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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี/หลักสูตรเทคโนโลยีเคมี

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
4023802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาหรับเทคโนโลยีเคมี
Practical Training for Chemical Technology
2. จานวนหน่วยกิตหรือจานวนชั่วโมง
5 (450) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา
หลักสูตรเทคโนโลยีเคมี ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
ผศ.ดร.วิภา ทัพเชียงใหม่ และคณาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีเคมี
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่กาหนดให้มีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามแผนการศึกษาของ
หลักสูตร
ภาคเรียนที่ ฤดูร้อน / 2560 ชั้นปีที่ 3
6. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณ์ภาคสนามครั้งล่าสุด
28 พฤษภาคม 2561

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของประสบการณ์ภาคสนาม
- นักศึกษาได้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างความรู้ทางทฤษฎีกับการประยุกต์ให้เกิดผลทางปฏิบัติ
- นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจกระบวนการและวิธีการนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการทางาน
- ฝึกการนาความรู้ภาคทฤษฎีกับการประยุกต์ให้เกิดผลทางปฏิบัติ
- มีแนวคิดขั้นต้นในการนาความรู้ทางทฤษฎีมาใช้เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงาน
- มีทักษะในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และ/หรือเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับงานในสถานที่ฝึกงาน
- เข้าใจชีวิตการทางานและวัฒนธรรมองค์กร เรียนรู้การปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น และสามารถทางาน
ร่วมกันได้
- ฝึกฝนความอดทน การมีวินัย และความซื่อสัตย์
2. วัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณ์ภาคสนาม
เพื่อให้เป็นวิชาที่นักศึกษาได้บูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามาทั้งหมด ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน
จริงในสถานประกอบการ จะเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ตรง ทางานเป็นทีม เป็นการเตรียมความพร้อม
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และปรับตัวให้ สามารถทางานได้จริงเมื่อสาเร็จการศึกษา ภายใต้การดูแลของพนักงานพี่เลี้ยงจากสถาน
ประกอบการและอาจารย์ที่ปรึกษา

หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1. มีความเสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
2. มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
3. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

4. ให้เกียรติ

เคารพสิทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
5. มีจิตสาธารณะ เอื้อเฟื้อ และช่วยเหลือผู้อื่น
1.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้
- ปฐมนิเทศนักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่พึงปฏิบัติ ก่อนฝึกงาน
- กาหนดตารางเวลาฝึกงาน บันทึกเวลาฝึกงานกาหนดขอบเขตของงาน กาหนดวิธีการ
ประเมินผลงาน
- กาหนดให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ฝึกงานเช่นเดียวกับพนักงานประจา
- มอบหมายงาน ก าหนด ติ ด ตามและควบคุ ม ให้ นั ก ศึ ก ษาปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บของสถาน
ประกอบการเช่นเดียวกับพนักงานขององค์กร
- ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
1.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
- ประเมินโดยพนักงานพี่เลี้ยง จากการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกระหว่างการฝึ กงาน โดย
มีการบันทึกผลการประเมินและมีหลักฐานการแจ้งให้นักศึกษาทราบด้วยวาจาอย่างน้อย 1 ครั้ง
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกงานประเมินความซื่อสัตย์และการรักษาความลับของสถานที่ฝึกงาน
จากข้อมูลที่ปรากฏในรายงานการฝึกงาน

2. ความรู้
2.1 อธิบายถึงความรู้ ท่ ีจะได้ รับ/ผลการเรี ยนรู้ ด้านความรู้

1. มีความรู้ และทักษะพื้นฐานภาคทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะในเนื้อหาที่เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีเคมี เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี
2. มีความรู้ และทักษะพื้นฐานภาคปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะในเนื้อหาที่เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีเคมี เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี
3. มีความรู้ในแนวกว้างเกี่ยวกั บเทคโนโลยีเคมี และสามารถนาความรู้มาประยุกต์ใช้งาน
ได้จริง
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4.

มีความสามารถในการค้นคว้าติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีแนวทางในการทา
วิจัยที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเคมี
5. สามารถบูรณาการความรู้ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
และนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
2.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียน
- สถานประกอบการที่ฝึกงาน จัดพนักงานพี่เลี้ยงให้คาแนะนาเครื่องมือ อุปกรณ์ที่จาเป็นในการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ บอกถึงแหล่งข้อมูลเพื่อให้นักศึกษาได้ค้นคว้าข้อมูลเพื่อการทางานได้ด้วย
ตนเอง
2.3 วิธีการประเมินผลการเรี ยนรู้
- ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน โดยผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศพนักงานพี่เลี้ยง
- ประเมินผลจากการทางานร่วมกับผู้อื่น
- ประเมิน ผลจากการตรงต่อเวลาในการส่ งงาน ความสมบู รณ์ ของงานที่ได้รับมอบหมาย โดย
กาหนดแบบฟอร์มบันทึกการส่งงานเป็นเล่มสรุปการทางาน
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาที่จะได้ รับการพัฒนา/ผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปั ญญา

1. สามารถจัดระบบความคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้อย่างมี
เหตุผลและเป็นระบบระเบียบแบบแผน ตามกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์
2. สามารถนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ไปแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผล

3.

สามารถรวบรวม และสรุป เพื่อนาเสนองานที่ได้รับมอบหมาย
4. สามารถบูรณาการความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานและแก้ปัญหาในการทางาน
3.2 กระบวนการหรือกิจกรรมต่ างๆ ที่ใช้ ในพัฒนาผลการเรี ยนรู้
- การมอบหมายโจทย์ปัญหา ให้ฝึกการค้นหาความต้องการและวิเคราะห์ผลความต้องการ
- ประชุมร่วมกันระหว่างพนักงานพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาฝึกงาน
- มอบหมายโจทย์ปัญหา
- จัดทารายงานผลการออกแบบและนาเสนอ
3.3 วิธีการประเมินผลการเรี ยนรู้
- ประเมินผลจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย ตามหัวข้อที่กาหนด โดยอ้างอิงทฤษฎีในวิชาที่เกีย่ วข้อง
และควรนามาเป็นพื้นฐานในการทางานและจากรายงานการฝึกงาน
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 คาอธิบายเกี่ยวกับทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความสามารถในการรับภาระ
ความรับผิดชอบที่ควรมีการพัฒนา

1.
2.
3.
4.

สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
มีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมต่องานที่ได้รับมอบหมาย
สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี
มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
5
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5. มี ภ าวะความเป็ น ผู้ น า มี จิ ต เมตตาต่ อ ผู้ ใต้ บั งคั บ บั ญ ชา และสามารถปฏิ บั ติ ต าม
แนวทางที่ตกลงร่วมกัน
6. มีความตรงต่อเวลา
4.2 กระบวนการ หรือกิจกรรมต่ างๆ ที่จะพัฒนาผลการเรี ยนรู้
- การปฏิสัมพันธ์กับบุคคลในระดับต่างๆ ของสถานที่ฝึกงาน
- การฝึกปฏิบัติงานเช่นเดียวกับพนักงานประจา
- การมอบหมายโจทย์ปัญหาหรือกรณีศึกษา
- การประชุมร่วมระหว่างพนักงานพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกงาน และนักศึกษา ในช่วงกลาง
ของการฝึก เพื่อการนาเสนอแนวความคิดของนักศึกษาและการให้ข้อมูลย้อนกลับโดยพนักงาน พี่เลี้ยงและ
อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกงาน
4.3 วิธีการประเมินผลการเรี ยนรู้
- ประเมินพฤติกรรม โดยพนักงานพี่เลี้ยง จากการสังเกตและการสอบถามความคิดเห็นจาก
พนักงานผู้ร่วมงานอื่นๆ
- ประเมินการแสดงออกของนักศึกษาระหว่างการประชุมร่วม โดยพนักงานพี่เลี้ยงและอาจารย์ที่
ปรึกษาเฉพาะเรื่อง

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 คาอธิบายเกี่ยวกับทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ควรมีการพัฒนา

1.

สามารถประยุ ก ต์ ค วามรู้ พั ฒ นาทั ก ษะทางคอมพิ ว เตอร์ คณิ ต ศาสตร์ สถิ ติ
การคานวณ การใช้เครื่องคานวณตัวเลขสาหรับงานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อการวิเคราะห์ ประมวลผล
แก้ปัญหา และนาเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม

2.

สามารถใช้ทักษะในการสื่ อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง การพูด
การเขียน การแปลในการนาเสนอและปฏิบัติงานได้อย่างดี
3. มีทักษะในการสืบค้นข้อมูล และจัดทาข้อมูลสื่อสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์
5.2 กระบวนการหรื อกิจกรรมต่ างๆ ที่จะพัฒนาผลการเรี ยนรู้
- การมอบหมายให้ฝึกแก้โจทย์ปัญหาการคานวณ
- การฝึกการนาเสนอความคิดเห็นต่อพนักงานพี่เลี้ยง ในที่ประชุมกลุ่มงาน และในการประชุมร่วม
ระหว่างพนักงานพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกงานและนักศึกษา
- กาหนดให้นาเสนอ ผลการแก้ปัญหาระหว่างการฝึกงาน ณ สถานที่ฝึกงาน และประสบการณ์การ
ฝึกงาน ที่หลักสูตรเทคโนโลยีเคมี แบบปากเปล่าเป็นรายบุคคล อาศัยการซักถามเป็นรายบุคคลโดย
คณาจารย์ของหลักสูตร
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- กาหนดให้ส่งเอกสารรายงานการฝึกงานฉบับสมบูรณ์
5.3 วิธีการประเมินผลการเรี ยนรู้
- ประเมินรายงานการฝึกงาน ในส่วนที่ต้องใช้การวิเคราะห์เชิงตัวเลข โดยพนักงานพี่ เลี้ยงและ
อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกงาน
- ประเมินการนาเสนอความคิดเห็นในสถานการณ์ต่างๆ โดยพนักงานพี่เลี้ยง
- ประเมิน การน าเสนอของนั กศึกษาระหว่างการประชุมร่วม โดยพนักงานพี่เลี้ยงและอาจารย์
ที่ปรึกษาการฝึกงาน

หมวดที่ 4 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณ์ ภาคสนามหรือคาอธิบายรายวิชา
ให้มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในสถานประกอบการที่เป็นของเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐที่
เหมาะสม ในเรื่องเกี่ยวกับงานด้านเคมีและเทคโนโลยีเคมี
2. กิจกรรมของนักศึกษา
- .กาหนดให้ นกั ศึกษาฝึ กงานภายในหลักสูตรเทคโนโลยีเคมี ทางด้ านเคมี อย่างน้ อย 75 ก่อนออกไป
ฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม
- การทางานเพือ่ เพิม่ ประสบการณ์ภาคสนามในช่วงระยะเวลาต่อเนื่องจนครบจานวนชั่วโมง ทีร่ ะบุตาม
หลักสูตร และ/หรือตามเวลาการทางานของสถานประกอบการที่ นักศึกษาฝึกงาน โดยนักศึกษาต้อ งมีการ
เตรียมตัวก่อนการทางานดังนี้
- เรียนรู้ ทาความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย วัฒนธรรม กฎ ระเบียบ ขั้นตอนในการทางานของสถาน
ประกอบการ
- เรียนรู้ และฝึกการทางานร่วมกับผู้อื่นในสถานประกอบการที่ฝึกงาน
3. รายงานหรืองานที่นักศึกษาได้ รับมอบหมาย
รายงานหรืองานที่ได้ รับมอบหมาย
1. นักศึกษาส่งสมุดเก็บชั่วโมงที่ได้ฝึก
ปฏิบัติงานทางด้านเคมี อย่างน้อย 75
ชั่วโมง ก่อนออกฝึกประสบการณ์ใน
ภาคสนาม
2. การนาเสนองานที่ได้รับผิดชอบในสถาน
ประกอบการ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาการ
ฝึกงานรับสอบข้อมูล
3. การนาเสนอผลงานการแก้ไขโจทย์ปัญหา
แบบปากเปล่า ต่อตัวแทนผู้บริหารของ
สถานที่ฝึกงาน
4. รายงานการฝึกงาน

กาหนดส่ ง
ก่อนออกฝึกภาคสนาม 1 สัปดาห์

รายงานเป็นรายสัปดาห์ตั้งแต่เริ่มฝึกประสบการณ์
วิชาชีพภาคสนามจนสิ้นสุดวัดฝึกภาคสนาม
สัปดาห์สุดท้ายของการฝึกงาน
ส่งรายงานหลังสิ้นสุดการฝึกงาน
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4. การติดตามผลการเรี ยนรู้ การฝึ กประสบการณ์ ภาคสนามของนักศึกษา
- จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ทั้ งที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
และที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง ให้นักศึกษานาเสนอการเรียนรู้และประสบการณ์ที่ ได้รับจากการฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม เพือ่ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาที่ไปฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
- อาจารย์ชี้นาให้เห็นถึงความสาคัญ และผลกระทบต่อพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่มีต่อการทางานในอนาคต
- การนาผลการประเมินนักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม มานาเสนออภิปราย เพื่ อเป็นแนวทางใน
การฝึกประสบการณ์ภาคสนามต่อรุ่นต่อไป
- อาจารย์ชี้นาให้เห็นถึงความสาคัญ และผลกระทบต่อพฤติกรรมด้านคุณธรรม ความสัมพั นธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบที่มีต่อการทางานในอนาคต
- สนับสนุนให้นาโจทย์ที่พบในการฝึกประสบการณ์ภาคสนามมาเป็นกรณีศึกษา หรือโจทย์ในการทา
โครงงานระบบสารสนเทศต่อไป
5. หน้ าที่และความรั บผิดชอบของพนักงานพี่เลีย้ งในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมใน
ภาคสนาม
- จัดโปรแกรมการฝึกงานร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกงาน
- แนะนานักศึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบ การปฏิบัติตัวระหว่างฝึกงาน ตลอดจนแนวทางการฝึกงานที่ ดีที่
นาไปสู่ความสาเร็จ
- จัดพนักงานพี่เลี้ยง ทาหน้าที่แนะนาการทางานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ดูแลควบคุมและติดตาม
ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
- ติดตามความก้าวหน้า หรือ ปัญหาอุปสรรค ระหว่างการฝึกงานของนักศึกษาและ/หรือของสถานที่
ฝึกงาน และแก้ไขปัญหาอุปสรรคเต็มตามความสามารถ
- สรุปผลประเมินการฝึกงานของนักศึกษา
6. หน้ าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ ท่ ปี รึกษา/อาจารย์ นิเทศ
- จัดหาสถานที่ฝึกงาน และจัดสรรสถานที่ฝึกงานให้แก่นักศึกษา และปรับเปลี่ยนสถานที่ฝึกงานตาม
ความเหมาะสม และดาเนินการเปลี่ยนสถานที่ฝึกงานเมื่อนักศึกษาฝึกงานไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
- ประสานงานกับผู้รับผิดชอบการฝึกฝ่ายสถานที่ฝึกงาน เพื่อทาความเข้าใจจุดมุ่งหมายของการฝึกงาน
และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สิ่งอานวยความสะดวกและการสนับสนุนที่จาเป็น
- จัดโปรแกรมการฝึกงานร่วมกับผู้รับผิดชอบการฝึกฝ่ายสถานที่ฝึกงาน
- จัดปฐมนิเทศแนะนานักศึกษาก่อนฝึกงาน
- ติดตามการฝึกงานของนักศึกษา พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้รับผิดชอบการฝึกฝ่ายสถานที่
ฝึกงาน เพื่อทาให้การฝึกงานของนักศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์และสถานที่ฝึกงานได้รับผลประโยชน์
- ประสานงานกับผู้รับผิดชอบการฝึกฝ่ายสถานที่ฝึกงาน ในการดูแลนักศึกษาฝึกงาน
- สรุปผลการประเมินการฝึกงานของนักศึกษา และจัดประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหาข้อยุติกรณีที่
จาเป็น
7. การเตรียมการในการแนะแนวและช่ วยเหลือนักศึกษา
- ให้คาปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาฝึกงาน
- ตรวจเยี่ยม ติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในระหว่างการฝึกงาน
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- บันทึกข้อมูลปัญหาที่นักศึกษาพบ และช่วยนักศึกษาแก้ปัญหา และเก็บข้อมูลเพื่อนาไปวิเคราะห์ และ
ประเมินความเหมาะสมของสถานที่ฝึกงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลสาหรับใช้ในปีถัดไป
- ประเมินผลการฝึกงานของนักศึกษา และประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหาข้อยุติกรณีที่จาเป็น
8. สิ่งอานวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ต้องการจากสถานที่ท่ จี ัดประสบการณ์ ภาคสนาม/
สถานประกอบการ
- สถานที่นั่งทางานเอกสารตามความจาเป็น
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบการศึกษาการแก้ไขโจทย์ปัญหา

หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรี ยมการ
1. การกาหนดสถานที่ฝึก
อาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกงาน คัดเลือกสถานที่ฝึกงานที่ดาเนินกิจการสอดคล้องกับสาขาวิชา ที่
มีความพร้อม ดังนี้
- เข้าใจและสนับสนุนจุดมุ่งหมายของการฝึกงาน
- มีความปลอดภัยของสถานที่ตั้ง สภาวะการทางาน และการเดินทาง
- สามารถจัดพนักงานพี่เลี้ยงดูแลการฝึกงาน
- มีโจทย์ปัญหาที่มีความยากง่ายเหมาะสมกับเวลาฝึก
- ยินดีรับนักศึกษาฝึกงาน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกงาน ติดต่อประสานงานกับสถานที่ฝึกงานก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย หนึ่งภาค
การศึกษา เมื่อสถานที่ฝึกงานตอบรับแล้ว จัดนักศึกษาลงฝึกงานในสถานที่ฝึกงานต่างๆ ตามความสมัครใจ
นักศึกษาหาสถานที่ฝึกงานด้วยตนเอง แต่สถานที่ฝึกงานต้องได้รับความเห็นชอบ จากผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเทคโนโลยีเคมี
2. การเตรียมนักศึกษา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกงาน จัดให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทางานเกี่ยวกับความรู้ในห้องปฏิบัติการเคมี
ไม่น้อยกว่า 75 ชั่วโมง ก่อนออกฝึกประสบการณ์จริง จัดปฐมนิเทศการฝึกงานพร้อมทั้งมอบคู่มือการฝึกงาน
ให้กับนักศึกษาก่อนการฝึกงาน 1 สัปดาห์ โดยครอบคลุมเนื้อหาต่างๆ เช่น จุดมุ่งหมายของการฝึกงาน ผล
การเรียนรู้ที่คาดหวัง การปฏิบั ติตนระหว่างการฝึกงาน กิจกรรมการฝึกงาน การจัดอาจารย์ที่ปรึกษาการ
ฝึกงาน การติดตามประเมินผล การป้องกัน/หลีกเลี่ยงอันตรายจากการฝึกงาน การวางตัว การติดต่อแจ้ง
เหตุด่วน การเตรียมความพร้อมด้านวิชาการก่อนการฝึกงาน เป็นต้น
3. การเตรียมอาจารย์ ท่ ปี รึกษา/อาจารย์ นิเทศ
จัดประชุมชี้แจงเพื่อทาความเข้าใจจุดมุ่งหมายของการฝึกงาน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง บทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา การดูแลนักศึกษา กิจกรรมและตารางเวลาการฝึกงาน การ
ติดตามและประเมินผลการฝึกงาน ฯลฯ ก่อนการฝึกงาน
4. การเตรียมพนักงานพี่เลีย้ งในสถานที่ฝึก
ติดต่อสถานที่ฝึกงานเพื่อขอชื่อผู้รับผิดชอบการฝึกงาน แล้วประสานงานกับผู้รับผิดชอบการฝึก
ฝ่ายสถานที่ฝึกงาน ชี้แจงให้ทราบถึงจุดมุ่งหมายของการฝึกงาน และผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ต้องการ
เน้ น ท าความตกลงร่ ว มกั น ในการจั ด กิ จ กรรมระหว่ า งการฝึ ก งาน การก าหนดความรั บ ผิ ด ชอบของ
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ผู้รับผิดชอบการฝึกฝ่ายสถานที่ฝึกงาน พร้อมแจ้งช่องทางการติดต่อกรณีมีเหตุด่วน และมอบคู่มือการดูแล
ควบคุมการฝึกงาน
5. การจัดการความเสี่ยง
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเทคโนดลยีเคมีร่วมกันประเมินความเสี่ยงต่อนักศึกษาและสถานที่ฝึกงาน จาก
ข้อมูลสถิติการฝึกงานและข่าวสาร/สารสนเทศในสื่อสาธารณะ แล้วดาเนินการป้องกัน ดังนี้
ความเสี่ยงจากสถานที่ตั้ง การเดินทาง และสภาวะการทางาน โดยสถานที่ฝึกงานมีความปลอดภัย
การคมนาคมสะดวก และสภาวะการทางานไม่เสี่ยงอันตราย
ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุการทางานของนักศึกษา ทาได้โดยการปฐมนิเทศแนะนานักศึกษา ประกัน
อุบัติเหตุและประกันการเจ็บป่วยและชีวิตให้นักศึกษา
ความเสี่ยงจากความเสียหายของสถานที่ฝึกงานเนื่ องจากการทางานของนักศึกษาฝึกงานทาได้โดย
ขอให้สถานที่ฝึกงาน จัดพนักงานพี่เลี้ยงให้คาแนะนาและดูแลควบคุมการทางานของนักศึกษา กาหนดให้
นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ฝึกงานอย่างเคร่งครัด
ความเสี่ยงด้านสังคม ดาเนินการปฐมนิเทศแนะนาการวางตัวที่เหมาะสมต่อบุคลากรทุกระดับของ
สถานที่ฝึกงาน
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
ประเมินโดยผู้ที่เกี่ยวข้องตามรายการที่แสดงไว้ในหมวดที่ 3. โดยใช้เกณฑ์คะแนน 1–5 ในแต่ละ
ประเด็น/ด้าน ผู้รับผิดชอบการฝึกฝ่ายสถานที่ฝึกงานร่วมประเมินและสรุปผลการประเมินในส่วนที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของสถานที่ฝึก และอาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกงานร่วมประเมินและสรุปผลการประเมิน
การฝึกจากอาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกงาน และนักศึกษา ตามสัดส่วนคะแนนแต่ละประเด็น/การเรียนรู้แต่ละ
ด้าน ที่กาหนดไว้ในแบบสรุป เป็นคะแนนเฉลี่ยของแต่ละคน
3. ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลีย้ งต่ อการประเมินนักศึกษา
ประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านของนั ก ศึ ก ษาระหว่ างการฝึ ก และหลั ง จากเสร็ จ สิ้ น การฝึ ก งาน ตาม
แบบฟอร์มประเมินของหลักสูตร โดยพิจารณาจากพฤติกรรมและผลงานระหว่างการฝึกและรายงานการ
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มคอ. 4
ฝึกงาน ซึ่งผู้รับผิดชอบการฝึกฝ่ายสถานที่ฝึกงานต้องรวบรวมความคิดเห็นจากพนักงานพี่ เลี้ยงและพนักงาน
อื่นๆ ที่ทางานร่วม/เกี่ยวข้องกับนักศึกษา
4. ความรั บผิดชอบของอาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบประสบการณ์ ภาคสนามต่ อการประเมินนักศึกษา
ประเมินนักศึกษาหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกงาน ตามแบบฟอร์มประเมินของหลักสูตร โดยพิจารณา
จากรายงานการประเมิน ตนเองของนักศึก ษา บันทึกการประเมินของอาจารย์ที่ปรึกษาการฝึ กงาน และ
รายงานการฝึกงานของนักศึกษา
5. การสรุปผลการประเมินที่แตกต่ าง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกงานประสานงานกับผู้รับผิดชอบการฝึกฝ่ายสถานที่ฝึกงาน เพื่อตรวจสอบ
ทาความเข้าใจในประเด็นการประเมินที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ และกรณีจาเป็น จัดประชุมร่วมระหว่าง
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบการฝึ กฝ่ ายสถานที่ ฝึ ก งาน อาจารย์ ผู้ รับ ผิ ด ชอบการฝึ กงาน อาจารย์ ที่ ป รึก ษาการฝึ ก งาน
ประธานหลักสูตรและอาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร 3 คน เพื่อพิจารณาหาข้อสรุป และนาเสนอต่ออาจารย์
ทุกท่านของหลักสูตรรับทราบ

หมวดที่ 7 การประเมินและปรั บปรุ งการดาเนินการของการฝึ กประสบการณ์
ภาคสนาม
1. กระบวนการประเมินการฝึ กประสบการณ์ ภาคสนามโดยผู้เกี่ยวข้ องต่ อไปนี ้
1.1 นักศึกษา
นาเสนอผลงานและสรุปผลประเมินให้ที่ประชุมทราบ
1.2 พนักงานพี่เลีย้ งหรื อผู้ประกอบการ
ขอให้ผู้รับผิดชอบการฝึกฝ่ายสถานที่ฝึกงาน บันทึกความคิดเห็นต่อประสิทธิผลของการฝึกงาน ใน
แบบฟอร์มที่หลักสูตรกาหนด และการสุ่มถามด้วยวาจา
1.3 อาจารย์ ท่ ดี ูแลกิจกรรมภาคสนาม
ขอให้อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกงาน สรุปผลประเมินให้ที่ประชุมทราบจากการนาเสนอของนักศึกษา
1.4 อื่นๆ เช่ น บัณฑิตจบใหม่
ติดตามความความก้าวหน้าในการทางานของบัณฑิตที่ ตรงตามสาขาวิชา โดยการสารวจสอบถาม
จากผู้ประกอบการและบัณฑิต
2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุ ง
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกงานประมวลผลการฝึกงานของนักศึกษาทั้งหมด พร้อมทั้งผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะต่างๆ ของนักศึกษา ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้รับผิดชอบการฝึกฝ่ายสถานที่
ฝึกงานและอาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกงาน จัดทารายงานผลการดาเนินการของฝึกงาน รายงานต่ออาจารย์
รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อนาเสนอต่อประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อทราบและพิจารณา
- ที่ประชุมหลักสูตรร่วมพิจารณาประสิทธิผลของการฝึกงาน วิเคราะห์ปัญหาและกาหนดแผนพัฒนา
ปรับปรุงสาหรับใช้ในรอบปีการศึกษาถัดไป โดยแสดงไว้ในรายงานผลการดาเนินงานหลักสูตร
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