจากการทํางาน ทําใหมี
การพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวังอยางชัดเจน ซึ่งถือวาเปนการเตรียมความพรอมใหกับ
นักศึกษาที่จะทํางานในวิชาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพเมื่อสําเร็จการศึกษา

หมวดที่ ๓ การพัฒนาผลการเรียนรู
การพัฒนาผลการเรียนรูในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานที่มุงหวัง ตองสอดคลองกับที่ระบุ
ไวในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. ๒) มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานจะแสดงขอมูลเกีย่ วกับความรู
หรือทักษะตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่ตองการจะพัฒนาจากประสบการณที่ไดจากการปฏิบตั ิงานสหกิจ
ศึกษาในสถานประกอบการ กระบวนการหรือกิจกรรมตางๆ ที่จะพัฒนาความรูหรือทักษะ และวิธีการ
ที่จะใชในการประเมินผลการเรียนรูในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานที่เกี่ยวของ ดังนี้

๓

มคอ. ๔
๑. ดานคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพในการใชความรูและทักษะทาง
วิชาชีพบัญชีในการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางระมัดระวัง โดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
การทํางานของตนตอองคกร การพัฒนาผลการเรียนรูในรายวิชาสหกิจศึกษาดานคุณธรรม จริยธรรม
มีดังนี้
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ตองการจะพัฒนา
๑) มีความรูและความเขาใจในคุณคาแหงวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีตอ
วิชาชีพ
๒) มีความซื่อสัตยสุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบัน
และสังคม
๓) สามารถบริหารเวลาและปรับวิถชี ีวติ อยางสรางสรรคในสังคม
๔) มีจิตสํานึกและพฤติกรรมที่คํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากวาประโยชนสวนตนอยางมี
คุณธรรม
๑.๒ กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู
๑) การปฐมนิเทศนักศึกษา เพือ่ เตรียมความพรอมในการเปนพนักงานที่ดีในสถาน
ประกอบการดานคุณธรรม จริยธรรม เชน การวางตน ระเบียบวินยั วัฒนธรรมองคกรทีพ่ ึงปฏิบัติ การ
ตรงตอเวลา ความซื่อสัตยสุจริต การรักษาความลับของสถานประกอบการ ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เอือ้ เฟอตอสมาชิกในการทํางาน
๒) การจัดทําแผนปฏิบัติงาน โดยการกําหนดภาระงาน ขอบเขตของงาน ตารางเวลา
ปฏิบัติงาน การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน
๓) การมอบหมายงาน กําหนดเวลา ติดตามและควบคุมใหนักศึกษาปฏิบตั ิตามกฎ
ระเบียบของสถานประกอบการเชนเดียวกับพนักงานขององคกร
๔) การประเมินผลการปฏิบัติงานอยางตอเนือ่ ง
๑.๓ วิธีการประเมินผลการเรียนรู
๑) ประเมินผลการทํางานของนักศึกษา โดยพนักงานที่ปรึกษา /พนักงานพี่เลีย้ ง ประเมิน
จากแบบบันทึกเวลาทํางานของนักศึกษา การสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกระหวางปฏิบตั ิงาน ให
มีการบันทึกผลการประเมิน และมีหลักฐานแจงใหนักศึกษาทราบดวยทุกครั้ง
๒) การประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา จาก
แบบบันทึกกิจกรรมการปฏิบัติงานของนักศึกษา การสัมภาษณพนักงานที่ปรึกษา เพือ่ นรวมงาน
หัวหนางานและผูเกี่ยวของ และบันทึกผลการประเมิน
๔

มคอ. ๔
๒. ดานความรู
นักศึกษาตองสามารถบูรณาการความรูและความเขาใจในองคความรูทางวิชาชีพ และดานอื่นที่
สัมพันธกัน เพือ่ ใชในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ มีองคความรูใหมโดยเรียนรู
จากทํางานในสถานประกอบการ การพัฒนาผลการเรียนรูในรายวิชาสหกิจศึกษาดานความรู มีดังนี้
๒.๑ ความรูที่ตองการจะพัฒนา
๑) มีความรูแ ละความเขาใจใน แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางการบัญชี
๒) มีความรูและความเขาใจในองคความรูทางดานอื่นที่สัมพันธกบั องคความรูด านการ
บัญชีโดยสามารถบูรณาการและนํามาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม
๓) มีความรูเ กี่ยวกับเทคนิคการปฏิบตั งิ านดานการบัญชีและอื่นๆ โดยใชวธิ ีการเรียนรูจาก
ประสบการณ
๒.๒ กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู
๑) สถานประกอบการจัดพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยง ใหคาํ แนะนําในดานวิชาการ
และการปฏิบตั ิงาน เพือ่ ใหนักศึกษาไดเรียนรูและทํางานไดดวยตนเองเยี่ยงพนักงานของสถาน
ประกอบการ
๒) อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาใหคําปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ และใหคาํ แนะนําใน
การปรับตัวใหเขากับการปฏิบัติงาน
๓) อาจารยทปี่ รึกษาสหกิจศึกษากับพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพีเ่ ลี้ยง จัดประชุมสัมมนา
รวมกัน เพือ่ พัฒนาความรู การติดตามงานที่มอบหมายใหกับนักศึกษาในระยะเวลาที่กําหนด
๒.๓ วิธีการประเมินผลการเรียนรู
๑) ประเมินผลความสามารถในการแลกเปลี่ยนเรียนรูการทํางานรวมกับผูอ ื่นของนักศึกษา
๒) ประเมินผลรายงานโครงงานของนักศึกษา
๓) ประเมินผลรายงานบันทึกกิจกรรมการปฏิบัติงานของนักศึกษา
๓. ดานทักษะทางปญญา
นักศึกษาตองสามารถพัฒนาสติปญญาของตนเองโดยเรียนรูจากการทํางาน การแกไขปญหา
การแสวงหาขอมูล การประมวลขอมูล ตลอดจนทักษะการใชความเขาใจ ดุลยพินิจในตัดสินใจ แกไข
ปญหาในการปฏิบัติหนาทีก่ ารงานได การพัฒนาผลการเรียนรูในรายวิชาสหกิจศึกษาดานทักษะทาง
ปญญา มีดังนี้

๕

มคอ. ๔
๓.๑ ทักษะทางปญญาที่ตองการจะพัฒนา
๑) ความสามารถสืบคน ประมวลขอมูล หลั กฐาน แนวคิดตางๆในการระบุและการ
วิเคราะหปญหาไดดวยตนเอง
๒) สามารถประยุกตความรูทางการบัญชีและดานอื่นที่สัมพันธกัน ใชทักษะทางวิชาชีพ
และดุลยพินิจในการแกไขปญหาในสถานการณตางๆอยางสรางสรรค โดยคํานึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากการตัดสินใจ
๓) สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลไดอยางถูกตอง ครบถวน
๓.๒ กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู
๑) การกําหนดโจทยปญหา หรือ โครงงาน หรือ งานที่สถานประกอบการตองการให
นักศึกษาไดศกึ ษาและวิเคราะหผลสรุปประเด็นปญหา
๒) การจัดทํารายงานผลการศึกษาและนําเสนอผลงานของโครงงานหรือการปฏิบัติงาน
๓) การกํากับดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษาอยางสม่ําเสมอและตอเนือ่ ง
๓.๓ วิธีการประเมินผลการเรียนรู
๑) การประเมินผลงานจากรายงานโครงงานหรือการปฏิบัติงานที่นกั ศึกษาจัดทําโดย
พนักงานที่ปรึกษา/ พนักงานพี่เลี้ยง
๒) การประเมินผลจากรายงานโครงงานหรือการปฏิบัติงานและความสมบูรณของงานที่
นักศึกษานําเสนอ โดยอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
๓) การประเมินผลความสามารถในการทํางานของนักศึกษาจากรายงานบันทึกกิจกรรม
การปฏิบัติ
๔. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
นักศึกษาตองพัฒนาทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล ความรับผิดชอบ และพัฒนาความรู
ความสามารถของตนเอง เพือ่ ใหสามารถทํางานรวมกับผูอื่นที่มีความแตกตางกัน ทํางานไดอยาง มี
ประสิทธิภาพ การพัฒนาผลการเรียนรูใ นรายวิชาสหกิจศึกษาดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ มีดังนี้
๔.๑ ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองการจะพัฒนา
๑) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานทีไ่ ดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ
๒) มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถทํางานรวมกับผูอ ื่นและปรับตัวให เขากับสถานการณและ
วัฒนธรรมขององคกรไดเปนอยางดี
๖

มคอ. ๔
๓) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาในสถานการณ
ตางๆ ทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมงาน
๔) มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนเองอยาง
ตอเนื่อง
๔.๒ กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู
๑) จัดกิจกรรมการมีสวนรวมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เพือ่ ใหเกิดความรูรกั สามัคคี
พรอมทํางานเปนทีม
๒) การมอบหมายงานที่ตองทํางานรวมกันเปนทีม มีการแบงงานกันอยางชัดเจน
๓) ประชุมรวมกันระหวาง นักศึกษา อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาและพนักงานที่ปรึกษา/
พนักงานพี่เลี้ยง เพื่อการมอบหมายงาน ติดตามงานและการประเมินผล
๔.๓ วิธีการประเมินผลการเรียนรู
๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษา โดยใชการสังเกต การสัมภาษณ การมีสวน
รวมในการแสดงความคิดเห็น การไดรับการยอมรับจากเพือ่ นรวมงานหรือผูเกี่ยวของ
๒) การประเมินผลจากการไดรับการมอบ หมายงานจากพนักงานทีป่ รึกษา/พนักงานพี่เลีย้ ง
๕. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักศึกษาตองพัฒนาทักษะการวิเคราะหตัวเลข การสื่อสารใหเขาใจ การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางเหมาะสมในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย การพัฒนาผลการเรียนรูในรายวิชาสหกิจ
ศึกษาดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มีดังนี้
๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองการ
จะพัฒนา
๑) มีทักษะการใชวธิ ีวเิ คราะหเชิงปริมาณเพือ่ การตัดสินใจอยางสรางสรรคในการแปล
ความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาหรือขอโตแยง
๒) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รูจักเลือกและใชรูปแบบ
การนําเสนอที่เหมาะสมกับปญหาและกลุมผูฟงที่แตกตางกัน
๓) สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บ
รวบรวมขอมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ

๗

มคอ. ๔
๕.๒ กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู
๑) การมอบหมายงานที่ตองใชการวิเคราะหเชิงปริมาณและนําเสนอขอมูลอยางครบถวน
และถูกตอง
๒) การปฏิบตั ิงานในหนาที่ที่มีการติดตอสื่อสาร การมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตาง ๆ กับ
สถานประกอบการ
๓) การใชเทคโนโลยีการสือ่ สารในการแกปญหาหรือนําเสนอผลงาน
๕.๓ วิธีการประเมินผลการเรียนรู
๑) การประเมินผลรายงานกิจกรรมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการของนักศึกษา
๒) การประเมินผลรายงานและการนําเสนอโครงงานของนักศึกษา

หมวดที่ ๔ ลักษณะและการดําเนินงาน
๑. คําอธิบายรายวิชาสหกิจศึกษา
ศึกษาโดยการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอยางมีระบบ โดยความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย
กับสถานประกอบการเพือ่ ใหโอกาสนักศึกษาในการพัฒนาความรูความสามารถในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
กับวิชาชีพบัญชี นักศึกษาไดรับโอกาสในการพัฒนาตนเองในดานความคิด จิตใจ และอารมณ โดยมีเวลาใน
การทํางานทั้งสิ้นไมนอยกวา ๔ เดือนเต็ม นักศึกษาจะไดรับการประเมินผลจากรายงานประสบการณที่ได
จากการทํางานในสถานประกอบการ หรือผลงานสรางสรรคอื่น
๒. กิจกรรมของนักศึกษา
การปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสบการณภาคสนามในสถานประกอบการระบบสหกิจศึกษาตามระยะเวลาที่
กําหนดในหลักสูตร กําหนดใหมีกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้
๒.๑ การรับสมัครและการคัดเลือกนักศึกษาใหปฏิบัติงานในสถานประกอบการตามหลักเกณฑที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
๒.๒ การปฐมนิเทศนักศึกษากอนการออกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
๒.๓ การเรียนรูและการปฏิบัติงานจริงรวมกับบุคคลอื่นในสถานประกอบการในเรื่องเกี่ยวกับ
๑) การเรียนรูวิธีการทํางานในสถานประกอบการ
๒) การนําความรูในวิชาชีพมาประยุกตใชกับงานที่ไดรับมอบหมาย
๓) การสัมมนารวมกันระหวางนักศึกษา อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา อาจารยผูรับผิด
ชอบระหวางการปฏิบัติ เพื่อรับทราบขอมูลจากการปฏิบัติงาน ขอเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา
ระบบสหกิจศึกษา
๘

มคอ. ๔
๔) การจัดทํารายงานสหกิจศึกษา ในรูปโครงงานหรือการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
ที่ผานความเห็นชอบจากพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยง และการใหคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาสห
กิจศึกษา
๒.๔ การปจฉิมนิเทศและการนําเสนอผลงานโครงงานหลังจากสิ้นสุดการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ
๓. รายงานหรืองานที่นักศึกษาไดรับมอบหมาย
๓.๑ รายงานหรืองานที่ไดรบั มอบหมาย
๑) ชือ่ โครงงานหรืองานที่ไดรับมอบหมาย
๒) การกําหนดแผนการจัดทํารายงาน
หรือโครงงาน
๓) ผลการวิเคราะหงาน/โครงการ

๓.๒ กําหนดสงรายงานหรืองานทีไ่ ดรับ
มอบหมาย
๑) สัปดาหที่ ๒ ของการปฏิบตั งิ าน
๒) สัปดาหที่ ๒ ของการปฏิบตั งิ าน
๓) ตามระยะเวลาที่กําหนด อยูใ น
ระหวางการปฏิบัติงาน
๔) ตามระยะเวลาที่กําหนด อยูใ นระหวาง
การปฏิบัติงาน
๕) หลังการสิ้นสุดการปฏิบัติงาน ๑ สัปดาห

๔) การสรุปผล
๕) การรายงานผลงาน

๔. การติดตามผลการเรียนรูภายหลังสิ้นสุดการปฏิบัติงานในสถานประกอบการของนักศึกษา
๔.๑ การจัดการประชุมผูเกี่ยวของกับสหกิจศึกษา เพือ่ แลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการปฏิบตั ิงาน
สหกิจศึกษาของนักศึกษา และใหนักศึกษานําเสนอการเรียนรูและประสบการณทไี่ ดรับจากการปฏิบัติงานจริง
๔.๒ อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาชี้นําใหเห็นความสําคัญและผลกระทบตอพฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรม ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่มีตอการทํางานในอนาคต
๔.๓ การนําผลการประเมินนักศึกษาสหกิจศึกษา มานําเสนอและอภิปราย เพื่อเปนแนวทางในการ
จัดกิจกรรมการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาครั้งตอไป
๔.๔ สนับสนุนใหนําปญหาที่พบในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษามาเปนกรณีศึกษาหรือโจทยในการทํา
โครงงานตอไป
๕. หนาที่และความรับผิดชอบของพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยงของสถานประกอบการที่ดูแล
กิจกรรมในการปฏิบัติงานจริง
๕.๑ การตรวจสอบแผนปฏิบัติงานของนักศึกษา
๕.๒ การจัดกิจกรรมสําหรับการพัฒนาทักษะของนักศึกษา รวมกับอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
๙

มคอ. ๔
๕.๓ การใหคําแนะนําแกนักศึกษา เกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวของ กฎระเบียบ ขอบังคับ วัฒนธรรมของ
หนวยงาน
๕.๔ ติดตามความกาวหนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลตออาจารยที่ปรึกษาสหกิจ
ศึกษา
๕.๕ ประสานงาน รวมประชุมกับอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาเพื่อใหความเห็นในการปรับปรุงการ
ทํางานของนักศึกษา
๕.๖ ใหคําปรึกษาในงานโครงงานหรือรายงานผลการปฏิบัติงานและรวมประเมินผลงานกับอาจารยที่
ปรึกษาสหกิจศึกษา
๖. หนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
๖.๑ การใหคําปรึกษา การประสานและรวมวางแผนกับพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยงของ
สถานประกอบการ
๖.๒ การวางแผนสําหรับการออกนิเทศนักศึกษา
๖.๓ ใหคําปรึกษาหรือแนะนําแกนักศึกษาเกี่ยวกับทักษะการทํางานในองคกร
๖.๔ ใหคําปรึกษาในงานโครงงานหรือรายงานผลการปฏิบัติงานและรวมประเมินผลงานกับพนักงาน
ที่ปรึกษา/ พนักงานพี่เลี้ยง
๖.๕ การประเมินผลนักศึกษา
๖.๖ สอบทาน/ปรับปรุงแผนงานระบบสหกิจศึกษาเปนระยะ ๆ
๗. การเตรียมการในการแนะแนวและชวยเหลือนักศึกษา
๗.๑ ปฐมนิเทศพรอมใหเอกสารคูมือการปฏิบัติงานสหกิจศึกษากอนการออกปฏิบัติงานจริงใน
สถานประกอบการ
๗.๒ จัดอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาดําเนินการนิเทศนักศึกษา ซึ่งตองกําหนดแผนการนิเทศ
ลวงหนา
๗.๓ ประสานงานกั บ สถานประกอบการในเรื่ อ งการจั ดพนั ก งานที่ ป รึ ก ษา/พนั ก งานพี่ เ ลี้ ย งให
คําปรึกษาและแนะนํานักศึกษา รวมถึงการใหความชวยเหลือนักศึกษา

๑๐

มคอ. ๔
๘. สิ่งอํานวยความสะดวกและการสนับสนุน ที่ตองการจากสถานที่ที่จัดการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ
๘.๑ พนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยง ที่คอยใหคําปรึกษาและแนะนํา
๘.๒ สวัสดิการที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของนักศึกษา เชน ทีพ่ ัก คาตอบแทน
๘.๓ คาใชจายที่สนับสนุนในการเดินทางกรณีที่ใหนักศึกษาไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ (ถามี)
๘.๔ คูมือที่ใชในการประกอบการทํางาน ตลอดจนวัสดุอุปกรณ เครือ่ งมือที่ใชในการปฏิบัติงาน
๘.๕ แหลงขอมูลเพือ่ การคนควา และการเรียนรูดวยตนเอง

หมวดที่ ๕ การวางแผนและการเตรียมการ
๑. การกําหนดสถานประกอบการ
๑.๑ หนวยงานหรืออาจารยที่รับผิดชอบสหกิจศึกษา พิจารณาคัดเลือกสถานประกอบการที่ยินดี
รับนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยดูจากลักษณะงานที่เหมาะสม ตรงหรือสอดคลองสัมพันธ กับ
สาขาวิชาชีพของนักศึกษา และมีความพรอมในเรือ่ งตาง ๆ ดังนี้
๑) เขาใจและสนับสนุนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
๒) สามารถจัดพนักงานที่ปรึกษา / พนักงานพี่เลีย้ ง เพือ่ ดูแลนักศึกษาได
๓) มีความปลอดภัยของสถานที่ตั้ง ความเหมาะสมในการเดินทาง และสภาพแวดลอม
การทํางานที่ดี
๔) วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือทีจ่ ําเปนในปฏิบัตงิ านตามลักษณะวิชาชีพ
๕) มีโครงงาน หรือ โจทยปญหาใหนักศึกษาสามารถศึกษาที่มีความยากงายเหมาะสมกับ
ศักยภาพของนักศึกษา
๖) ยินดีและเต็มใจใหนักศึกษามาฝกปฏิบัติงาน
๑.๒ หนวยงานหรืออาจารยที่รับผิดชอบสหกิจศึกษาควรประสานงาน ดําเนินการลวงหนากอนที่
นักศึกษาออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา อยางนอย ๔ เดือน การจัดนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาควร
เปนไปตามความสมัครใจ โดยนักศึกษาอาจหาสถานประกอบการเองแตตองไดรบั ความเห็นชอบจาก
สาขาวิชา

๑๑

มคอ. ๔
๒. การเตรียมนักศึกษา
อาจารยผูรับผิดชอบสหกิจศึกษาจัดปฐมนิเทศสหกิจศึกษา พรอมมอบคูมือการปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ ควรดําเนินการกอนการออกปฏิบตั ิงานจริงในสถานประกอบการ เนื้อหาที่กําหนดใน
การปฐมนิเทศ ประกอบดวย
๒.๑ จุดมุงหมายในการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
๒.๒ ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
๒.๓ การปฏิบัตติ นระหวางการปฏิบัติงาน
๒.๔ กิจกรรมทีจ่ ัดใหนักศึกษาระหวางการปฏิบัติงาน
๒.๕ การจัดอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
๒.๖ การติดตามประเมินผล
๒.๗ การปองกัน/หลีกเลี่ยงอันตรายจากการฝกงาน
๒.๘ การวางตนในสถานประกอบการ
๒.๙ การเตรียมความพรอมดานวิชาการกอนการออกปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
๓. การเตรียมอาจารยอาจารยทปี่ รึกษาสหกิจศึกษา
๓.๑ จัดประชุมชี้แจงกอนนักศึกษาออกปฏิบัตงิ าน เพือ่ ทําความเขาใจจุดมุงหมายของสหกิจ
ศึกษา ผลการเรียนรูที่คาดหวัง บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของอาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยที่
ปรึกษาสหกิจศึกษา การดูแลนักศึกษา กิจกรรมและตารางเวลาการปฏิบัติงานของนักศึกษา การ
ติดตามและการประเมินผลนักศึกษา
๓.๒ จัดสรรนักศึกษาใหอยูในความดูแลของอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาตามความเชีย่ วชาญ
ของอาจารย ใหสอดคลองกับโจทยโครงงาน/ปญหาที่สถานประกอบการตองการ
๔. การเตรียมพนักงานทีป่ รึกษา/พนักงานพีเ่ ลีย้ งในสถานประกอบการ
๔.๑ จัดประชุมพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพีเ่ ลี้ยงเพื่อชี้แจงใหทราบ
๑) วัตถุประสงคที่คาดหวังจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
๒) การบันทึกกิจกรรมการปฏิบัติงานของนักศึกษา
๓) แนวทางการประเมินผลการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
๔) การตรวจประเมินรายงานโครงการหรือการปฏิบตั ิงาน
๕) รายละเอียดในคูมือสหกิจศึกษา
๔.๒ การติดตอประสานงานระหวางพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลีย้ งของสถานประกอบการ
กับอาจารยทปี่ รึกษาสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย
๑๒

มคอ. ๔
๕. การจัดการความเสี่ยง
อาจารยผูรับผิดชอบสหกิจศึกษา อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ประชุมรวมกันเพือ่ ประเมิน
ความเสี่ยงทีจ่ ะเกิดขึ้นกับนักศึกษา และกอใหเกิดความเสียหายตอสถานประกอบการ เชน
๕.๑ ความเสี่ยงจากการเดินทาง สภาพแวดลอมของสถานประกอบการ
๕.๒ ความเสี่ยงจากอุบตั ิเหตุจากการทํางาน
๕.๓ ความเสี่ยงจากจริยธรรมในการทํางาน

หมวดที่ ๖ การประเมินนักศึกษา
๑. หลักเกณฑการประเมิน
๑.๑ การประเมินผลการเรียนรู
ผูป ระเมินเพื่อการบรรลุผลการเรียนรูของนักศึกษาทั้ง ๕ ดาน ดังนี้
คะแนน
ผูประเมิน
สถานประกอบการ/ พนักงานที่ปรึกษา
๔๐
อาจารยที่เกี่ยวของกับกิจกรรมสหกิจศึกษา
๑๐
อาจารยทปี่ รึกษาสหกิจศึกษา
๕๐
รวม
๑๐๐
๑.๒ การกําหนดคาระดับคะแนน
คะแนน
๑๐๐ – ๘๐
๗๙ – ๗๕
๗๔ – ๗๐
๖๙ – ๖๕
๖๔ – ๖๐
๕๙ – ๕๕
๕๔ – ๕๐
ต่ํากวา ๕๐

ระดับคะแนน (เกรด)
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

๑๓

มคอ. ๔
๒. กระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของนักศึกษา
๒.๑ นักศึกษาประเมินตนเองจากบันทึกกิจกรรมการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
๒.๒ พนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยง ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาจาก
- แบบประเมินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
- แบบประเมินรายงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา
๒.๓ อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา อาจารยทเี่ กี่ยวของกับสหกิจศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาจาก
- แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา
- แบบประเมินรายงานและการนําเสนอของนักศึกษาสหกิจศึกษา
๓. ความรับผิดชอบของพนักงานทีป่ รึกษา/ พนักงานพีเ่ ลีย้ งตอการประเมินนักศึกษา
พนักงานที่ปรึกษา/ พนักงานพีเ่ ลีย้ งจะใหขอมูล คําปรึกษา คําแนะนํา การสอนงาน การ
ปฏิบัตติ นในองคกร ในระหวางที่นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รวมถึงการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน
และการจัดทํารายงาน และมีสวนในการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาทีอ่ ยูในความดูแล
๔. ความรับผิดชอบของอาจารยผูรบั ผิดชอบสหกิจศึกษาตอการประเมินนักศึกษา
๔.๑ การจัดปฐมนิเทศ การสัมมนานักศึกษาระหวางการออกปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา การจัด
ปจฉิมนิเทศ
๔.๒ การจัดตารางการนิเทศงานสหกิจศึกษา
๔.๓ การใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษาที่เปนประโยชนตอ การปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา
๔.๔ การใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเขียนรายงาน การบันทึกกิจกรรมการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
๕. การสรุปผลการประเมินทีแ่ ตกตาง
อาจารยผูรับผิดชอบสหกิจศึกษา หัวหนาภาควิชา และหรือหนวยงานสหกิจศึกษา ประสานงาน
กับสถานประกอบการ เพือ่ ทําความเขาใจในผลการประเมินหากเกิดความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ โดย
ประชุมรวมกันระหวางผูเกีย่ วของและพิจารณาหาขอสรุป

๑๔

มคอ. ๔

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝกประสบการณภาคสนาม
๑. กระบวนการประเมินประสบการณภาคสนามจากผูเกี่ยวของ
๑.๑ นักศึกษา
นักศึกษามีสวนรวมในการประเมินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยการตอบแบบสอบถามการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
๑.๒ พนักงานทีป่ รึกษา/ พนักงานพีเ่ ลีย้ ง หรือผูประกอบการ
มีสวนรวมในการประเมินสหกิจศึกษาวากิจกรรมไดจัดองคความรูใหนกั ศึกษาเรียนรู
ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวังหรือไม
๑.๓ อาจารยทปี่ รึกษาสหกิจศึกษาและอาจารยทเี่ กี่ยวของกับสหกิจศึกษา
ประเมินสหกิจศึกษาทั้งในสวนสถานประกอบการและกิจกรรมที่จัดใหปฏิบัติงานทําให
นักศึกษามีมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่คาดหวังหรือไม
๑.๔ บัณฑิตจบใหม
ติดตามความกาวหนาในการทํางานของบัณฑิตทีต่ รงตามวิชาชีพการบัญชี โดยสํารวจ
แบบสอบถามจากผูประกอบการและบัณฑิตใหม
๒. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
๒.๑ อาจารยที่ปรึกษา อาจารยที่เกี่ยวของกับสหกิจศึกษา ประมวลผลการจัดสหกิจศึกษา จาก
ผลการประเมินและขอเสนอแนะจากนักศึกษา พนักงานพี่เลี้ยง จัดทํารายงานผลการดําเนินงานเสนอ
หัวหนาภาควิชา
๒.๒ ประชุมคณะกรรมการสหกิจศึกษาระดับคณะ เพื่อพิจารณาขอเสนอแนะมาปรับปรุงสําหรับ
การใชในรอบปการศึกษาตอไป โดยนําไปแสดงไวในรายงานผลการดําเนินการประสบการณภาคสนาม
(มคอ.๖) และรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร (มคอ.๗)

๑๕

