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รายละเอียดของประสบการณ์ ภาคสนาม
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
หลักสูตรออกแบบงานแสดงและนิทรรศการ
โรงเรี ยนการท่องเที่ยวและบริการ
ศูนย์สพุ รรณบุรี

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2074801 การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
2. จํานวนหน่ วยกิตหรือจํานวนชั่วโมง
5 (0-450) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา
หลักสูตรการออกแบบงานแสดงและนิทรรศการ
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบ/อาจารย์ ท่ ีปรึกษาการฝึ กประสบการณ์ ภาคสนาม
อาจารย์ ดร.ชนินทร์ กุลเศรษฐัญชลี
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปี ที่กําหนดให้ มีการฝึ กประสบการณ์ ภาคสนามตามแผนการศึกษาของ
หลักสูตร
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชันปี
้ ที่ 4
6. วันที่จัดทําหรื อปรั บปรุ งรายละเอียดของรายวิชาประสบการณ์ ภาคสนามครั ง้ ล่ าสุด
พฤษภาคม 2556

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของประสบการณ์ ภาคสนาม
- เพื่อให้ นกั ศึกษาได้ นําความรู้ที่ได้ เรี ยนจากในห้ องเรี ยนไปบูรณาการในงานที่อยูใ่ นภาคสนามและปรับ
ใช้ ให้ เหมาะกับโอกาสและกาลเทศะต่อไป
-เพื่อให้ นกั ศึกษาได้ รับรู้ประสบการณ์โดยตรงในงานภาคสนามซึง่ จําเป็ นต้ องใช้ การฝึ กฝนทักษะในการ
แก้ ไขงานและการตัดสินใจที่เหมาะสมในการแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ าอยูเ่ สมอ
2. วัตถุประสงค์ ของการพัฒนาหรื อปรั บปรุ งประสบการณ์ ภาคสนาม
- เพื่อให้ นกั ศึกษามีประสบการณ์ในการนําความรู้ทางทฤษฎีไปใช้ ในทางปฏิบตั กิ ารจริ ง และ ได้ จําลอง
เห็นภาพชีวิตการทํางานในอนาคต
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- เพื่อให้ นกั ศึกษาได้ ปรับตัวเข้ าและเรี ยนรู้ในการเข้ าสังคมการทํางานกับเพื่อนร่วมงานหรื อพี่ที่สถานที่
ทํางานจริ ง

หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรี ยนรู้
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริ ยธรรมที่ต้องพัฒนา
สร้ างเสริ มนิสยั ในด้ านความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินยั การตรงต่อเวลาต่อการทํางาน
1.2 กระบวนการหรื อกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรี ยนรู้
ได้ เข้ าร่วมปฏิบตั ิการฝึ กงานในสถานที่ทํางาน หรื อ ฝึ กงานภาคสนามในสถานที่จดั งานจริง
1.3 วิธีการประเมินผลการเรี ยนรู้
ให้ บริษัทตอบแบบใบประเมินผลปฏิบตั งิ าน ความรับผิดชอบงาน และ ความมีระเบียบวินยั
2. ความรู้
2.1 อธิบายถึงความรู้ที่จะได้ รับ/ผลการเรี ยนรู้ด้านความรู้
ได้ รับความรู้จากการลงมือปฏิบตั งิ านจริง (Hands-on at work experiences)
2.2 กระบวนการหรื อกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรี ยน
ได้ เข้ าร่วมปฏิบตั กิ ารฝึ กงานในสถานที่ทํางาน หรื อ ฝึ กงานภาคสนามในสถานที่จดั งานจริง
2.3 วิธีการประเมินผลการเรี ยนรู้
- นักศึกษาที่ได้ ผา่ นการฝึ กงานภาคสนามมีการนําเสนอปากเปล่าประสบการณ์ที่ได้ ฝึกฝนมาให้
เพื่อนร่วมรุ่น และ คณาจารย์ ได้ รับฟั งอีกทังตอบข้
้
อซักถาม พร้ อมทังประเมิ
้
นผลงานที่ได้ ปฏิบตั งิ าน
- นักศึกษาเขียนรายงานสรุ ป และ ส่งคณาจารย์ เพื่อได้ รับการประเมิน
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาที่จะได้ รับการพัฒนา/ผลการเรี ยนรู้ด้านทักษะทางปั ญญา
ได้ รับโอกาสที่จะนําความรู้ในชันเรี
้ ยนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายวิชาโครงการพิเศษเพื่อการ
ออกแบบนิทรรศการและงานแสดงไปปฏิบตั งิ านจริง
3.2 กระบวนการหรื อกิจกรรมต่างๆ ที่ใช้ ในพัฒนาผลการเรี ยนรู้
ได้ เข้ าร่วมปฏิบตั ิการฝึ กงานในสถานที่ทํางาน หรื อ ฝึ กงานภาคสนามในสถานที่จดั งานจริง
3.3 วิธีการประเมินผลการเรี ยนรู้
- นักศึกษาที่ได้ ผา่ นการฝึ กงานภาคสนามมีการนําเสนอปากเปล่าประสบการณ์ที่ได้ ฝึกฝนมาให้
เพื่อนร่วมรุ่น และ คณาจารย์ ได้ รับฟั งอีกทังตอบข้
้
อซักถาม พร้ อมทังประเมิ
้
นผลงานที่ได้ ปฏิบตั งิ าน
- นักศึกษาเขียนรายงานสรุ ป และ ส่งคณาจารย์ เพื่อได้ รับการประเมิน
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4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 คําอธิบายเกี่ยวกับทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความสามารถในการรับภาระ
ความรับผิดชอบที่ควรมีการพัฒนา
4.2 กระบวนการ หรื อกิจกรรมต่างๆ ที่จะพัฒนาผลการเรี ยนรู้
ได้ เข้ าร่วมปฏิบตั ิการในสถานที่ทํางาน หรื อ ฝึ กงานภาคสนามในสถานที่จดั งานจริง
4.3 วิธีการประเมินผลการเรี ยนรู้
• นักศึกษาที่ได้ ผา่ นการฝึ กงานภาคสนามมีการนําเสนอปากเปล่าประสบการณ์ที่ได้ ฝึกฝนมาให้
เพื่อนร่วมรุ่น และ คณาจารย์ ได้ รับฟั งอีกทังตอบข้
้
อซักถาม พร้ อมทังประเมิ
้
นผลงานที่ได้
ปฏิบตั งิ าน
• นักศึกษาเขียนรายงานสรุป และ ส่งคณาจารย์ เพื่อได้ รับการประเมิน
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 คําอธิบายเกี่ยวกับทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่
ควรมีการพัฒนา
• ทักษะในการออกแบบงานด้ วยคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุคแบบพกพา เพื่อใช้ สื่อสารติดต่อกับผู้วา่ จ้ างและ
ลูกค้ า
• ทักษะในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อประสานงานเพื่อเชื่อมโยงเครื อข่ายในการทํางาน
5.2 กระบวนการหรื อกิจกรรมต่างๆ ที่จะพัฒนาผลการเรี ยนรู้
ได้ เข้ าร่วมปฏิบตั กิ ารในสถานที่ทํางาน หรื อ ฝึ กงานภาคสนามในสถานที่จดั งานจริง
5.3 วิธีการประเมินผลการเรี ยนรู้
• นักศึกษาที่ได้ ผา่ นการฝึ กงานภาคสนามมีการนําเสนอปากเปล่าประสบการณ์ที่ได้ ฝึกฝนมาให้ เพื่อน
ร่วมรุ่น และ คณาจารย์ ได้ รับฟั งอีกทังตอบข้
้
อซักถาม พร้ อมทังประเมิ
้
นผลงานที่ได้ ปฏิบตั งิ าน

หมวดที่ 4 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณ์ ภาคสนามหรื อคําอธิบายรายวิชา
ศึกษาลักษณะแบะประเภทธุรกิจ การออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง ประยุกต์การเรี ยนรู้ใน
ห้ องเรี ยนร่วมทังความสามารถทางด้
้
านการออกแบบของตนเองไปใช้ ในสถานการณ์จริง ฝึ กปฏิบตั งิ านให้
ได้ ประสบการณ์ทํางานจริ ง การแก้ ปัญหา และ การทํางานร่วมกับผู้อื่นให้ บรรลุเป้าประสงค์ในสถาน
ประกอบการ
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2. กิจกรรมของนักศึกษา
การได้ เข้ าเป็ นส่วนหนึง่ ในทีมงานของหน่วยงานหรื อบริ ษัทฯ เพื่อนําเอาความรู้ที่ได้ จากในห้ องเรี ยนมา
ประยุกต์ใช้ ในงานที่ได้ รับมอบหมาย และเพื่อสะสมประสบการณ์จากการทํางานในสถานประกอบการ
เพือเป็ นประโยชน์ในการปรับใช้ ในชีวิตจริงจากงานประจําในอนาคต อีกทังเป็
้ นการเตรี ยมความพร้ อมใน
การเป็ นบุคคลากรที่พงึ ประสงค์ของสังคมต่อไป
3. รายงานหรืองานที่นักศึกษาได้ รับมอบหมาย
รายงานหรืองานที่ได้ รับมอบหมาย
กําหนดส่ ง
รายงานกิจกรรมหรื องานที่ได้ รับมอบหมาย
นักศึกษาจําเป็ นต้ องเขียนรายงานประจําวันเมื่อ
ประจําวัน
เสร็จภารกิจและรวบรวมส่งภายใน 2 สัปดาห์
หลังจากเสร็จการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
รายงานกิจกรรมหรื อบันทึกงานที่ได้ รับมอบหมาย นักศึกษาจําเป็ นต้ องเขียนรายงาน/บันทึกงาน
จากโครงการที่หน่วยงานฯ รับ / ประมูลได้ มา
โครงการที่ได้ รับมอบหมายเมื่อเสร็จภารกิจและ
รวบรวมส่งภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากเสร็จการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ
การนําเสนอปากเปล่าเพื่อรายงานกิจกรรมหรื อ
นักศึกษาจําเป็ นต้ องนําเสนอผลงานต่อเพื่อนร่วม
งานที่ได้ รับมอบหมายจากหน่วยงานฯ
รุ่นในชันเรี
้ ยนเพื่อสื่อสารและเล่าถึงประสบการณ์
หรื อ กิจกรรมหรื องานที่ได้ รับมอบหมายจาก
หน่วยงานฯ
4. การติดตามผลการเรี ยนรู้ การฝึ กประสบการณ์ ภาคสนามของนักศึกษา
ติดตามจากการพูดคุยทางโทรศัพท์ การติดต่อผ่านทาง facebook & social network
5. หน้ าที่และความรั บผิดชอบของพนักงานพี่เลีย้ งในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมใน
ภาคสนาม
ทําหน้ าที่เป็ นตัวอย่างในการปฎิบตั งิ านในงานที่พี่เลี ้ยงต้ องดูแลอยูเ่ ป็ นประจําหรื อเป็ นกรณีแล้ วแต่ราย
ทําหน้ าที่เป็ นผู้แทนของอาจารย์ในการมอบหมายงานให้ นกั ศึกษาได้ มีสว่ นร่วมดําเนินงานต่อจนสําเร็ จ
ทําหน้ าที่เป็ นผู้แทนของอาจารย์ในการดูแลความประพฤติและปฎิบตั ติ ามในส่วนที่ดีในสังคมที่ทํางาน
6. หน้ าที่และความรั บผิดชอบของอาจารย์ ท่ ีปรึกษา/อาจารย์ นิเทศ
ทําหน้ าที่เป็ นผู้ให้ คําปรึ กษาทังที
้ ่เกี่ยวข้ องในเรื่ องงานและเรื่ องส่วนบุคคลที่อาจเป็ นผลจากการทํางาน
ทําหน้ าที่เป็ นผู้แทนของสถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษาคือมหาวิทยาลัยฯ ในการดูแลความ
ประพฤติและปฎิบตั ิตามในส่วนที่ดีในสังคมที่ทํางาน
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7. การเตรียมการในการแนะแนวและช่ วยเหลือนักศึกษา
อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนได้ มีการประชุมแบ่งสายการเดินทางตามสถานที่ที่มีสถานประกอบการ
ตังอยู
้ แ่ ละมีการเตรี ยมความพร้ อมเพื่อออกไปเยี่ยมเยียน แนะแนว ช่วยเหลือนักศึกษาโดยมีการติดต่อ
ผ่านทางเครื อข่ายสังคมทางอินเตอร์ เนต หรื อ online social network อยูต่ ลอดเวลา
8. สิ่งอํานวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ต้องการจากสถานที่ท่ จี ัดประสบการณ์ ภาคสนาม/
สถานประกอบการ
โดยทัว่ ไปนักศึกษามักจะได้ รับการอํานวยความสะดวกในระดับหนึง่ ในด้ านการสนับสนุนจากสถาน
ประกอบการนัน้ คงต้ องมีการสอบถามหรื อทําเป็ นแบบสํารวจความคิดเห็นในทุกรุ่นไป

หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรี ยมการ
1. การกําหนดสถานที่ฝึก
ทางหลักสูตรได้ มีรายนามสถานประกอบการหรื อสถานที่จดั ประสบการณ์ภาคสนาม ควบคูไ่ ปกับการ
เปิ ดทางเลือกอิสระของสถานประกอบการที่ทางนักศึกษาจัดหาเองโดยมีความประสงค์และเตรี ยมการที่
จะเข้ าฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม โดยที่ทางหลักสูตรได้ มีการดําเนินการสุม่ เพื่อตรวจสอบความ
น่าเชื่อถือของสถานประกอบการเหล่านัน้ ก่อนจะทําเอกสารอย่างเป็ นทางการเพื่อส่งตัวนักศึกษาเข้ ารับ
การฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม
2. การเตรียมนักศึกษา
นักศึกษามีความสนใจและมีความกระตือรื อร้ นที่จะไปฝึ กงาน จึงไม่ได้ เป็ นการยากที่จะชี ้แนะให้ เขามี
ความพร้ อมและเตรี ยมตนเองล่วงหน้ า ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องการแต่งกายให้ ถกู กาลเทศะ การปฎิบตั ติ นใน
สังคมร่วมกับผู้อื่นในที่ทํางาน การรู้จกั ประยุกต์ใช้ และนําความรู้ที่ได้ จากการฝึ กประสบการณ์
ภาคสนามมาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ตอ่ ตนเองและสังคม
3. การเตรี ยมอาจารย์ ท่ ีปรึ กษา/อาจารย์ นิเทศ
อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนได้ มีการประชุมแบ่งสายการเดินทางตามสถานที่ที่มีสถานประกอบการ
ตังอยู
้ แ่ ละมีการเตรี ยมความพร้ อมเพื่อออกไปเยี่ยมเยียน แนะแนว ช่วยเหลือนักศึกษาโดยมีการติดต่อ
ผ่านทางเครื อข่ายสังคมทางอินเตอร์ เนต หรื อ online social network อยูต่ ลอดเวลา
4. การเตรียมพนักงานพี่เลีย้ งในสถานที่ฝึก
• ได้ ประสานงานกับพนักงานพี่เลี ้ยงให้ ทําหน้ าที่เป็ นตัวอย่างในการปฎิบตั งิ านในส่วนงานที่พี่เลี ้ยงต้ อง
ดูแลอยูเ่ ป็ นกิจวัตรประจําหรื อเป็ นกรณีแล้ วแต่งานโครงการที่รับผิดชอบ
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• ได้ ขอความร่วมมือให้ ชว่ ยทําหน้ าที่เป็ นผู้แทนของอาจารย์ในการมอบหมายงานให้ นกั ศึกษาได้ มีสว่ น
ร่วมดําเนินงานต่อจนงานเหล่านันสํ
้ าเร็จลุลว่ งไปโดยดี
• ได้ ขอความกรุณาให้ ชว่ ยทําหน้ าที่เป็ นผู้แทนของผู้ปกครองและอาจารย์ในการดูแลความประพฤฒิ
และปฎิบตั ติ นตามแบบอย่างในส่วนที่ดีของสังคม
5. การจัดการความเสี่ยง
ยังมีการจัดการความเสี่ยงอยูไ่ ม่มากนักด้ วยความที่ด้อยประสบการณ์ในด้ านนี ้
หมวดที่ 6 การประเมินนักศึกษา

1. หลักเกณฑ์ การประเมิน
ประเมินการบรรลุผลการเรี ยนรู้ของนักศึกษาทัง้ 5 ด้ าน โดยให้ ระดับคะแนน 1-5 ตามเกณฑ์การ
ประเมินผลการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี ้
1 หมายถึง ต้ องปรับปรุงอย่างมาก
2 หมายถึง ต้ องปรับปรุง
3 หมายถึง พอใช้
4 หมายถึง ดี
5 หมายถึง ดีมาก
นักศึกษาต้ องได้ รับคะแนนประเมินเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จึงจะผ่านเกณฑ์การฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม
2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัตงิ านของนักศึกษา
• การประเมินผลจากรายงานบันทึกการฝึ กงานประจําวันของนักศึกษา
• การประเมินผลจากการนําเสนอรายงานการฝึ กประสบการณ์ของนักศึกษาจากการลงภาคสนามจริ ง
• การประเมินผลจากการบันทึกผลการฝึ กงานของนักศึกษาที่จดั ทําโดยพนักงานพี่เลี ้ยง
• การประเมินผลร่ วมกันจากที่ประชุมคณาจารย์ภายในหลักสูตรต่อการปฎิบตั ิตนของนักศึกษา
3. ความรั บผิดชอบของพนักงานพี่เลีย้ งต่ อการประเมินนักศึกษา
ทําหน้ าที่เป็ นพนักงานพี่เลี ้ยงและช่วยรับผิดชอบต่อการประเมินนักศึกษาในการปฎิบตั งิ านในงานที่พี่
เลี ้ยงควบคุมดูแลอยูเ่ ป็ นประจําหรื อเป็ นกรณีแล้ วแต่ราย
อีกทังยั
้ งทําหน้ าที่เป็ นผู้แทนของอาจารย์เพื่อดูแลความรับผิดชอบในการมอบหมายงานให้ นกั ศึกษาได้
มีสว่ นร่วมดําเนินงานต่อจนสําเร็ จตามเป้าประสงค์
4. ความรั บผิดชอบของอาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบประสบการณ์ ภาคสนามต่ อการประเมินนักศึกษา
ทําหน้ าที่เป็ นผู้ให้ คําปรึ กษาทังที
้ ่เกี่ยวข้ องในเรื่ องงานและเรื่ องส่วนบุคคลที่อาจเป็ นผลจากการทํางาน
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และทําหน้ าที่แนะนําสัง่ สอน/ชมเชย สิ่งที่เป็ นข้ อดีและข้ อควรปรับปรุงเพื่อนําไปสูผ่ ลประโยชน์ของ
นักศึกษาทังในปั
้ จจุบนั และในรุ่นต่อไปผ่านระบบการประเมินจากการนําเสนอปากเปล่า การสรุป
ประเมินของพนักงานพี่เลี ้ยง และการสรุปประเมินโดยรวมจากคณาจารย์ในหลักสูตร
5. การสรุ ปผลการประเมินที่แตกต่ าง
การสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง สามารถทําได้ โดยการนําเสนอเพื่อหาข้ อสรุปโดยรวมจาก
คณาจารย์ ในหลักสูตร

หมวดที่ 7 การประเมินและปรั บปรุ งการดําเนินการของการฝึ กประสบการณ์
ภาคสนาม
1. กระบวนการประเมินการฝึ กประสบการณ์ ภาคสนามโดยผู้เกี่ยวข้ องต่ อไปนี ้
1.1 นักศึกษา
นักศึกษาได้ ใช้ เวลาทบทวนการทํางานเพื่อเขียนรายงานประจําวัน และ รายงานสรุป จากการฝึ ก
ประสบการณ์ภาคสนาม ทําให้ นกั ศึกษามีโอกาสได้ ไตร่ตรองประเมินตนเอง อีกทังนั
้ กศึกษาจําเป็ นต้ อง
เขียนรายงาน SWOT ในรายงานสรุปจึงมีสว่ นทําให้ นกั ศึกษาได้ มีโอกาสประเมินตนเองและประเมิน
หน่วยงานที่เข้ ารับการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพได้ ดีขึ ้น
1.2 พนักงานพี่เลี ้ยงหรื อผู้ประกอบการ
พนักงานพี่เลี ้ยงหรื อผู้ประกอบการมีโอกาสได้ สมั ผัสรับรู้ถึงการทํางาน ความรับผิดชอบ ความมี
ระเบียบวินยั ความใส่ใจ ในงานที่ได้ รับมอบหมายของนักศึกษานันๆ
้ ซึง่ สามารถถ่ายทอดผลของการ
ประเมินลงในรูปแบบของแบบประเมินผลการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ ซึง่ จะมีคา่ คะแนนของการฝึ กฯให้
ใส่ลงไว้ ด้วย อีกทังยั
้ งมีแบบประเมินเพื่อถามข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม
1.3 อาจารย์ที่ดแู ลกิจกรรมภาคสนาม
การประเมินผลจากรายงานบันทึกการฝึ กงานประจําวันและรายงานสรุปรวมทัง้ SWOT ของนักศึกษา
การประเมินผลจากการนําเสนอรายงานการฝึ กประสบการณ์ของนักศึกษาจากการลงภาคสนามจริ ง
การประเมินผลจากการบันทึกผลการฝึ กงานของนักศึกษาที่จดั ทําโดยพนักงานพี่เลี ้ยง
การประเมินผลร่วมกันจากที่ประชุมคณาจารย์ภายในหลักสูตรต่อการปฏิบตั ิตนของนักศึกษา
1.4 อื่นๆ เช่น บัณฑิตจบใหม่
ไม่มี
2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรั บปรุ ง
-- --
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