สารบัญ
หมวด
หมวด 1

หมวด 2

หมวด 3

หมวด 4

หน้ า
ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2. จํานวนหน่วยกิตหรื อจํานวนชัว่ โมง
3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา
4. อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบ/อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม
5. ภาคการศึกษา/ชันปี
้ ที่กําหนดให้ มีการฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม
ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
6. วันที่จดั ทําหรื อปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณ์
ภาคสนามครัง้ ล่าสุด
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุง่ หมายของประสบการณ์ภาคสนาม
2. วัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรื อปรับปรุงประสบการณ์ภาคสนาม
การพัฒนาผลการเรี ยนรู้
1. คุณธรรม จริ ยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปั ญญา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลักษะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายโดยทัว่ ไปของประสบการณ์ภาคสนามหรื อคําอธิบายรายวิชา
2. กิจกรรมของนักศึกษา
3. รายงานหรื องานที่นกั ศึกษาได้ รับมอบหมาย
4. การติดตามผลการเรี ยนรู้การฝึ กประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา
5. หน้ าที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี ้ยงในสถานประกอบการที่ดแู ล
กิจกรรมในภาคสนาม
6. หน้ าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศ
7. การเตรี ยมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา
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หมวด 5

หมวด 6

หมวด 7

8. สิ่งอํานวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ต้องการจากสถานที่
ที่จดั ประสบการณ์ภาคสนาม/สถานประกอบการ
การวางแผนและการเตรี ยมการ
1. การกําหนดสถานที่ฝึก
2. การเตรี ยมนักศึกษา
3. การเตรี ยมอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศ
4. การเตรี ยมพนักงานพี่เลี ้ยงในสถานที่ฝึก
5. การจัดการความเสี่ยง
การประเมินนักศึกษา
1. หลักเกณฑ์การประเมิน
2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของนักศึกษา
3. ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี ้ยงต่อการประเมินนักศึกษา
4. ความรับผิดชอบของอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบประสบการณ์ภาคสนามต่อการ
ประเมินนักศึกษา
5. การสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง
การประเมินและปรั บปรุ งการดําเนินการของการฝึ กประสบการณ์ ภาคสนาม
1. กระบวนการประเมินการฝึ กประสบการณ์ภาคสนามโดยผู้เกี่ยวข้ องต่อไปนี ้
2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
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รายละเอียดของประสบการณ์ ภาคสนาม
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โรงเรี ยนการเรื อน
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
4504803 การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพทางคหกรรมศาสตร์
2. จํานวนหน่ วยกิตหรื อจํานวนชั่วโมง
5(450) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบ/อาจารย์ ท่ ีปรึกษาการฝึ กประสบการณ์ ภาคสนาม
ผศ.เอกพล อ่อนน้ อมพันธุ์
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปี ที่กาํ หนดให้ มีการฝึ กประสบการณ์ ภาคสนามตามแผนการศึกษาของ
หลักสูตร
้ ที่ 4
ภาคเรี ยนที่ 2/2561 ชันปี
6. วันที่จัดทําหรื อปรั บปรุ งรายละเอียดของรายวิชาประสบการณ์ ภาคสนามครั ง้ ล่ าสุด
20 พฤศจิกายน 2561
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของประสบการณ์ ภาคสนาม
สื บ เนื่ อ งจากวิ สั ย ทั ศ น์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย สวนดุ สิ ต เป็ นมหาวิ ท ยาลั ย เฉพาะทางที่ มี
อัตลักษณ์โดดเด่นใน 4 ด้ านคือ ด้ าน อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมบริ การ การศึกษาปฐมวัย และ
พยาบาล ภายใต้ การบริ หารจัดการที่มีลกั ษณะที่เป็ นพลวัต เป็ นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคอาเชียน และ
สามารถแข่ ง ขัน ได้ อ ย่ า งยั่ง ยื น เพื่ อ การผลิ ต บัณ ฑิ ต ให้ มี คุณ ภาพเป็ นที่ ย อมรั บ โดยมี จุด เด่น ด้ า น
บุคลิกภาพเฉพาะตามวัฒนธรรมสวนดุสิต
จากแนวนโยบายการมุ่งเน้ นพัฒนาระบบการฝึ กประสบการณ์ ของนักศึกษาเพื่อสร้ างสมรรถนะ
โดยมีจดุ เด่นด้ านบุคลิกภาพเฉพาะตามวัฒนธรรมสวนดุสิตมีคณ
ุ ภาพสามารถแข่งขันได้ อย่างยัง่ ยืนเป็ น
ที่ ยอมรั บและเป็ นที่ ต้องการของสังคม ดังนัน้ หน่วยงาน และองค์กรที่ มี ส่วนเกี่ ยวข้ องกับการจัดการ
มนุษย์ จํ าเป็ นจะต้ องร่ วมกันพัฒ นาทักษะในด้ านต่างๆ ให้ มี สมรรถนะ คุณ ภาพ สอดคล้ องกับความ
ต้ องการ และสามารถสร้ างศรัทธาจนเป็ นที่ยอมรับของคนในชุมชนหรื อสังคม
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ดังนันเพื
้ ่อให้ นกั ศึกษาหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ เป็ นที่ยอมรับของชุมชนหรื อสังคม อีกทังสามารถ
้
นําทฤษฎีการเรี ยนรู้จากชันเรี
้ ยนมาประยุกต์ใช้ กบั การปฏิบตั งิ านจริ งได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และพัฒนาทักษะทางสังคม เช่น ทักษะเกี่ยวกับความเป็ นผู้นํา การทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ อย่าง
หลากหลาย ทางหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ จงึ ได้ จดั ทําโครงการดังกล่าวขึ ้น
2. วัตถุประสงค์ ของการพัฒนาหรื อปรั บปรุ งประสบการณ์ ภาคสนาม
1. เพื่อให้ นกั ศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ ความรู้ภาคทฤษฏีในการปฏิบตั งิ าน
2. เพื่อให้ นกั ศึกษามีทกั ษะ ความรู้ความเข้ าใจในการปฏิบตั งิ านได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
3.ให้ นกั ศึกษาได้ รับประสบการณ์ตรงจากผู้ประกอบการในธุรกิจบริ การ
หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรี ยนรู้

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1) มีวินยั ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม
2) ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรมจริ ยธรรม และความซื่อสัตย์สจุ ริต
3) มีภาวะความเป็ นผู้นําและผู้ตาม สามารถแก้ ไขข้ อขัดแย้ ง และลําดับความสําคัญได้
4) มีความเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ และสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้
5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 กระบวนการหรื อกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรี ยนรู้
1.นักศึกษาออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพฯระหว่างวันที่ 15 ม.ค. 61 – 15 เม.ย. 61
2.กิจกรรมแสดงผลงานการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
3.การสัมมนาปั ญหาที่เกิดขึ ้นระหว่างการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานที่สงั กัด
4. ปั จฉิมนิเทศในวันที่ 23 เม.ย. 61
1.3 วิธีการประเมินผลการเรี ยนรู้
1. ประเมินผลจากรายงานที่นกั ศึกษาจัดทําระหว่างการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
2. การสังเกตพฤติกรรมในการปฎิบตั งิ านโดยสถานประกอบการ
3. การประเมินจากผลงานที่ได้ รับมอบหมายโดยสถานประกอบการ
2. ความรู้
2.1 อธิบายถึงความรู้ ท่ ีจะได้ รับ/ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
1) มีความรู้และความเข้ าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และ เนื ้อหาสาระสําคัญของ
สาขาวิชา สาระสําคัญของรายวิชาที่เกี่ยวข้ องกับคหกรรมศาสตร์
2) มีความสามารถในการศึกษาค้ นคว้ า และพัฒนาความรู้ของตนเองได้ อย่างต่อเนื่อง
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2.2 กระบวนการหรื อกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรี ยน
2.2.1 การเตรี ยมความพร้ อม โดยผ่านการทดสอบประมวล ทวนสอบความรู้และทักษะสําหรับ
การปฏิบตั งิ าน
2.2.2 ปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการภายใต้ การดูแลของพนักงานพี่เลี ้ยง
2.3 วิธีการประเมินผลการเรี ยนรู้
2.3.1 ให้ นกั ศึกษาจัดทํารายงานการประเมินความรู้ ความสามารถ และทักษะที่รับจากการฝึ ก
ปฏิบตั ิ
2.3.2 ประเมินด้ านความรู้ และทักษะในวิชาชีพโดยการสัมภาษณ์ของพนักงานพี่เลี ้ยงใน
สถานประกอบการ
2.3.3 ประเมินจากรายงานการศึกษา
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาที่จะได้ รับการพัฒนา/ผลการเรี ยนรู้ด้านทักษะทางปั ญญา
1) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ เป็ นระบบ และมีตรรกะ
2) มีความสามารถในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้กบั ผู้อื่น
3.2 กระบวนการหรื อกิจกรรมต่ างๆ ที่ใช้ ในพัฒนาผลการเรี ยนรู้
3.2.1 ให้ นกั ศึกษาสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตั งิ านของพนักงานพี่เลี ้ยงในสถานประกอบการ และ
ฝึ กปฏิบตั ติ าม
3.2.2 ประชุมร่วมกันระหว่าง อาจารย์ และนักศึกษาเพื่อให้ ได้ ข้อมูลย้ อนกลับสําหรับการพัฒนาทักษะ
ทางปั ญญา
3.3 วิธีการประเมินผลการเรี ยนรู้
3.3.1 ประเมินจากการอภิปรายร่วมกัน เพื่อสรุปปั ญหาที่พบและหาแนวทางการแก้ ไขที่จะทําให้
การปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
3.3.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออก และจากการนําเสนอรายงานการศึกษา
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบ
4.1 คําอธิบายเกี่ยวกับทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความสามารถในการรั บภาระ
ความรั บผิดชอบที่ควรมีการพัฒนา
1) มีความสามารถสื่อสารกับผู้อื่นที่มีความแตกต่างและหลากหลายได้ อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
2) มีความเข้ าใจผู้อื่น และสังคมและสามารถปรับตัวให้ เข้ ากับสังคมได้
3) มีจิตสาธารณะและรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
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4.2 กระบวนการ หรื อกิจกรรมต่ างๆ ที่จะพัฒนาผลการเรี ยนรู้
มอบหมายงานที่เกี่ยวข้ องกับการติดต่อสื่อสาร และให้ มีประเด็นที่ต้องพัฒนาตนเอง และพัฒนา
งานในฝ่ ายงานที่ทําอยู่
4.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
4.3.1 การประชุมกลุ่มเฉพาะกับเพื่อนร่วมงาน และพนักงานพี่เลี ้ยง
4.3.2 ให้ นกั ศึกษาทําข้ อทดสอบย่อยในประเด็นที่เกี่ยวกับทักษะที่ต้องพัฒนาแบบตรวจรายการ
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้อง
พัฒนา
1) มีทกั ษะในการใช้ เครื่ องมือและอุปกรณ์ที่จําเป็ นต่อการใช้ งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2) สามารถสื่อสารและนําเสนองานได้ อย่างมีประสิทธิภาพทางด้ านการพูด การเขียนตลอดจน
สามารถเลือกใช้ สื่อและเครื่ องมือในการนําเสนอผลงานได้ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3) สามารถใช้ เทคโนโลยี สาระสนเทศเพื่อการสื่อสารและสืบค้ นได้ อย่างดี
5.2 กระบวนการหรื อกิจกรรมที่จะพัฒนา
5.2.1 ฝึ กการนําเสนอประสบการณ์การปฏิบตั งิ าน รายงานการศึกษา
5.2.2 ฝึ กการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการสื่อสารและการใช้ IT
5.2.3 ฝึ กการมีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็น
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินจากทักษะและเทคนิคการนําเสนอข้ อมูลที่ผา่ นการวิเคราะห์จากแหล่งข้ อมูลต่างๆ
5.3.2 ให้ พนักงานพี่เลี ้ยงประเมินจากการนําเสนอรายงานการศึกษาของนักศึกษา
5.3.3 ประเมินการเรี ยนรู้โดยแบบสอบถาม
หมวดที่ 4 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณ์ ภาคสนามหรื อคําอธิบายรายวิชา
จัดให้ นักศึกษาได้ ฝึกประสบการณ์ วิชาชีพทางด้ านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในหน่วยงาน สถาน
ประกอบการด้ านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยฝึ กงานเกี่ ยวกับทฤษฎี และภาคปฏิบตั ใิ ห้ ได้ ศึกษา จัดให้ มี
การปฐมนิเทศและปั จฉิ มนิเทศเกี่ ยวกับรายละเอียดของการฝึ กงาน ตลอดจนอภิปรายปั ญ หาทางด้ าน
คหกรรมศาสตร์ ข้ อเสนอแนะแนวทางแก้ ไขปั ญหา
2. กิจกรรมของนักศึกษา
1.นักศึกษาออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพฯโดยแบ่งออกเป็ น 3 ระยะ
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1.1 เริ มฝึ กงานในหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ไม่ตํ่ากว่า 15 วัน (120 ชัว่ โมง)ในชัน้ ปี 1 โดยให้
นักศึกษาเลือกหน่วยงานที่ตนสนใจ ทางหลักสูตรฯ มีแบบฟอร์ มจากหลักสูตร ส่งให้ หน่วยงานประเมิน
นักศึกษาระหว่างฝึ กงาน
1.2 ฝึ กงานในหน่วยงานนอกหรื อในมหาวิทยาลัย ไม่ตํ่ากว่า 30 วัน (120 ชัว่ โมง)ในชันปี
้ 2 โดย
ให้ นกั ศึกษาเลือกหน่วยงานที่ตนสนใจ ทางหลักสูตรฯ มีแบบฟอร์ มจากหลักสูตร ส่งให้ หน่วยงานประเมิน
นักศึกษาระหว่างฝึ กงาน
1.3 ฝึ กงานในหน่วยงานนอกหรื อในมหาวิทยาลัย ไม่ตํ่ากว่า 3 เดือน (450 ชัว่ โมง)ในชันปี
้ 4โดย
ให้ นกั ศึกษาเลือกหน่วยงานที่ตนสนใจ ทางหลักสูตรฯ มีแบบฟอร์ มจากหลักสูตร ส่งให้ หน่วยงานประเมิน
นักศึกษาระหว่างฝึ กงานวันที่ 15 มกราคม – 15 เมษายน 2561 กําหนด
2.กิจกรรมแสดงผลงานการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
3.การสัมมนาปั ญหาที่เกิดขึ ้นระหว่างการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานที่สงั กัด
4. ปั จฉิมนิเทศในวันที่
3. รายงานหรื องานที่นักศึกษาได้ รับมอบหมาย
รายงานหรื องานที่ได้ รับมอบหมาย
รายงานการฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพทางคหกร
รมศาสตร์
บันทึกการฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพทางคหกร
รมศาสตร์

กําหนดส่ ง
เมษายน 2562

เมษายน 2562

4. การติดตามผลการเรี ยนรู้ การฝึ กประสบการณ์ ภาคสนามของนักศึกษา
4.1 การประเมินผลการฝึ กปฏิบตั งิ าน
5. หน้ าที่และความรั บผิดชอบของพนักงานพี่เลีย้ งในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมใน
ภาคสนาม
5.1 ดูแลนักศึกษาตังแต่
้ วนั แรกที่เข้ าทํางาน
5.2 แนะนําให้ ความรู้ ประสบการณ์ สัง่ งาน สอนงานแก่นนักศึกษา ทังการปฏิ
้
บตั งิ าน และการ
เขียนรายงาน
5.3 จัดเตรี ยมความพร้ อมของอุปกรณ์เครื่ องมือสําหรับนักศึกษา
5.4 จัดทําแผนปฏิบตั งิ านให้ แก่นกั ศึกษาและประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
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6. หน้ าที่และความรั บผิดชอบของอาจารย์ ท่ ปี รึกษา
6.1 การประชุมสัมมนาแจ้ งกฎระเบียบต่าง ๆ ก่อนการฝึ กปฏิบตั งิ าน
6.2 การประสานงานกับพนักงานพี่เลี ้ยงในการวางแผนการปฏิบตั งิ าน และการนิเทศ
6.3 การวางแผนการออกนิเทศนักศึกษา โดยแจ้ งนักศึกษาและสถานประกอบการล่วงหน้ า
6.4 การประเมินผลจากการนักศึกษา และจากรายงานผลการปฏิบตั งิ าน
7. การเตรี ยมการในการแนะแนวและช่ วยเหลือนักศึกษา
7.1 การติดต่อนักศึกษาทางโทรศัพท์ หรื อไปเยี่ยมที่สถานประกอบการโดยมีการวางแผน
ล่วงหน้ า
7.2 การประเมินผลการปฏิบตั งิ านร่วมกับสถานประกอบการ หรื อพนักงานพี่เลี ้ยง
7.3 การติดตามความก้ าวหน้ าของรายงานผลการปฏิบตั งิ านของนักศึกษา
8. สิ่งอํานวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ต้องการจากสถานที่ท่ จี ัดประสบการณ์ ภาคสนาม/
สถานประกอบการ
วัสดุอปุ กรณ์สนับสนุนการฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ ในการติดต่อ
ทาง email กับอาจารย์ที่ปรึกษา
หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรี ยมการ
1. การกําหนดสถานที่ฝึก สถานประกอบการที่นกั ศึกษาเลือกไปฝึ กประสบการณ์วิชาชีพได้ ควรเป็ น
สถานประกอบการที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับสาขาวิชา เช่น โรงแรม สถานดูแลเด็กและผู้สงู อายุ ร้ านจัด
ดอกไม้ ชื่อดัง ห้ องเสื ้อชื่อดัง
2. การเตรี ยมนักศึกษา จัดรายวิชาเตรี ยมความพร้ อมให้ กบั นักศึกษาก่อนการออกไปปฏิบตั งิ านใน
สถานประกอบการ เพื่อให้ นกั ศึกษาได้ ทราบถึงวิธีการและระเบียบข้ อบังคับสําหรับการปฏิบตั งิ าน
3. การเตรี ยมอาจารย์ ท่ ีปรึ กษา ประชุมอาจารย์ปรึกษา และแบ่งจํานวนนักศึกษาสําหรับการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ โดยจัดสรรตามเส้ นทางและที่ตงของสถานประกอบการ
ั้
4. การเตรี ยมพนักงานพี่เลีย้ งในสถานที่ฝึก ติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการให้ จดั พนักงาน
พี่เลี ้ยงสําหรับการดูแล ให้ คําแนะนําในการปฏิบตั งิ าน การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน โดยใช้ แบบฟอร์ ม
ต่าง ๆที่เกี่ยวข้ อง เช่น แบบประเมินผล และแบบรายงาน เป็ นต้ น
5. การจัดการความเสี่ยง ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาที่อาจเกิดขึ ้นระหว่างการฝึ กปฏิบตั งิ าน
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หมวดที่ 6 การประเมินนักศึกษา
1. หลักเกณฑ์ การประเมิน

เกณฑ์ ประเมินผล

1. ผลการประเมินจากหน่วยงาน
2. ผลการประเมินจากสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
2.1 การเข้ าปฐมนิเทศ
2.2 การเข้ าปั จฉิมนิเทศ
2.3 บันทึกประจําวัน
2.4 รายงานการฝึ กงาน

5%
10 %
15 %
20 %

50 %
50 %

ระดับคะแนน
ค่าร้ อยละ
PD
90-100
P
60-89
NP
0-59
ผลการเรียนวิชาฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพคหกรรมศาสตร์
หากตํ่ากว่ า P ถือว่ าไม่ ผ่าน และหากนักศึกษาไม่ ผ่านเป็ นครั ง้ ที่ 2
จะหมดสภาพการเป็ นนักศึกษา
คุณสมบัตนิ ักศึกษาที่มีสิทธิออกฝึ กงานในภาคเรี ยนที่ 2
1. นักศึกษามีความพร้ อมในการออกฝึ กงาน
2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัตงิ านของนักศึกษา
1. อาจารย์ประจําหลักสูตรคหกรรมศาสตร์
2. สถานประกอบการ ซึง่ ได้ แก่หวั หน้ าหน่วยงานหรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายจากหัวหน้ างาน
3. ความรั บผิดชอบของพนักงานพี่เลีย้ งต่ อการประเมินนักศึกษา ให้ ข้อมูล คําแนะนํา ดูแลการ
ปฏิบตั งิ านสอนงาน การปฏิบตั ิตนในองค์กร รวมทังการเขี
้
ยนรายงาน

9

มคอ. 4
4. ความรั บผิดชอบของอาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบประสบการณ์ ภาคสนามต่ อการประเมินนักศึกษา
4.1 จัดตารางเวลาสําหรับการนิเทศการปฏิบตั ิงานของนักศึกษา
4.2 ให้ คําแนะนํา ปรึกษาที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิตน
4.3 ให้ ข้อมูลที่จําเป็ นต่อการพัฒนาตนเองสําหรับการปฏิบตั ิงานศึกษาในสถานประกอบการ
การเขียนรายงาน รวมทั ้งการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
5. การสรุ ปผลการประเมินที่แตกต่ าง
5.1 สรุปผลการประเมินจากคะแนนรายงานการปฏิบตั ิงานเป็ นรายบุคคล
5.2 สรุปผลการประเมินในภาพรวม เพื่อการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร

หมวดที่ 7 การประเมินและปรั บปรุ งการดําเนินการของการฝึ กประสบการณ์ ภาคสนาม
1. กระบวนการประเมินการฝึ กประสบการณ์ ภาคสนามจากผู้เกี่ยวข้ อง
1.1 นักศึกษา
1.1.1 นักศึกษาให้ ข้อมูลหลังกลับจากสถานประกอบการ โดยใช้ แบบฟอร์ มแจ้ งรายละเอียด
เกี่ยวกับการฝึ กปฏิบตั ิงาน
1.1.2 นักศึกษากรอกแบบประเมินที่สาขาวิชาจัดทําขึ ้นในการปฏิบตั ิงานตามการฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพ ตั ้งแต่การเตรี ยมตัว การฝึ กปฏิบตั ิงาน และการประเมินผล ตลอดจนปั ญหา อุปสรรคที่พบ และ
แนวทางการแก้ ไข
1.2 ผู้ประกอบการ ใช้ แบบประเมินผลนักศึกษา ซึง่ มีรายการประเมินแบบให้ คะแนน
1.3 อาจารย์ ท่ ดี ูแลกิจกรรม ใช้ แบบบันทึก ประกอบด้ วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 สําหรับการประเมิน
สถานประกอบการ และส่วนที่ 2 สําหรับการประเมินนักศึกษาเป็ นรายบุคคล
1.4 อื่น ๆ เช่ น บัณฑิตจบใหม่ ประเมินจากการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิต
2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรั บปรุ ง
2.1 อาจารย์วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบฟอร์ มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ตามระบบฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
และประมวลผล
2.2 อาจารย์ประจําหลักสูตรร่ วมกันสรุปประเด็นการพัฒนา ปรับปรุง ทั ้งที่เกี่ยวข้ องในเนื ้อหา
รายวิชาต่าง ๆ การจัดการเรี ยนการสอน กิจกรรมนักศึกษา การวัดและประเมินผล และความร่ วมมือกับ
สถานประกอบการ เพื่อให้ ได้ ข้อมูลในการวางแผนการฝึ กปฏิบตั ิงานของนักศึกษารุ่นต่อไป และการปรับปรุง
หลักสูตรในระยะเวลาที่กําหนด
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