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รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โรงเรียนการเรือน/หลักสูตรโภชนาการและการประกอบอาหาร
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
5074805 การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ (Externship)
2. จานวนหนววยกิตหรือจานวนชั่วโมง
2(0-20-0) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรโภชนาการและการประกอบอาหาร
ประเภทวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
อาจารย์ยศสินี หัวดง
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่กาหนดให้มีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามแผนการศึกษาของ
หลักสูตร
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปีที่ 4
6. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณ์ภาคสนามครั้งลวาสุด
20 พฤศจิกายน 2561
หมวดที่ 2 จุดมุวงหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุวงหมายของประสบการณ์ภาคสนาม
1. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานตามสาขาวิชาชีพ ด้านการประกอบอาหารและการบริการใน
สถานประกอบการที่มหาวิทยาลัยกาหนดภายใต้การแนะนาการทางานโดยหัวหน้างานของหน่วยงาน
นั้น
2. นักศึกษาสามารถนาความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่ได้จากการศึกษา ไปใช้ในสถานการณ์จริง
2. วัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณ์ภาคสนาม
-

หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ผู้เรียนต้องมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างราบรื่นและมีความสุข
ดังนั้น มาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมต้องครอบคลุม (TQF 2.2.1 (1-5))
1) การมีจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ (2.2.1 (1))
2) ความมีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบ
และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม (2.2.1 (2))
3) การตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต (2.2.1 (3))
4) การเคารพสิทธิและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น (2.2.1 (4))
5) การมีจิตสาธารณะ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ (2.2.1 (5))
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
2) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ในการปฐมนิเทศนักศึกษา โดย
เนนความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม การมีจิตสานึก และความซื่อสัตย์สุจริต
3) อาจารย์ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ให้ความสาคัญต่อการมีวินัย
1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) การตรวจสอบการมีวินัยต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การตรงต่อเวลา และการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ
2) ประเมินผลโดยอาจารย์และสถานประกอบการที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จาก
การสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกระหว่างการฝึกปฏิบัติง าน ทั้ งในด้านการมี จิตสานึก ความมีวินัย
ความรับผิดชอบ และการยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างได้
2. ความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ผู้เรียนต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในศาสตร์ด้านโภชนาการและการประกอบอาหาร
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะความชานาญในการประกอบวิชาชีพได้ ดังนั้น มาตรฐานความรู้
ต้องครอบคลุม (TQF 2.2.2 (1-4))
1) การมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเนื้อหาสาระสาคัญของรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ (2.2.2 (1))
2) การมีทักษะ และความชานาญ ในงานด้านวิชาชีพ (2.2.2 (2))
3) ความสามารถในการนาความรู้มาประยุกต์ใช้ในบริบททางวิชาการและวิชาชีพ (2.2.2 (3))
4) ความสามารถในการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาความรู้ของตนเองได้ และสามารถบูรณาการ
ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในวิชาชีพได้ (2.2.2 (4))
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2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1) การให้ภาพรวมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานก่อนนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
3) เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงและรับฟังความคิดเห็น ตั้งคาถามหรือตอบคาถาม
2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ประเมินผลโดยอาจารย์และสถานประกอบการทีน่ ักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จาก
การสังเกตนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติงาน ทั้งในด้านความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน
2) ประเมินจากรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ผู้เรียนต้องมีทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อความสามารถในการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการประกอบวิชาชีพ ดังนั้น มาตรฐานทักษะทางปัญญาต้องครอบคลุม
(TQF 2.2.3 (1-3))
1) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อค้นหาข้อเท็จจริง หรือต้นเหตุของ
ปัญหา และเสนอแนวทางการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ (2.2.3 (1))
2) ความสามารถในการทาความเข้าใจและประเมินข้อมูล แนวคิดและหลักฐานใหม่ๆ จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อสรุปที่ได้ในการพัฒนางานในวิชาชีพ (2.2.3 (2))
3) ความสามารถในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น (2.2.3 (3))
3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) การฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกปฏิบัติงานอย่าง
สร้างสรรค์และเป็นระบบ โดยนัดพบนักศึกษาเพื่อนิเทศในระหว่างการฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อ
ช่วยพัฒนาทักษะทางปัญญา
2) เสริมสร้างการพัฒนาทัก ษะทางเชาวน์ปัญญา ให้ได้ฝึกคิดวิเ คราะห์ สังเคราะห์ความรู้
ใหม่ ๆ จากความรู้เ ดิม ในด้านต่า งๆ และการระดมสมองในการแก้ ไขปัญ หาในระหว่า งการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ
3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ประเมินจากผลงานการแก้ไขปัญหาที่ได้รบั มอบหมาย
2) ประเมินจากรายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหววางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหววางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
ผู้เรียนต้องมีทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนั้น มาตรฐานทักษะ
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบต้องครอบคลุม (TQF 2.2.4 (1-5))
1) ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม (2.2.4 (1))
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2) ความสามารถในการปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและสมาชิกกลุ่มได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (2.2.4 (2))
3) ความสามารถในการวางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่
และความรับผิดชอบ (2.2.4 (3))
4) การมีบุคลิกภาพที่ดี และมีมนุษย์สัมพันธ์ (2.2.4 (4))
5) ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง (2.2.4 (5))
4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหววางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) แนะนากฎ กติกา มารยาท บทบาทความรับผิดชอบของนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานในการ
เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน การปฏิสัมพันธ์กับบุคคลในระดับต่างๆ ของสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2) มอบหมายการทางานทั้งแบบรายบุคคล และแบบกลุ่ม ที่สลับหมุนเวียนตาแหน่งหน้าทีใ่ น
กลุ่ม
4.3 กลยุทธ์การประเมิ นผลการเรีย นรู้ด้า นทักษะความสัมพันธ์ระหววา งบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) ประเมินผลโดยอาจารย์และสถานประกอบการที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จาก
การสังเกตนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติงาน ในด้านการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลในระดับต่างๆในสถานที่ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
2) ประเมินจากความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรีย นรู้ด้า นทักษะการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ผู้เรียนต้อ งมีทักษะในการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมู ล รวมทั้ง ทักษะในการสื่อสาร และการ
นาเสนอ สามารถประยุกต์ใช้เ ทคโนโลยีต่างๆ ในการสร้างสรรค์ผ ลงานได้อย่างเหมาะสม ดัง นั้น
มาตรฐานทั ก ษะด้านการวิเ คราะห์เ ชิง ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศต้อง
ครอบคลุม (TQF 2.2.5 (1-3))
1) ความสามารถในการนาเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
เทคโนโลยีอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มาประยุกต์ใช้ในการสืบค้น วิเคราะห์ข้อมูล แปลความหมาย และเสนอ
แนวทางในการพัฒนางานหรือแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ (2.2.5 (1))
2) ความสามารถในการสื่อสาร สามารถสรุปประเด็นจากสิ่งที่ได้เห็นและฟัง ถ่ายทอดและ
นาเสนอข้อมูลได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ (2.2.5 (2))
3) ความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลก โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (2.2.5 (3))
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5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรีย นรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะในการคานวณ คิดวิเคราะห์แก้ไขโจทย์ปัญหา โดยแนะนา
วิธีการติดตามตรวจสอบงาน และตรวจแก้พร้อมให้คาแนะนา
2) มอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เรียบเรียงนาเสนอ
เป็นภาษาเขียน และต้องมีการนาเสนอด้วยวาจาทั้งแบบปากเปล่าและใช้สื่อประกอบการนาเสนอ
พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้มีการอภิปรายในชั้นเรียน
5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินจากผลงานที่เ กี่ ยวข้องกั บ การวิเ คราะห์เชิง ตัวเลข และการสืบ ค้นข้อมู ล ด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มอบหมาย
2) ประเมินทักษะการสื่อสารด้วยภาษาเขียนจากรายงานแต่ละบุคคล
3) ประเมิ น ทั ก ษะการสื่ อ สารด้ ว ยภาษาพู ด จากพั ฒ นาการการน าเสนอผลการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา
หมวดที่ 4 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณ์ภาคสนามหรือคาอธิบายรายวิชา
นักศึกษาต้องฝึกปฏิบัติงานตามสาขาวิชาชีพ ด้านการประกอบอาหารและการบริก าร ใน
สถานประกอบการที่มหาวิทยาลัยกาหนดภายใต้การแนะนาการทางานโดยหัวหน้างานของหน่วยงาน
นั้น ทั้งนี้ นักศึกษาจะได้รับทราบผลการประเมินการปฏิบัติงาน และบันทึกในประวัติการฝึกงานของ
นักศึกษา
2. กิจกรรมของนักศึกษา
การฝึกปฏิบัติงานเพือ่ เพิ่มประสบการณ์ภาคสนามในช่วงระยะเวลาต่อเนื่องจนครบจานวนชั่วโมงที่
ระบุ ต ามหลั ก สู ต ร และ/หรื อ ตามเวลาการปฏิ บั ติ ง านของสถานประกอบการที่ นั ก ศึ ก ษาฝึ ก
ประสบการณ์ภาคสนาม โดยนักศึกษาต้องมีการเตรียมตัวก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ดังนี้
- เรียนรู้และทาความเข้าใจในภารกิจ เปูาหมาย กฎ ระเบียบ ขั้นตอนในการปฏิบัติงานของ
สถานประกอบการ
- เรียนรู้และฝึกการปฏิบัติงานร่วมกับผูอ้ ื่นในสถานประกอบการที่ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
- นาความรู้ทางทฤษฎี และการฝึก ปฏิบัติ ในทุ กรายวิชาที่ เกี่ ยวข้อง มาเป็นพื้นฐานในการ
ประยุกต์เพื่อการปฏิบัติงาน การฝึกแก้ไขปัญหาต่างๆ
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3. รายงานหรืองานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย
รายงานหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
รายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
บันทึกรายงานการปฏิบัตงิ านประจาวัน
ปัญหาพิเศษที่ได้รบั มอบหมายจากหัวหน้างาน
การนาเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

กาหนดสวง
ภายใน 15 วัน หลังการสิ้นสุด
การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
ภายใน 15 วัน หลังการสิ้นสุด
การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
ระหว่างการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
ตามระยะเวลาทีม่ อบหมายงาน
ภายใน 30 วัน หลังการสิ้นสุด
การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม

4. การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา
- นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อย่างน้อย 2 ครั้ง ในช่วงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
พร้อมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาในแบบบันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
- ประเมินผลการเรียนรู้โดยให้นกั ศึกษาส่งรายงาน และบันทึกรายงานการปฏิบัตงิ านประจาวัน
ให้อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกหลังจากสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
- จั ด การน าเสนอผลการฝึ ก ประสบการณ์ ภ าคสนาม ให้ นั ก ศึ ก ษาน าเสนอการเรี ย นรู้ แ ละ
ประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์
และนักศึกษาที่ไปฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
- การนาผลการประเมินนักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม มานาเสนออภิ ปราย เพื่อเป็ น
แนวทางในการฝึกประสบการณ์ภาคสนามในรุ่นต่อไป
5. หน้ า ที่แ ละความรั บผิด ชอบของพนักงานพี่เ ลี้ย งในสถานประกอบการที่ดู แ ลกิ จกรรมใ น
ภาคสนาม
- จัดตารางการฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษาตามความเหมาะสม
- แนะนานักศึกษาเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติของหน่วยงาน
- แนะนาขั้นตอนการปฏิบัติงาน การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆของหน่วยงาน
- แนะนาบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือที่ต้องปฏิบัติงานร่วมกัน
- ติดตามความก้าวหน้า ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม และ
รายงานผลต่ออาจารย์
- ประสานงานกับอาจารย์ เพื่อให้ความเห็นในการปรับปรุงการทางานของนักศึกษา
6. หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศ
- ประสานงานกับสถานประกอบการเพื่อวางแผนการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
- สังเกตการณ์การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษาในสถานประกอบการ
- แนะนาหรือให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาให้มีทักษะการทางานในองค์กร
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- ประเมินผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
7. การเตรียมการในการแนะแนวและชววยเหลือนักศึกษา
- จัดปฐมนิเทศให้กับ นักศึกษาก่อนไปฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อเป็นการชี้แจงรายละเอียด
กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ พร้อมแจกคู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษา หรืออาจจัดให้มี
การอบรมเกี่ ยวกับ บุคลิกภาพ การแต่งกาย หรือเทคนิคอื่นๆ ที่เ กี่ยวข้องกั บการฝึก ประสบการณ์
วิชาชีพเพิ่มเติมให้กับนักศึกษา
- จัดให้มี อาจารย์ดูแลนัก ศึก ษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในแต่ละสถานประกอบการและนิเทศ
นักศึกษาอยู่เสมอ
8. สิ่งอานวยความสะดวกและการสนับสนุน ที่ต้องการจากสถานที่ที่จัดประสบการณ์ภาคสนาม/
สถานประกอบการ
- ต้องการให้สถานประกอบการมอบหมายภาระงานที่ตรงสายงาน และมีความหลากหลายให้แก่
นักศึกษาที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ
1. การกาหนดสถานที่ฝึก
อาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกงาน ติดต่อประสานงานและคัดเลือกสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่
ดาเนินกิจการสอดคล้องกับสาขาวิชาที่มีความพร้อม ดังนี้
- เข้าใจและสนับสนุนวัตถุประสงค์ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา
- สถานที่ตั้ง สภาวะแวดล้อมในการทางาน มีความปลอดภัย
- สามารถจัดพนักงานพี่เลีย้ งเพื่อทาหน้าที่ดูแลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษา
2. การเตรียมนักศึกษา
จัดปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม มอบคู่มือการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ก่อน
การฝึกประสบการณ์ภาคสนามอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ชี้แจงวัตถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวัง จากการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนาม วิธีการประเมินผล ช่องทางการติดต่อประสานงาน จัดฝึกอบรมบุคลิกภาพ
การแต่งกาย หรือเทคนิคเพิ่มเติมหากต้องการความสามารถเฉพาะด้าน เพื่อการฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม
3. การเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศ
อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ประสานงานกับสถานประกอบการเพื่อ นัด
หมายช่วงเวลาการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนามเพื่อ
ชี้แจงให้รับทราบวัตถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวัง จากการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาที่ต้องการเน้น ช่องทางการติดต่อกรณีเหตุด่วน มอบเอกสารคู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และประเมินผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
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4. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงในสถานที่ฝึก
ติ ด ตอสถานที่ ฝ กประสบการณ์ วิ ช าชี พ เพื่ อ ขอชื่ อ ผู รั บ ผิ ด ชอบดู แ ลการฝ กงาน แล้ ว
ประสานงานกับผูรับผิดชอบดูแลการฝึกงาน ชี้แจงใหทราบถึงจุดมุงหมายของการฝกงาน และผลการ
เรียนรู ของนักศึก ษาที่ต องการเนน กาหนดความรับ ผิดชอบของผู รับผิดชอบดูแลการฝกงานและ
พนัก งานพี่เ ลี้ยง พรอมแจงชองทางการติดต่อกรณีมีเ หตุด วน และมอบคู มือการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
5. การจัดการความเสี่ยง
อาจารยประจาหลักสูตรรวมกันประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับนักศึกษา และสถานที่ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ จากขอมู ลสถิติก ารฝกประสบการณ์วิชาชีพ และขาวสาร/สารสนเทศในสื่อ
สาธารณะ แลวดาเนินการปองกัน ดังนี้
- ความเสี่ ย งจากสถานที่ ตั้ ง การเดิ น ทาง และสภาวะการท างาน ปู อ งกั น โดยคั ด เ ลื อ ก
สถานที่ฝกงานที่ไมตั้งอยูในเขตอันตราย การคมนาคมสะดวก และสภาวะการทางานไมเสี่ยงอันตราย
- ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุการทางานของนักศึกษา ปูองกันโดยปฐมนิเทศแนะนานักศึกษา
- ความเสี่ยงจากความเสียหายของสถานที่ฝกประสบการณ์วิชาชีพ เนื่องจากการทางานของ
นักศึกษาฝกงาน ปูองกันโดยขอใหสถานที่ฝ กประสบการณ์วิชาชีพ จัดพนักงานพี่เลี้ยงใหคาแนะนา
และดูแลควบคุมการทางานของนักศึกษา กาหนดใหนักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพอยางเครงครัด
- ความเสี่ยงดานสังคม ปูองกันโดยปฐมนิเทศแนะนาการวางตัวที่เหมาะสมตอบุคลากรทุก
ระดับของสถานที่ฝกประสบการณ์วิชาชีพ
หมวดที่ 6 การประเมินนักศึกษา
1. หลักเกณฑ์การประเมิน
ประเมินการบรรลุผลการเรียนรู้ของนักศึกษาทั้ง 5 ด้าน สัดส่วนในการให้คะแนนนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ กาหนดคะแนนเต็มไว้ 100 คะแนน โดยแบ่งได้ดังนี้
การประเมินผล
คะแนน
1. ประเมิ นการปฏิบัติงานนักศึก ษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จาก
60
สถานประกอบการ
2. แบบบันทึกการปฏิบัติงานประจาวันของนักศึกษา
10
3. การนิเทศจากคณะกรรมการฝุายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
10
4. รายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
10
5. การนาเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
10
ซึ่งทางหลักสูตรกาหนดเกณฑ์การประเมินผลผ่านการฝึกงานสาหรับนักศึกษาดังนี้
1. นักศึกษาต้องได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครบตามจานวนที่หลักสูตรกาหนด
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2. นักศึกษาต้องได้คะแนนการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ไม่ต่ากว่า
50 คะแนน
3. นักศึกษาต้องเข้าร่วมและนาเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับคณาจารย์และ
นักศึกษาในหลักสูตรทราบตามวันและเวลาที่กาหนด
4. นักศึกษาต้องมีคะแนนการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพรวมไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 จึงจะถือว่าผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
นักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคเรียนหรือ
ปีการศึกษาถัดไป โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฝุายฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นรายบุคคล
2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
- ประเมิน ผลโดยผู ที่เ กี่ยวของกับ การฝึกปฏิบัติง าน ได้แก่ สถานประกอบการ อาจารย์
นิเทศ อาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมการฝุายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยรวมประเมินและสรุปผลการ
ประเมินในสวนที่อยูในความรับผิดชอบ ตามสัดสวนคะแนนแตละประเด็น/การเรียนรู แตละดาน ที่
กาหนดไวในคูมือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเปนคะแนนรวมของแตละคน
- รวมคะแนนเฉลี่ยการประเมิ นจากผู ที่ เ กี่ ยวของกับ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดย
นักศึกษาจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลผ่านการฝึกงาน ตามที่ทางหลักสูตรกาหนดไว้ทุกข้อ
- อาจารยผูรับผิดชอบการฝกประสบการณ์วิชาชีพ รายงานสรุปผลการประเมินตอประธาน
หลักสูตรเพื่อการรับรองกอนการประกาศผลการฝกประสบการณ์วิชาชีพ (ผาน/ไมผาน)
3. ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงตวอการประเมินนักศึกษา
ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาทั้งระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และเมื่อเสร็จสิ้น
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตามแบบฟอร์มการประเมินของหลักสูตร
4. ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประสบการณ์ภาคสนามตวอการประเมินนักศึกษา
ประเมินผลนักศึกษาหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยพิจารณาจากรายงาน
ผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา แบบบันทึกการปฏิบัติงานประจาวัน และการนาเสนอผล
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ร่วมกับผลการประเมินจากสถานประกอบการ
5. การสรุปผลการประเมินที่แตกตวาง
ประธานหลักสูตรประสานงานกับสถานประกอบการ เพื่อทาความเข้าใจในการประเมิน หาก
เกิดความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาหาข้อสรุป
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
1. กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยผู้เกี่ยวข้องตวอไปนี้
1.1 นักศึกษา
ให้นักศึกษาตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานประกอบการที่นักศึกษาเข้าฝึก ประสบการณ์
วิชาชีพ
1.2 พนักงานพีเ่ ลี้ยงหรือผู้ประกอบการ
พนักงานพีเ่ ลี้ยงประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามแบบฟอร์มทีห่ ลักสูตรกาหนด
1.3 อาจารย์ที่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม
อาจารย์ที่ดูแลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาในช่วง
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามแบบฟอร์มที่หลักสูตรกาหนด
1.4 อื่นๆ เช่น บัณฑิตจบใหม่
2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
-
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