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วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
5074804 การฝึกปฏิบัติงานในสถาบัน (Internship)
2. จานวนหน่วยกิตหรือจานวนชั่วโมง
1 หน่วยกิต 1(300)
3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
ประเภทวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ราตรี เมฆวิลัย และ อ.ธัญลักษณ์ อุ่นสุข
อาจารย์ผู้สอน : ในมหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ราตรี เมฆวิลัย
โทรศัพท์มือถือ 09-3329-4295 E-mail: dolphingirl_boom21@hotmail.com
อ.ธัญลักษณ์ อุ่นสุข
โทรศัพท์มือถือ 08-6356-9630 E-mail: oil_ha@hotmail.co.th
อาจารย์ผู้สอน : ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณ
ดร. ณัชฌา พันธุ์วงษ์
โทรศัพท์มือถือ 08-1866-1727 E-mail : tum_mayday@hotmail.com
อาจารย์ผู้สอน : ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลาปาง
อ.ฐิติวรฎา ใยสาลี
โทรศัพท์มือถือ 095-6919777 E-mail: Jookjikja@gmail.com
อาจารย์ผู้สอน : ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
อ. สิรินทร์ทิพย์ สุตตาพงค์และคณาจารย์หลักสูตรอาหาร
โทรศัพท์มือถือ 063-079-8851
E-mail: suttapong_s@hotmail.com
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่กาหนดให้มีการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการตามแผนการศึกษาของ
หลักสูตร
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 3
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของการฝึกปฏิบัติงานในสถาบัน
1.1 นักศึกษาไดเห็นความเชื่อมโยงระหวางความรูทางทฤษฎีและการนามาประยุกตใชใหเกิดผลในทาง
ปฏิบัติ
1.2 นักศึกษาไดเรียนรูและเขาใจกระบวนการและวิธีการนาความรูมาใชในการทางาน
1.3 ฝกการนาความรูภาคทฤษฎีมาใชในภาคปฏิบัติ และมีแนวคิดขั้นตนในการนาความรูทางทฤษฎีมาใช
เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงาน
1.4 มีทักษะในการใชเครื่องมือ อุปกรณ และ/หรือเทคนิคที่เกี่ยวของกับงานในสถานที่ฝกงาน
1.5 เขาใจชีวิตการทางานและวัฒนธรรมองคกร
1.6 พัฒนาความสามารถในการปรับตัวใหสามารถทางานรวมกับผูอื่นได ฝกฝนความอดทน การมีวินัย
และความซื่อสัตย
1.7 นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามาทั้งหมด เพื่อประยุกต์กับการปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการ จะเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ตรงเป็นการเตรียมความพร้อมและปรับตัวให้สามารถ
ทางานได้จริงเมื่อสาเร็จการศึกษา
2. วัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณ์ภาคสนาม
เพื่ อให้นั กศึกษาเขาใจถึงจุดมุงหมายของการฝกงาน และผลการเรียนรู ที่คาดหวังที่ ชัดเจน และ
อาจารยประจารายวิชาสามารถมอบหมายงาน ติดตาม และประเมินผลการฝกงานไดอยางถูกตองเหมาะสม
และนักศึกษาสามารถบรรลุผลเรียนรูตามที่กาหนด
หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1 คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองสังคม และมีจิตสาธารณะ
 มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้ อขัดแย้งและ
ลาดับความสาคัญ
 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์
 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
นอกจากคุณสมบัติตามข้อกาหนดหลักสูตรแล้ว นักศึกษายังต้องได้รับการพัฒนา เพิ่มเติมดังนี้
 ซื่อสัตย์ สุจริต รักษาความลับขององค์กร
 เคารพ ปฏิ บั ติ ต าม กฎ ระเบี ย บขององค์กร มีความขยั น หมั่ น เพี ย ร อดทน เอื้ อ เฟื้ อต่ อ
สมาชิกในการทางาน
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1.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้
 ปฐมนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษา ชี้ แ จงเกี่ ย วกั บ ระเบี ย บ วิ นั ย คุ ณ ธรรม ที่ พึ ง ปฏิ บั ติ ก่ อ นการฝึ ก
ปฏิบัติงานในสถาบัน
 ตรวจสอบเกี่ ย วกั บ ตารางและระยะเวลาฝึ ก ปฏิ บั ติ ในสถาบั น บั น ทึ ก เวลาฝึ ก ก าหนด
ขอบเขตของงาน กาหนดวิธีการประเมินผลงาน
 มอบหมายงาน กาหนด ติดตามและควบคุมให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาน
ประกอบการ เช่นเดียวกับพนักงานขององค์กร
 ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
1.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
ประเมินโดยพนักงานพี่เลี้ยง หรือพนักงานควบคุม การฝึกปฏิบัติงานในสถาบัน จากการ
สังเกตพฤติกรรม การแสดงออก และการนาเสนองาน
2. ความรู้
2.1 อธิบายถึงความรู้ที่จะได้รับ/ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
 มีความรูเกี่ยวกับการเตรียม การประกอบ และการบริการอาหาร ตามภารกิจของสถานที่
ฝกงาน
 เขาใจระบบการบริหารงาน รวมถึงสามารถจาแนกและอธิบายองค์ความรู้ได้
 เขาใจบทบาทของกฎระเบียบของหน่วยงานที่มีผลตอการดาเนินงานของสถานที่ฝกงาน
 เขาใจบทบาทหนาที่ ข องผู้ ป ระกอบอาหารและผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารอาหาร รวมถึ ง สามารถ
ประยุกต์ใช้ทางานกับศาสตร์ต่างๆได้อย่างมีคุณภาพ
2.2 กระบวนการหรือกิจกรรมที่ใชพัฒนาการเรียนรู
 สถานที่ ฝ กงานจั ด พนั ก งานพี่ เ ลี้ ย งใหค าแนะน าการปฏิ บั ติ ง านตามหนาที่ มอบหมาย
เอกสารขอ มูลของสถานที่ฝกงานใหศึกษาดวยตนเอง
 ศึกษาและฝกปฏิบัติจริงดวยตนเองภายใตการดูแลของพนักงานพี่เลี้ยง
 นั กศึกษาเรีย นรู ด วยตนเองจากการสั งเกตและการปฏิ สั มพั น ธกับ พนั กงานประจ า และ
การศึกษาเอกสารของสถานที่ฝกงาน
2.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู
ประเมินโดยพนักงานพี่เลี้ยง และอาจารยที่ปรึกษาการฝกงาน จากรายงานการฝกงาน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
 สามารถวิเคราะหและสรุป ผลความสอดคลอง ของความรู ทางทฤษฎี กับ การทางานจริ ง
อย่างเป็นระบบ
 สามารถแสดงแนวคิดในการนาความรู ทางทฤษฏี มาพัฒนาค้นคว้าศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
ต่างๆหรือปรับปรุงงานใหเหมาะสม
 สามารถประยุกต์ความรูทางทฤษฎีมาอธิบายการทางานจริงและดาเนินชีวิตได้
 สามารถวิเคราะหปญหาและเสนอแนะวิธีการแกไขในการทางานและชีวิตประจาวันได้
 มีทักษะในการใชเครื่องมืออุปกรณการผลิต และการวิเคราะห
3.2 กระบวนการหรือกิจกรรมที่ใชพัฒนาผลการเรียนรู
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การฝกปฏิบัติจริง
 การมอบหมายโจทยปญหา
 การประชุมรวมระหวางพนักงานพี่เลี้ยง อาจารยที่ปรึกษา และนักศึกษา ในชวงระหว่าง
การฝกงานเพื่อการนาเสนอแนวความคิดการแกปญหาของนักศึกษา และการใหขอมูลยอนกลับโดย
พนักงานพี่เลี้ยง และอาจารยที่ปรึกษา
3.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู
 นักศึกษาประเมินการเรียนรูดวยตนเองโดยการจัดทารายงานการฝึกปฏิบัติงานในสถาบัน
 ประเมินโดยพนักงานพี่เลี้ยง
 ประเมินโดยอาจารยจากการแสดงออกของนักศึกษาระหวางการนาเสนอรายงาน และการ
ตอบข้อซักถามจากการรายงานการฝกงาน


4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 คาอธิบายเกี่ยวกับทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความสามารถในการรับภาระ
ความรับผิดชอบที่ควรมีการพัฒนา
 มีความสามารถทางานขณะฝึกงานเป็นกลุ่มในฐานะผู้นา และผู้ตามได้
 สามารถขณะฝึกงานโดยมีความริเริ่มสร้างสรรค์ รวมถึงแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อ
การดาเนินกิจกรรมการทางานต่อสถานที่ทางานต่างๆได้
 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ทั้งภาษาไทยกับ
ภาษาต่างประเทศ
 มีการค้นคว้าและพัฒนาตนเองโดยการเรียนรูสิ่งใหมๆ อย่างต่อเนื่องทันต่อ
สถานการณ์ปัจจุบัน
4.2 กระบวนการหรือกิจกรรมที่ใชพัฒนาการเรียนรู้
 การปฏิสัมพันธกับบุคคลในระดับตางๆ ของสถานที่ฝกงาน
 การฝกปฏิบัติงานเชนเดียวกับพนักงานประจา
 การมอบหมายโจทยปญหาหรือกรณีศึกษา
4.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู
 นักศึกษาประเมินการเรียนรูดวยตนเองโดยใชแบบสอบถามมาตรฐาน
 ประเมินพฤติกรรม โดยพนักงานพี่เลี้ยง จากการสังเกตและการสอบถามความคิดเห็นจาก
พนักงานผูรวมงานอื่นๆ
 ประเมินการแสดงออกของนักศึกษาโดยอาจารย
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 คาอธิบายเกี่ยวกับทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ควรมีการพัฒนา
 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง สามารถ
สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์เพื่อนามาประยุกต์ในการทางานและใช้ในชีวิตประจาวันได้
 มีความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสาร ถ่ายทอดในการนาเสนอความคิดเห็นทั้งเชิง
สังคมและวิชาการ ใหแกบุคคล หรือ กลุมบุคคล ทั้งการนาเสนอดวยปากเปลาและ
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การเขียนรายงาน ไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการแลกเปลี่ยน
ความรู้กับผู้อื่นได้
มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นเกี่ยวข้องกับสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ สามารถ
ใชความรูทางสถิติกับคณิตศาสตร์ได้
สามารถเลือกใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิตและการทางาน
เพื่อใช้การแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม

5.2 กระบวนการหรือกิจกรรมที่ใชพัฒนาการเรียนรู
 การมอบหมายใหฝกแกโจทยปญหาการคานวณ
 การฝกการน าเสนอความคิ ด เห็ น ตอพนั ก งานพี่ เลี้ ย ง ในที่ ป ระชุ ม กลุ ม งาน และในการ
ประชุมรวมระหวางพนักงานพี่เลี้ยง อาจารยที่ปรึกษาการฝกงานและนักศึกษา
 กาหนดใหนาเสนอ ผลการแกปญหาระหวางการฝกงาน ณ สถานที่ฝกงาน และประสบกา
รณการฝกงาน ที่ภาควิชา แบบปากเปลา
 กาหนดใหสงเอกสารรายงาน
5.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู
 นักศึกษาประเมินการเรียนรูดวยตนเองโดยใชแบบสอบถามมาตรฐาน
 ประเมินรายงานการฝกงาน ในสวนที่ตองใชการวิเคราะหเชิงตัวเลข โดยพนักงานพี่เลี้ยง
และอาจารย
 ประเมินการนาเสนอความคิดเห็นในสถานการณตางๆ โดยพนักงานพี่เลี้ยง
หมวดที่ 4 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
นักศึกษาต้องฝึกปฏิบัติงานการประกอบอาหารและการบริการในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยภายใต้
การแนะนาการทางานโดยหน่วยงานนั้น ทั้งนี้ นักศึกษาจะได้รับทราบผลการประเมินการปฏิบัติงาน และ
บันทึกในประวัติการฝึกงานของนักศึกษา
2. กิจกรรมของนักศึกษา
การทางานเพื่ อเพิ่ มประสบการณ์ การฝึ กปฏิบั ติงานในสถาบั น ในช่ว งระยะเวลาต่อเนื่ องจนครบ
จานวนชั่วโมงที่ระบุตามหลักสูตร และ/หรือตามเวลาการทางานของสถานประกอบการที่นักศึกษาฝึกปฏิบัติ
โดยนักศึกษาต้องมีการเตรียมตัวก่อนการทางานดังนี้
- เรียนรู้ ทาความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย วัฒ นธรรม กฎ ระเบียบ ขั้นตอนในการทางานของ
สถานประกอบการ
- เรียนรู้ และฝึกการทางานร่วมกับผู้อื่นในสถานประกอบการที่ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
- น าความรู้ท างทฤษฎี ท างเทคโนโลยีส ารสนเทศ และวิช าอื่น ที่ เกี่ ยวข้ องมาเป็ น พื้ น ฐานในการ
ประยุกต์เพื่อการทางานการฝึกแก้ไขปัญหาในโจทย์ที่ได้รับมอบหมายโดยใช้อุปกรณ์ เครื่องมือที่มีอยู่ใน
สถานประกอบการ
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3. รายงานหรืองานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย
รายงานหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
รายงานการฝึกปฏิบัติงานในสถาบัน และการนาเสนอ
บันทึกประจาวันในระหว่างที่ฝึกงาน
ปัญหาพิเศษที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน (ถ้ามี)

กาหนดส่ง
สัปดาห์ที่ 1 หลังการสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติงาน
ในสถาบัน
ระหว่างการฝึกปฏิบัติงานในสถาบัน ตาม
ระยะเวลาที่มอบหมายงาน
ระหว่างการฝึกปฏิบัติงานในสถาบัน ตาม
ระยะเวลาที่มอบหมายงาน

4. การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกปฏิบัติงานในสถาบันของนักศึกษา
- จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องในการฝึกปฏิบัติงานในสถาบัน ทั้งที่ปรึกษาการฝึกปฏิบัติงานในสถาบัน และที่
ปรึกษาเฉพาะเรื่อง ให้นักศึกษานาเสนอการเรียนรู้และประสบการณ์ที่ ได้รับจากการฝึกปฏิบัติงานในสถาบัน
เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาที่ไปฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
- อาจารย์ ชี้ น าให้ เ ห็ น ถึ ง ความส าคั ญ และผลกระทบต่ อ พฤติ ก รรมด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่มีต่อการทางานในอนาคต
- การนาผลการประเมินนักศึกษาการฝึกปฏิบัติงานในสถาบัน มานาเสนออภิปราย เพื่อเป็นแนวทาง
ในการฝึกปฏิบัติงานในสถาบันต่อรุ่นต่อไป
5. หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม
 จัดโปรแกรม ตารางการฝึกปฏิบัติงานในสถาบันของนักศึกษาตามความเหมาะสม
 แนะนานักศึกษาเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ วัฒนธรรมของหน่วยงาน
 แนะนาเครื่องมือ อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ ของหน่วยงาน ที่สามารถนามาใช้เพื่อ การฝึกปฏิบัติงาน
ในสถาบัน
 แนะนาบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือที่ต้องทางานร่วมกัน
 ติดตามความก้าวหน้า ประเมินผลการทางานของนักศึกษา และรายงานผลต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
 ประสานงาน กับอาจารย์ เพื่อให้ความเห็นในการปรับปรุงการทางานของนักศึกษา
6. หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์
 ประสานและร่วมวางแผนการฝึกปฏิบัติงานในสถาบันกับพนักงานพี่เลี้ยง
 สังเกตการณ์การฝึกปฏิบัติงานในสถาบันของนักศึกษาในสถานประกอบการ
 แนะนาหรือให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาให้มีทักษะการทางานในองค์กร
 ประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานในสถาบัน
สอบทาน/ปรับปรุงแผนงานการฝึกปฏิบัติงานในสถาบันเป็นระยะ
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7. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา
 จั ด ปฐมนิ เ ทศแนะน านั ก ศึ ก ษาก่ อ นการฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านในสถาบั น พร้ อ มแจกคู่ มื อ การฝึ ก
ปฏิบัติงานในสถาบัน
 จั ด ช่ อ งทางและเจ้ า หน้ า ที่ ป ระสานงาน รั บ แจ้ ง เหตุ ด่ ว น กรณี ต้ อ งการความช่ ว ยเหลื อ เช่ น
หมายเลขโทรศัพท์ และไปรษณีย์อิเล็ทรอนิกส์
8. สิ่งอานวยความสะดวกและการสนับสนุน ที่ต้องการจากหน่วยงานในสถาบัน
 พนักงานพี่เลี้ยงประจานักศึกษาสาหรับกิจกรรมการแกโจทยปญหาของสถานที่ฝกงาน
 สถานที่นั่งทางานเอกสารตามความจาเปน
 วัสดุอุปกรณประกอบการศึกษาการแกไขโจทยปญหาแหล่งข้อมูลเพื่อการค้นคว้า หรือเรียนรู้
ด้วยตนเอง
หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ
1. การกาหนดสถานที่ฝึก
1.1 อาจารยผูรับผิดชอบการฝกงาน คัดเลือกสถานที่ฝกงานที่ดาเนินกิจการสอดคลองกับหลักสูตรที่มี
ความพรอม ดังนี้
 เขาใจและสนับสนุนจุดมุงหมายของการฝกงาน
 มีความปลอดภัยของสถานที่ตั้ง สภาวะการทางาน และการเดินทาง
 สามารถจัดพนักงานพี่เลี้ยงดูแลการฝกงาน
 ยินดีรับนักศึกษาฝกงาน
1.2 อาจารยผูรับผิดชอบการฝกงาน ติดตอประสานงานกับสถานที่ฝ กงานในสถาบัน โดยติดต่อสถานที่
ฝึกลวงหนาก่อนการเข้าฝึกอยางนอย 6 เดือน เมื่อสถานที่ฝกงานตอบรับแลว จัดนักศึกษาลงฝกงานในสถานที่
ฝกงานตางๆ ตามความสมัครใจ
1.3 นักศึกษาอาจหาสถานที่ฝกงานดวยตนเอง แตสถานที่ฝกงานตองไดรับความเห็นชอบจากหลักสูตร
2. การเตรียมนักศึกษา
จัดปฐมนิ เทศหรื อเตรี ยมความพร้อมการฝึ กปฏิบั ติงานในสถาบัน มอบคู่มือการฝึกปฏิ บัติงานใน
สถาบัน ก่อนการฝึกปฏิบัติงานในสถาบันอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ชี้แจงวัตถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวัง จากการฝึก
ปฏิบัติงานในสถาบัน วิธีการประเมินผล ช่องทางการติดต่อประสานงาน จัดฝึกอบรมบุคลิกภาพ การแต่งกาย
หรือเทคนิคเพิ่มเติมหากต้องการความสามารถเฉพาะด้าน เพื่อการฝึกปฏิบัติงานในสถาบัน ทั้งนี้ทางหลักสูตรฯ
ได้จัดกิจกรรมภายใต้ โครงการพัฒ นานักศึกษาเพื่อการเป็นผู้ประกอบอาหารมืออาชีพ กิจกรรมเรื่อง พัฒ นา
ทั ก ษะการน าเสนออาหารไทยประยุ ก ต์ โดยได้ เชิ ญ วิ ท ยากรจากภายนอกมาให้ ค วามรู้ และถ่ า ยทอด
ประสบการณ์
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3. การเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา ประสานงานกับสถานประกอบการเพื่อขอชื่อตาแหน่งของพนักงานพี่เลี้ยง ทาการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อชี้แจงให้รับทราบวัตถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวัง จากการฝึกปฏิบัติงานในสถาบัน ผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาที่ต้องการเน้น ช่องทางการติดต่อกรณีเหตุด่วน มอบเอกสารคู่มือการดูแล และประเมินผล
การฝึกปฏิบัติงานในสถาบัน
4. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงในสถานที่ฝึก
ติดตอสถานที่ฝ กงานเพื่อขอชื่อผู รับผิดชอบการฝกงาน แลวประสานงานกับผู รับผิดชอบ ชี้แจงให
ทราบถึงจุดมุงหมายของการฝกงาน และผลการเรียนรูของนักศึกษาที่ตองการเนน ทาความตกลงรวมกันในการ
จัดกิจกรรมระหวางการฝกงาน การกาหนดความรับผิดชอบของผู รับผิดชอบการฝก ฝายสถานที่ฝ กงานและ
พนักงานพี่เลี้ยง พรอมแจงช่องทางการติดตอกรณีมีเหตุดวน และมอบคูมือการดูแลควบคุมการฝกงาน
5. การจัดการความเสี่ยง
อาจารยประจาหลักสูตรรวมกันประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกั บนักศึกษา และสถานที่ฝกงานแลว
ดาเนินการปองกัน ดังนี้
- ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุการทางานของนักศึกษา ป้องกันโดยปฐมนิเทศแนะนานักศึกษา
- ความเสื่ย งจากความเสีย หายของสถานที่ฝ กงานเนื่ องจากการทางานของนั กศึกษาฝกงาน ป้องกัน
โดยขอใหสถานที่ฝกงานจัดพนักงานพี่เลี้ย งใหคาแนะนาและดูแลควบคุมการทางานของนักศึกษา กาหนดให
นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ฝกงานอยางเครงครัด
ความเสี่ยงดานสังคม ป้องกันโดยปฐมนิเทศแนะนาการวางตัวที่เหมาะสมตอบุคลากรทุกระดับของสถานที่ฝ
กงาน
หมวดที่ 6 การประเมินนักศึกษา
1. หลักเกณฑ์การประเมิน
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ได้
แบ่งระดับค่าคะแนนรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีค่า
ระดับคะแนน ดังนี้
ผ่านเยี่ยม (PD) ระดับคะแนน 90-100
ผ่าน (P)
ระดับคะแนน 50-89
ไม่ผ่าน (NP) ระดับคะแนน 0-49
2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
 ประเมิ น โดยผู ที่เกี่ย วของตามรายละเอี ย ดการประเมิน โดยใชเกณฑคะแนน 1-5 ในแตละดาน ผู
รับผิดชอบการฝกรวมประเมินและสรุปผลการประเมินตามสัดสวนคะแนนแตละประเด็น/การเรียนรูแตละดาน
ที่กาหนดไวในแบบสรุปเปนคะแนนเฉลี่ยของแตละคน
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รวมคะแนนเฉลี่ยการประเมินจากผู รับผิดชอบการฝกในสถาบัน อาจารยผูรับผิดชอบการฝกงาน
โดยถวงคาคะแนนจากผู รั บ ผิ ด ชอบการฝกในสถาบัน : คาคะแนนจากอาจารยผู รับ ผิ ด ชอบการฝกงานใน
อัตราส่วนคะแนนที่เหมาะสม
 อาจารยผูรับ ผิ ด ชอบการฝกงาน รายงานสรุป ผลการประเมิน ตอประธานหลั กสู ต รเพื่ อการรับ รอง
กอนการประกาศผลการฝกงาน (ผาน/ไมผาน)
3. ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงต่อการประเมินนักศึกษา
ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาทั้งระหว่ างฝึกประสบการณ์ภาคสนาม และเมื่อเสร็จสิ้นการ
ฝึกปฏิบัติงานในสถาบัน ตามแบบฟอร์มการประเมินของหลักสูตร
4. ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประสบการณ์ภาคสนามต่อการประเมินนักศึกษา
ประเมินผลนักศึกษาหลังจากเสร็จสิ้น การฝึกปฏิบัติงานในสถาบัน ตามแบบประเมิน โดยพิจารณา
จากรายงานผลการประเมินตนเองของนักศึกษา บันทึกผลการนิเทศ และรายงานผลการฝึกฯของพี่เลี้ยง
5. การสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง
ประธานหลักสูตรประสานงานกับ หน่วยงานในสถาบัน เพื่อทาความเข้าใจในการประเมิน และมีการ
ประชุมร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาหาข้อสรุป
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของการฝึกปฏิบัติงานในสถาบัน
1. กระบวนการประเมินการฝึกปฏิบัติงานในสถาบันโดยผู้เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
1.1 นักศึกษา
จัดให้นักศึกษาตอบแบบสอบถามการฝึกปฏิบัติงานในสถาบัน
1.2 พนักงานพี่เลี้ยงหรือผู้ประกอบการ
พนักงานพี่เลี้ยงบันทึกงานที่มอบหมาย และผลการฝึกฯ ในแบบฟอร์ม และสุ่มถามด้วยวาจา
1.3 อาจารย์ที่ดูแลกิจกรรม
อาจารย์ที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง บันทึกการให้คาปรึกษา ผลการดาเนินงานของนักศึกษาหลังให้คาปรึกษา
ในแบบฟอร์ มรายงานผลการฝึ กปฏิบั ติงานในสถาบั น การนาคาแนะน าของอาจารย์ที่ป รึกษาไปใช้ในการ
แก้ปัญหาของนักศึกษา
2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
 อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกปฏิบัติงานในสถาบัน ประมวลผลการฝึกปฏิบัติงานในสถาบันของนักศึกษา
จากผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากนักศึกษา จากพนักงานพี่เลี้ ยง และจากอาจารย์ที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง
รายงานต่ออาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร และประธานหลักสูตรเพื่อทราบ
 ประชุมหลักสูตรร่วมพิจารณานาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงสาหรับการใช้รอบปีการศึกษาถัดไป นา
แสดงไว้ในรายงานผลการดาเนินการหลักสูตร

