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รายละเอียดของประสบการณ1ภาคสนาม 

รหัสวิชา PER ๔๘๐๑  รายวิชา การฝ-กประสบการณ3วิชาชีพศิลปะการแสดง 

สาขาวิชา ศิลปะการแสดง (นาฏศิลปAไทย) คณะ/วิทยาลัย คณะศิลปกรรมศาสตร3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภาคการศึกษา ๑ ปCการศึกษา ๒๕๖๕ 

 

หมวดที่ ๑ ขFอมูลทั่วไป 
๑. รหัสและช่ือรายวิชา 

รหัสวิชา PER ๔๘๐๑ 
ช่ือรายวิชาภาษาไทย การฝ-กประสบการณ3วิชาชีพศิลปะการแสดง 

ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Professional Practice in Performing Art 

 

๒. จำนวนหนOวยกิต ๕(๔๕๐) 

 

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
๓.๑ หลักสูตร ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
๓.๒ ประเภทของรายวิชา รายวิชาบังคับ 

 

๔. อาจารย1ผูFรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย1ผูFสอน 

๔.๑ อาจารย3ผูjรับผิดชอบรายวิชา อาจารยส 
๔.๒ อาจารย3ผูjสอน อาจารยส 

าขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลปAไทย) าขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลปAไทย) 

๕. สถานท่ีติดตOอ สาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลปAไทย) / E – Mail : manissa.va@ssru.ac.th 
 

๖.  ภาคการศึกษา / ชนปCที่กำหนดใหFมีการฝ_กประสบการณ1ภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 

๖.๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
๖.๒  ชั้นปrที่กำหนดใหjมีการฝ-กประสบการณ3ภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสูตร  ๔ 

 

๗. รายวิชาที่ตFองเรียนมากOอน (Pre-requisite) (ถjามี) - 

 

๘. รายวิชาที่ตFองเรียนพรFอมกัน (Co-requisites) (ถjามี) - 
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๙. สถานที่เรียน หนwวยงานราชการ/สถานประกอบการท่ีเก่ียวขjองกับศิลปะการแสดง 
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๑๐.วันที่จัดทำหรือปรับปรุง วันที ่๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
รายละเอียดของรายวิชาครั้งลOาสุด 

 

 

หมวดที่ ๒ จุดมุOงหมายและวัตถุประสงค1 

 

๑. จุดมุOงหมายของรายวิชา 
บูรณาการความรูjท้ังหมดท่ีไดjศึกษามาใชjในการปฏิบัติการฝ-กประสบการณ3วิชาชีพในหนwวยงานดjานศิลปะการแสดง หรือหนwวยงานที่เกี่ยวขjอง 

การแกjปyญหาที่อาจเกิดขึ้นในการฝ-กประสบการณ3วิชาชีพ การวัดและประเมินผลการทำงานตาม สภาพความเป{นจริง จัดทำบันทึกและรายงานการฝ-กประสบการณ3วิชาชีพ 

การสรjางมนุษยสัมพันธ3ที่ดีกับบุคลากรทุกฝ~ายที่ เกี่ยวขjองในหนwวยงาน 

 

๒. วัตถุประสงค1ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
การบูรณาการความรูjทั้งหมดที่ไดjจากการศึกษา   สามารถปฏิบัติงานดjานการแสดงและดjานอื่นๆ ท่ีเก่ียวขjองใน 

หนwวยงานดjานศิลปะการแสดงหรือหนwวยงานท่ีเก่ียวขjองอยwางมีประสิทธิภาพ 

 

หมวดที่ ๓ การพัฒนาผลการเรียนรูFของนักศึกษา 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ตFองพัฒนา 

(๑) มีความซื่อสตยสุจริต มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตwอตนเองและสังคม 
(๒) เคารพสิทธิและรับฟyงความคิดเห็นของผูjอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคwาศักด์ิศรีในความ เป{นมนุษย3 (๓) 

เคารพกฎระเบียบและขjอบังคับขององค3กรและสงั คม 

(๔) มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพศิลปะการแสดง 
๑.๒ วิธีการสอน 

การปลูกฝyงและสอดแทรกหลกคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติกิจกรรมตwางๆ ที่เกิดขึ้นในหนwวยงานที่ฝ-ก ประสบการณ3วิชาชีพ 

 

๑.๓ วิธีการประเมินผล 

อาจารยนิเทศจากสาขาวิชารwวมกับผูjนิเทศในหนwวยงานใชjแบบวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานตลอดภาค 
การศึกษา 2 ครั้ง คือในชwวงกลางภาคการศึกษา 1 ครั้ง และในชwวงปลายภาคการศึกษาอีก 1 ครั้ง เพือพิจารณา 

ความประพฤติในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของผูjประกอบอาชีพดjานศิลปะการแสดง และยึดมั่นในจรรยาบรรณ ตwอตนเอง วิชาชีพ ผูjรับบริการ 

ผูjรwวมประกอบวิชาชีพและสังคมตลอดภาคการศึกษา 
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๒. ความรูF 
๒.๑  อธิบายถึงความรูFที่จะไดFรับ / ผลการเรียนรูFดFานความรูF 

(๑) มีความรูjความเขjาใจเก่ียวกับหลักการสำคัญของเน้ือหารายวิชา 
(๒) สามารถประยุกต3ความรูj ทักษะ ไปใชjไดjอยางเหมาะสมกับสถานการณ3 (๓) สามารถสรjางสรรค3 ออกแบบ 

หรือ ปรับปรุงผลงานทางศิลปะการแสดงไดj (๔) สามารถติดตามความเปลี่ยนแปลง 

วิวัฒนาการสังคมกับรูปแบบของงาน 

ศิลปะการแสดง และสามารถนำมาใชjใหjเขjากับบริบททางสงั คม 
๒.๒ กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียน 

(๑) สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร3จัดปฐมนิเทศนักศึกษากwอนออกฝ-กประสบการณ3 

วิชาชีพในสถานประกอบการดjานศิลปะการแสดง 

(๒) ปฏิบัติงานในหนjาที่ที่เกี่ยวขjองดjานศิลปะการแสดงรwวมกับบุคลากรในหนwวยงานหรือสถาน ประกอบการที่ฝ-กประสบการณ3วิชาชีพ 

๒.๓ วิธีการประเมินผลการเรียนรูF 
(๑) พิจารณาจากแบบวัดและประเมินผลดjานทักษะและสมรรถนะของการปฏิบัติงานดjานศิลปะการแสดง 

ตลอดภาคการศึกษา โดยการประเมินรwวมกันของอาจารยน คร้ัง ิเทศจากสาขาวิชาและผูjนิเทศในหนwวยงานอยางนjอย  2 
(๒) ประเมินการฝ-กปฏิบัติการวิชาชีพตลอดภาคการศึกษาโดยนักศึกษาตjองสงw รายงานประจำวันทุกคร้ังท่ี อาจารย3จากสาขาวิชาไปนิเทศที่หนwวยงาน 

และรายงานสรุปผลการจัดการปฏิบัติงานและงานอื่นๆที่ไดjฝ-กปฏิบัติ ตลอดภาคการศึกษา 

 

๓. ทักษะทางปtญญา 
๓.๑  ทักษะทางปtญญาที่จะไดFรับการพัฒนา / ผลการเรียนรูFดFานทักษะทางปtญญา 

(๑) เขjาใจแนวคิด หลักการ กระบวนการ ทฤษฎ ี และสามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ และเป{นระบบ 
(๒) สามารถคjนควjา ตีความ และประเมินขjอมล เพื่อใชjในการแกjปyญหาไดjอยางสรjางสรรค3 

(๓) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห3 และสรุปประเดนปyญหาและความตjองการ 
(๔) สามารถบูรณาการความรูjเนื้อหารายวิชากับศิลปะการแสดง และ/หรือความรูjในศาสตร3 อื่นๆ ไดj 

๓.๒ กระบวนการหรือกิจกรรมตOางๆ ที่ใชFในการพัฒนาผลการเรียนรูF 
(๑) อาจารย3ในสาขาวิชาสาธิต แนะนำการทำงานท่ีเก่ียวขjองกับงานศิลปะการแสดง 
(๒) จัดใหjนักศึกษาไดjรwวมฝ-กปฏิบัติงานการแสดงในสถาบันโดยอาจารย3ในสาขาเป{นผูjสงั เกตการณ3และ ควบคุมการฝ-กงานดjานการแสดง 

๓.๓ วิธีการประเมินผลการเรียนรูF 
(๑)  นิเทศการฝ-กประสบการณ3วิชาชีพของนักศึกษาโดยอาจารย3นิเทศจากสาขาวิชารwวมกับผูjนิเทศของ สถานฝ-กประสบการณ3 

(๒) ใชjแบบวัดผล ประเมินผลดjานทักษะและสมรรถนะของการปฏิบัติงานในสถานประกอบการตลอดภาค การศึกษา 
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๔. ทักษะความสัมพันธ1ระหวOางบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑ คำอธิบายเกี่ยวกับทักษะความสัมพันธ1ระหวOางบุคคลและความสามารถในการรับภาระความ รับผิดชอบที่ควรมีการพัฒนา 

(๑) ภาวะความเป{นผูjนำและผูjตาม สามารถทำงานเป{นกลุwมและแกjปyญหาที่เกิดขึ้นไดj (๒) 

มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

(๓) มีความรับผิดชอบการวางแผนการเรียนรูjดjวยตนเอง 
(๔) สามารถสรjางความสัมพันธ3อันดีกับกลุwมบุคคลหลากหลาย 

๔.๒ กระบวนการ หรือกิจกรรมตOางๆ ที่จะพัฒนาผลการเรียนรูF 
(๑) การมีสwวนรwวมกับสถานประกอบการ การจัดกิจกรรมการแสดงทั้งเบื้องหนjาในฐานะผูjแสดง และงาน 

เบ้ืองหลง เชwน การแตwงตัว การแตwงหนjา การดูแลเคร่ืองแตwงกาย เป{นตjน รวมท้ังการปฏิบัติงานท่ีเกีย วขjองดjานตwางๆ 
ท่ีไมwใชwดjานการแสดงโดยตรง เชwน งานติดตwอประสานงาน งานประชาสัมพันธ3 หรืองานอ่ืนๆท่ีไดjรับมอบหมาย (๒) การนำเสนอปyญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน 

และแนวทางการแกjไขในขณะทำงาน 

(๓) การสัมมนานักศึกษาหลังการปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือหนwวยงานดjานศิลปะการแสดง เพื่อ สรุปเป{นบทเรียนและการพัฒนาตนเองในอนาคต 

๔.๓ วิธีการประเมินผลการเรียนรูF 
ประเมินผลโดยใชjแบบวัดและประเมินผลตลอดภาคการศึกษาเก่ียวกับความประพฤติของนักศึกษา 

ในขณะปฏิบัติงานในสถานประกอบการตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูjประกอบวิชาชีพศิลปะการแสดง การ 

เสริมสรjางมนุษยสม พันธ3ท่ีดีและยึดมน ในความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ ผูjรับบริการ ผูjรwวมประกอบวิชาชีพ 

และสงั คมตลอดภาคการศึกษา 

๕. ทักษะการวิเคราะห1เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชFเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑  คำอธิบายเกี่ยวกับทักษะการวิเคราะห1เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชFเทคโนโลยีสารสนเทศที่ควรม ีการพัฒนา 

(๑) สามารถประยุกต3ใชjทักษะเชิงตัวเลข คณิตศาสตร3 และขjอมูลทางสถิติมาแกjปyญหา อยwางสรjางสรรค3 

(๒) สามารถใชjภาษาสอ่ื สารความคิดไดjอยางมีประสิทธิภาพ 
(๓) สามารถใชjเทคโนโลยีสารสนเทศ และ/หรือ โปรแกรมทางคอมพิวเตอร3เพื่อเป{นเครื่องมือ ในการส่ือสารและนำเสนอผลงานไดjอยwางเหมาะสม 

๕.๒ กระบวนการหรือกิจกรรมตOางๆ ที่จะพัฒนาผลการเรียนรูF 
(๑) การจัดทำรายงานการฝ-กประสบการณ3วิชาชีพเป{นประจำวันโดยการใชjภาษาและรูปแบบที่เหมาะสม (๒) 

นำเสนอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานโดยใชjสื่อนำเสนอที่นwาสนใจ 

๕.๓ วิธีการประเมินผลการเรียนรูF 
ใชjแบบวัดและประเมินผลดjานทักษะและสมรรถนะของการจัดการความรูjในการฝ-กประสบการณ3 

วิชาชีพตลอดภาคการศึกษาในดjานสาระการฝ-กทักษะการเลือกใชjส่ือรวมถึงยุทธวิธีในการจัดการเรียนรูj 



มคอ. ๔ 
หลกัสตูรระดบัปรญิญา o ตร ีo โท o เอก 

หนา้ | ๕ 
รายวชิา ...................... สาขาวชิา ............................................. คณะ/วทิยาลยั ...................................... มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสนัุนทา 

 

 

๖. ทักษะการวิเคราะห1เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชFเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๖.๑  คำอธิบายเกี่ยวกับทักษะการวิเคราะห1เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชFเทคโนโลยีสารสนเทศที่ควรม ีการพัฒนา 

(๑) มีทักษะการปฏิบัติศิลปะการแสดงตามเนื้อหารายวิชาและสามารถพัฒนาทักษะของตนเองอยางมี ประสิทธิภาพ 

(๒) นำความรูjทางทฤษฎีมาใชjในการปฏิบัติงานดjานศิลปะการแสดงไดj (๓) 

มีทักษะทางการแสดงและการสื่อสารตwอสาธารณชน 

(๔) มีทักษะความชำนาญเฉพาะทางตามความถนัดของผูjเรียน 
๖.๒ กระบวนการหรือกิจกรรมตOางๆ ที่จะพัฒนาผลการเรียนรูF 

(๑) การจัดทำรายงานการฝ-กประสบการณ3วิชาชีพเป{นประจำวันโดยการใชjภาษาและรูปแบบที่เหมาะสม (๒) 

นำเสนอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานโดยใชjสื่อนำเสนอที่นwาสนใจ 

๖.๓ วิธีการประเมินผลการเรียนรูF 
ใชjแบบวัดและประเมินผลดjานทักษะและสมรรถนะของการจัดการความรูjในการฝ-กประสบการณ3 

วิชาชีพตลอดภาคการศึกษาในดjานสาระการฝ-กทักษะการเลือกใชjส่ือรวมถึงยุทธวิธีในการจัดการเรียนรูj 

 

หมายเหตุ 

สัญลักษณ3 � หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก สัญลักษณ3 � 

หมายถึง ความรับผิดชอบรอง เวjนวwาง   หมายถึง 

ไมwไดjรับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฎอยูwในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูjจากหลักสูตรสูwรายวิชา  (Curriculum  Mapping) 

 

 

 

หมวดที่ ๔ ลักษณะและการดำเนินการ 

๑. คำอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณ1ภาคสนามหรือคำอธิบายรายวิชา 
การจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรjอมของผูjเรียนกwอนออกฝ-กประสบการณ3วิชาชีพในสายงานที่เกี่ยวขjอง ในดjาน การรับรูjและโอกาสของการประกอบอาชีพ 

การพัฒนาตัวผูjเรียนใหjมีความรูj ทักษะ เจตคต ิ แรงจูงใจและคุณลกษณะที่ เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการศึกษาและสง ั เกตการณ3ปฏิบัติงานจริงทางการแสดง 

ทั้งในและนอกสถานที่ ฝ-กงานดjานการ จัดการแสดงภายในสถานศึกษา ออกฝ-กประสบการณ3วิชาชีพกับหนwวยงานธุรกิจท่ีมีผลิตผลการแสดงภายใตjการควบคุมของ 

อาจารยนิเทศและผูjประกอบการ 

๒. กิจกรรมของนักศึกษา 
นักศึกษาฝ-กประสบการณ3วิชาชีพไมwนjอยกวwา 450 ชั่วโมง เกี่ยวกับงานดjานศิลปะการแสดงทั้งงานเบื้องหนjาและงาน เบื้องหลัง 

รวมถึงงานอื่นๆทีเ่กี่ยวขjองหรือไดjรับมอบหมายจากหนwวยงานที่ออกฝ-กประสบการณ3วิชาชีพ 



มคอ. ๔ 
หลกัสตูรระดบัปรญิญา o ตร ีo โท o เอก 

หนา้ | ๖ 
รายวชิา ...................... สาขาวชิา ............................................. คณะ/วทิยาลยั ...................................... มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสนัุนทา 

 

 

๓. รายงานหรืองานที่นักศึกษาไดFรับมอบหมาย 

 

รายงานหรืองานที่ไดFรับมอบหมาย กำหนดสOง 

รายงานปฏิบัติงานในหนwวยงานประจำวัน -สwงใหjผูjนิเทศในหนwวยงานทุกวัน 
-สwงใหjอาจารย3นิเทศจากสาขาวิชาทุกคร้ังท่ีทีการ นิเทศ 

-รวบรวมท้ังหมดจัดทำรูปเลมw สwงปลายภาค 

รายงานสรุปผลการฝ-กประสบการณ3วิชาชีพท่ีไดjปฏิบัติมาตลอด 
ภาคเรียน 

สwงปลายภาคเรียน 

 

๔. การติดตามผลการเรียนรูFการฝ_กประสบการณ1ภาคสนามของนักศึกษา 

 

 

สปั  ดาหท1  Oี หัวขFอ/รายละเอียด ปฏิบัติงานอ่ืนๆ หมายเหตุ 

1 -สถานประกอบการแนะนา˚ บุคลากรท่ีเก่ียวขอj ง และสถานท่ีปฏิบตั 

ิงาน รวมถึงการแจงระเบียบ ตwางๆในสถานประกอบการ 

-พบพนกงานพี่เลียงเพwือเรียนรูเกี่ยวกบการฝ-ก 

ปฏิบตั ิงาน 

ตามท่ีไดรj บมอบหมาย  

สัปดาหท1  Oี หัวขFอ/รายละเอียด ปฏิบัติงานอOืนๆ หมายเหตุ 

 -ศกษาขอj มลเก่ียวกบสถานท่ีฝ-กงาน งานท่ี 

ไดรj บมอบหมาย 

  

2-7 -ปฎิบต ิังานที่ไดรj บมอบหมายประจาหรือ 

กิจกรรมพิเศษดานศิลปะการแสดงหรืองานอwืนๆ ท่ีเก่ียวขอj ง 

-เขียนบนั ทกการปฏิบตั ิงานรายวนั รวมถึง 

ปyญหาที่เกิดขึนในระหวwางการทางาน และ แนวทางในการแกไj 

ขปyญหาใหลj ล ุ วงโดยไมwมี 

ผลกระทบกบงาน 

ตามท่ีไดรj บมอบหมาย  



มคอ. ๔ 
หลกัสตูรระดบัปรญิญา o ตร ีo โท o เอก 

หนา้ | ๖ 
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8 ประเมินผลครงที่ 1 ตามท่ีไดรj บมอบหมาย  



มคอ. ๔ 
หลกัสตูรระดบัปรญิญา o ตร ีo โท o เอก 

หนา้ | ๗ 
รายวชิา ...................... สาขาวชิา ............................................. คณะ/วทิยาลยั ...................................... มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสนัุนทา 

 

 

 

 -อาจารยนิเทศจากสาขาวิชาเขานิเทศในสถาน ประกอบการ 

-สงเกตการณปฏิบตั ิงานและการปฏิบตั ิตวของ 

นกศึกษาในระหวwางฝ-กงาน 

-เขาพบพนกงานพี่เลียงเพwือรwวมหารือในการ ปฏิบต ิังาน 

และประเมินผลการปฏิบต ิังาน รวมกนั 

-ตรวจสอบบนทกึ การปฏิบตั ิงานรายวนั ใหj 

คาแนะนา˚ และคาปรกษาแกwนกศึกษาทกเรื่อง 

  

9-15 -ปฎิบต ิังานที่ไดรj บมอบหมายประจาหรือ 

กิจกรรมพิเศษดานศิลปะการแสดงหรืองานอwืนๆ ท่ีเก่ียวขอj ง 

-เขียนบนั ทกการปฏิบตั ิงานรายวนั รวมถึง 

ปyญหาที่เกิดขึนในระหวwางการทางาน และ แนวทางในการแกไj 

ขปyญหาใหลj ล ุ วงโดยไมwมี 

ผลกระทบกบงาน 

ตามท่ีไดรj บมอบหมาย  

16 ประเมินผลครงที่ 2 

-อาจารยนิเทศจากสาขาวิชาเขานิเทศใน 

-ตามท่ีไดรj บมอบหมาย 

-สรุปรายงานการฝ-ก 

 

สัปดาหท1  Oี หัวขFอ/รายละเอียด ปฏิบัติงานอOืนๆ หมายเหตุ 

 สถานประกอบการครงที่ 2 

-สงเกตการณการพฒนาในการปฏิบต ิังานและ การปฏิบต ั

ิตวของนกศึกษาในระหวwางฝ-กงาน รวมถึงการมีมนษุ ยสมพนธก3 

บบุคลากรอwืนๆใน หนwวยงาน 

-เขาพบพนกงานพี่เลียงเพwือรwวมหารือในการ ปฏิบต ิังาน 

และประเมินผลการปฏิบต ิังาน 

รวมกนเป{นครงท่ี 2 

ประสบการณวิชาชีพสงw 

อาจารยนิเทศและ สาขาวิชาตwอไป 

 



มคอ. ๔ 
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 -ตรวจสอบบนทกึ การปฏิบตั ิงานรายวนั ใหj 

คาแนะนา˚ และคาปรกษาแกwนกศึกษาทกเรื่อง 

และเตรียมการจด ัทารายงานสรุปการฝ-ก 

ประสบการณวิชาชีพตลอดภาคการศึกษา 

  

17 อาจารยนิเทศเขาพบนก ัศกึ ษาเพwือ 

-สรุปประเด็นปyญหาที่เกิดขึนj ในการฝ-ก ประสบการณวิชาชีพ 

และวิธีการแกไj ข 

-สรุปขอj ด ีขอj เสียในการออกฝ-กประสบการณ3 วิชาชีพในหนwวยงาน 

-สรุปส่ิงท่ีไดรj  บจากการฝ-กประสบการณวิชาชีพ 

-สรุปประเด็นท่ีเกิดขึนใน 

การฝ-กประสบการณ3 วิชาชีพ 

-สงเอกสารและรายงาน 

ประมวลกิจกรรมในการ 

ฝ-กประสบการณวิชาชีพ 

 

 

๕. หนFาที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม 

พนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการมีหนjาที่ความรับผิดชอบในการดูแลนักศึกษาระหวwางฝ-กงาน ประชุมหารือกับ 

อาจารย3นิเทศในการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา ตรวจสอบบันทึกการปฏิบัต ิงานประจำวันใหjถูกตjองและเป{น ความจริงทุกคร้ัง 

 

๖. หนFาที่และความรับผิดชอบของอาจารย1ที่ปรึกษา/อาจารย1นิเทศ 

อาจารย3จากสาขาวิชามีหนjาที่ในการดูแลและใหjการปรึกษาแกwนักศึกษาในเรื่องปฏิบัติวิชาชีพโดยตรง แนะ แนวทางในการทำงานรวมถึงงานอื่นๆที่เกี่ยวขjอง 

การใหjคำปรึกษาเรื่องทั่วๆไป เพื่อดูแลใหjนักศึกษามีสภาพจิตใจและ รwางกายสมบูรณ3ขณะฝ-กงาน โดยพบกับนักศึกษาอยwางนjอย 2 ครั้งตลอดภาคเรียน 

แตwนักศึกษายังสามารถติดตwออาจารย3 นิเทศไดjตลอดเวลาโดยผwานทางสาขาวิชา 

 

๗. การเตรียมการในการแนะแนวและชOวยเหลือนักศึกษา 
ปฏิบัติตามคูwมือการฝ-กประสบการณ3วิชาชีพ โดยใหjคำปรึกษาทั้งระหวwางการนิเทศที่สถานประกอบการและการพบ กับนักศึกษา 

หากเกิดปyญหาจากการฝ-กประสบการณ3วิชาชีพและเกินกวwาที่นักศึกษาจะแกjไขไดj นักศึกษาสามารถติดตwอ คณะอาจารย3นิเทศไดjเพื่อดำเนินการชwวยเหลือตอไป 

 

๘. ส ิ ่งอำนวยความสะดวกและการสน ับสน ุน ท ี ่ต Fองการจากสถานท ี ่ท ี ่จ ัดประสบการณ 1ภาคสนาม /สถาน ประกอบการ 

สาขาวิชาและสถานประกอบการเป{นผูjดำเนินการจัดสรรสงิ่ อำนวยความสะดวกตwางๆ เชwน คอมพิวเตอร3 และวสด 
จำเป{นท่ีเก่ียวขjองกับการฝ-กประสบการณ3วิชาชีพ 



มคอ. ๔ 
หลกัสตูรระดบัปรญิญา o ตร ีo โท o เอก 

หนา้ | ๙ 
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๑. การกำหนดสถานที่ฝ_ก 
หมวดที่ ๕ การวางแผนและการเตรียมการ 

ในการออกฝ-กประสบการณ3วิชาชีพ สาขาวิชาศิลปะการแสดงไดjเตรียมสถานฝ-กประสบการณ3วิชาชีพดjาน 

ศิลปะการแสดงไวjสwวนหนง่ึ และเป�ดโอกาสใหjนักศึกษาเลือกสถานประกอบการท่ีมีการทำงานตรงกับความตjองการอีกสwวน 

หนึ่ง โดยอาจารย3นิเทศของสาขาวิชาและนักศึกษาเป{นผูjรwวมกันกำหนดสถานประกอบการสำหรับนักศึกษาในการปฏิบัติงาน 

และประกาศใหjนักศึกษาทราบกwอนการออกปฏิบัติการวิชาชีพอยwางนjอย 6 สัปดาห3 

๒. การเตรียมนักศึกษา 

จัดปฐมนิเทศนักศึกษากwอนออกไปปฏิบัติการวิชาชีพ โดยมีการใหjความรูjในเรื่องการปฏิบัติตนในสถานประกอบการ การสรjางมนุษยสัมพันธ3กับเพื่อนรwวมงาน กฎ 

ระเบียบที่นักศึกษาควรทราบและปฏิบัติ การนิเทศการฝ-กปฏิบัติงาน สาขาวิชามอบหมายใหjนักศึกษารายงานตัวยังสถานประกอบการอยwางมืออาชีพ 

๓. การเตรียมอาจารย1ที่ปรึกษา/อาจารย1นิเทศ 

สาขาวิชาจัดประชุมอาจารย3นิเทศดjานศิลปะการแสดง โดยมีเอกสารการนิเทศใหjกับอาจารย3นิเทศทุกทwาน 

๔. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงในสถานที่ฝ_ก 

สาขาวิชามอบหมายใหjสถานประกอบการจัดบุคลากรของหนwวยงานเป{นพนักงานพี่ล้ียงใหjนักศึกษาเพือ่ดูแลและใหj 

คำแนะนำในการฝ-กปฏิบัติงานทั้งในดjานการทำงานและการปฏิบัติตนในสถานประกอบการนั้นๆ และอาจารย3นิเทศของสาชา 

วิชาทำความเขjาใจในการนิเทศรwวมกันโดยมีเอกสารนิเทศมอบใหjผูjเก่ียวขjองทุกคน 

๕. การจัดการความเส่ียง 

สาขาวิชาศิลปะการแสดงจัดประชุมวางแผนในเรื่องการจัดการความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสถาน ประกอบการดjานศิลปะการแสดง ความเครียด 

และดjานสวัสดิภาพอื่นๆ โดยมีการวางแผนการประชุมเพื่อใหjนักศึกษา ทราบขjอมูลตwางๆอยwางมีระบบพรjอมเอกสาร การวางแผนการติดตาม 

การดูแลและชwวยเหลือนักศึกษาในกรณีเกิด 

เหตุการณ3ท่ีไมwคาดคิดโดยมีลำดับข้ันตอนการชwวยเหลือ คือจากพนักงานพ่ีเล้ียง อาจารยน สาขาวิชา 

เพื่อแกjไขปyญหาอยwางเป{นขั้นตอน 

หมวดที่ ๖ การประเมินนักศึกษา 

ิเทศจากสาขา จนถึงหัวหนjา 

๑. หลักเกณฑ1การประเมิน 
ประเมินการบรรลุผลการเรียนรูjทั้ง 5 ดjาน โดยใหjระดับคะแนนตามเกณฑ3 ดังน้ี 

5 หมายถึง ดีมาก 

4 หมายถึง ดี 

3 หมายถึง ปานกลาง 

2 หมายถึง พอใชj 
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1 หมายถึง ตjองปรับปรุง 
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นักศึกษาตjองไดjรับการประเมินไดjคะแนนเฉลี่ยไมนjอยกวwา 2  จึงผwานเกณฑ3การประเมิน 

 

๒. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

๒.๑ ประเมินโดยพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ  โดยใชjเกณฑ3คะแนน ตามแบบฟอร3มการประเมินการ 

ปฏิบัติงานใหjครบถjวนสรุปเป{นคะแนนเฉลย่ี ของแตwละคน 

๒.๒ ประเมินโดยอาจารย3นิเทศจากสาขาวิชา โดยใชjเกณฑ3การใหjคะแนนตามแบบฟอร3มการประเมินการปฏิบัติงาน ใหjครบถjวนสรุปเป{นคะแนนเฉล่ียของแตwละคน 

๒.๓ สาขาวิชาประมวลคะแนนตามหลักเกณฑ3ท่ีไดjระบุไวjโดยรวมคะแนนจากพนักงานพีเ่ล้ียงในสถานประกอบการ 

และอาจารย3นิเทศจากสาขาวิชาเพื่อใหjไดjเป{นผลการเรียน 

๓. ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงตOอการประเมินนักศึกษา 
พนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ ตjองศึกษาวิธีการประเมินนักศึกษาและปรึกษากับอาจารย3นิเทศจากสาขาวิชา เพื่อรwวมกันประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

2 ครั้ง รวมถึงการประเมินภาพรวมของนักศึกษาตลอดการฝ-กปฏิบัติงาน 

และรวบรวมสwงอาจารย3นิเทศจากสาขาวิชาหรือสwงตรงมายังสาขาวิชาเพื่อประมวลผลเป{นระดับผลการเรียนตwอไป 

 

๔. ความรับผิดชอบของอาจารย1ผูFรับผิดชอบประสบการณ1ภาคสนามตOอการประเมินนักศึกษา 
ปรึกษาหารือกับบุคลากรพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ เพื่อประเมินพฤติกรรมนักศึกษา และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

วิชาชีพของนักศึกษาในความดูแลตามที่ระบุไวjในเอกสาร และนำสwงสาขาวิชาเพื่อดำเนินการประมวลผลเป{นผลการเรียนสwง คณะวิชาตwอไป 

 

๕. การสรุปผลการประเมินที่แตกตOาง 
สาขาวิชาประสานงานกับสถานประกอบการวิชาชีพเพื่อตรวจสอบและทำความเขjาใจเม่ือพบวwามีผลการประเมิน แตกตwางกันและกรณีจำเป{น 

โดยการประสานงานหรือจัดประชุมเพื่อพิจารณาหาขjอสรุปที่ยุติธรรมตwอไป 

 

หมวดที่  ๗  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของการฝ_กประสบการณ1ภาคสนาม 

๑. กระบวนการประเมินการฝ_กประสบการณ1ภาคสนามโดยผูFเกี่ยวขFองตOอไปนี้ 

๑.๑ นักศึกษา 

- การตอบแบบประเมินผล 

- การประชุมสัมมนาหลังการฝ-กปฏิบัติการวิชาชีพ 

๑.๒ พนักงานพี่เลี้ยงหรือผูFประกอบการ 

- นิเทศ และประเมินผลการปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือหนwวยงานที่ไปฝ-กประสบการณ3วิชาชีพใน แบบฟอร3มของสาขาวิชา 

- การพบอาจารยน 

ของนักศึกษา 

ิเทศจากสาขาวิชาระหวwางการฝ-กประสบการณ3วิชาชีพเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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๑.๓ อาจารย1ที่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม 

- นิเทศ และประเมินผลการปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือหนwวยงานที่ไปฝ-กประสบการณ3วิชาชีพในแบบฟอร3ม ของสาขาวิชา 

- การประชุมอาจารย3นิเทศของสาขาวิชาหลังการฝ-กปฏิบัติงานในสถานประกอบการเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน วิชาชีพของนักศึกษา 

๑.๔ อื่น ๆ  เชOน บัณฑิตจบใหมO 

การสำรวจความพึงพอใจในการปฏิบัติการวิชาชีพของนักศึกษาจากสถานประกอบการหรือหนwวยงานท่ีฝ-ก ประสบการณ3วิชาชีพแตwละแหงw 

๒. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง 

๒.๑ สาขาวิชาประมวลผลการประชุมอาจารย3นิเทศของสาขาวิชาหลง ัการฝ-กปฏิบัติงาน เอกสารการนิเทศ แบบสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการตางๆ 

การประเมินผลการเรียนของนักศึกษา เพื่อนำเสนอตอw คณะกรรมการวิชาการของคณะศิลปกรรมศาสตร3เพื่อทราบและพิจารณาแจjงผลใหjสาขาวิชาและนักศึกษาทราบ 

๒.๒ สาขาวิชารwวมพิจารณาประสิทธิผลของการฝ-กประสบการณ3วิชาชีพ วิเคราะห3ปyญหาและกำหนดแผนพัฒนา 

ปรับปรุงสำหรับใชjในภาคการศึกษาตwอไปโดยแสดงไวjในรายงานผลการดำเนินงาน 


