รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.4)
วิชาการฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
รหัสวิชา 4143802

ภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2562

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสวนดุสติ

มคอ.4

สารบัญ
หนา
2
3
3
4
8
9

หมวดที่ 1
หมวดที่ 2
หมวดที่ 3
หมวดที่ 4
หมวดที่ 5
หมวดที่ 6

ขอมูลทั่วไป
จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
การวางแผนและการเตรียมการ
การประเมินนักศึกษา

หมวดที่ 7

การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝกประสบการณภาคสนาม 10
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
หมวด 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
4143802 การฝกประสบการณวิชาชีพทางวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
(Internship in Cosmetic Science)
2. จํานวนหนวยกิต
5(270)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
3.2 ประเภทของรายวิชา หมวดเฉพาะ กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
4. อาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม
รศ.ดร.ทัศนีย พาณิชยกุล, อ.ฤทธิพันธ รุงเรือง, อ.ดร.ปยนุช พรมภมร, อ.ขวัญจิต อิสระสุข, อ.จรัสฟา
โหมดสุวรรณ, อ.ณัฐพร บูฮวด, อ.ดร.วิทวัส รัตนถาวร, ผศ.ดร.จิราภรณ ทองตัน, อ.นาฏลดา ออนวิมล
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่กําหนดใหมีการฝกประสบการณภาคสนาม
ภาคฤดูรอน/ ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณภาคสนามครั้งลาสุด
29 เมษายน 2563
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หมวด 2 จุดมุงหมาย และวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของประสบการณภาคสนาม
1.1 เพื่อใหนักศึกษานําทักษะองคความรูไปใชในการฝกงานในโรงงานอุตสาหกรรม
1.2 เพื่อใหนักศึกษานําทักษะและองคความรูและทักษะที่ไดจากการฝกงานในโรงงานอุตสาหกรรมมา
ประยุกตใชในรายวิชาโครงงานวิจัยสําหรับวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
2. วัตถุประสงคของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณภาคสนาม
เพื่ อ ให เพื่ อ ให เนื้ อ หาสอดคล อ งกั บ สถานการณ ในป จ จุ บั น เพื่ อเป น ทั กษะและองค ค วามรู ในการ
ประกอบอาชีพของนักศึกษา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ฝกประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการที่เกี่ยวของ ภายใตการควบคุมดูแลและ ขอแนะนําของ
คณาจารยประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
Participate in formal internship in a company or organization in related field under
cosmetic science advisors’ instruction and counsel
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
การฝกปฏิบัติ/
บรรยาย
สอนเสริม
การศึกษาดวยตนเอง
งานภาคสนาม/การฝกงาน
ไมมี
ไมมี
270 ชั่วโมง/การฝกงาน
ไมมี
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
อาจารยประจํารายวิชาประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซตสาขาวิชา/Social Media ไดแก
Facebook และ Line
4. กิจกรรมของนักศึกษา
นักศึกษารับการฝกและปฏิบัติงานในโรงงานผลิตเครื่องสําอาง/บริษัทผูแทนจําหนายเครื่องสําอาง/
ภาครัฐดานวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง/คลีนิคเสริมความงาม
5. รายงานหรืองานที่นักศึกษาไดรับมอบหมาย
รายงานหรืองานที่ไดรับมอบหมาย
กําหนดสง
รายงานฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง สงรายงานหลังฝกประสบการณ 1 สัปดาห
นําเสนอผลงานฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาศาสตร
นําเสนอผลงานหลังฝกประสบการณ 1 สัปดาห
เครื่องสําอางหนาชั้นเรียน
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6. การติดตามผลการเรียนรูการฝกประสบการณภาคสนามของนักศึกษา
6.1 ผูสอนมีการจัดนิเทศนักศึกษาในระหวางฝกประสบการณ
6.2 ผู ส อนตรวจรายงานฝ ก ประสบการณ วิช าชี พ วิท ยาศาสตรเครื่องสํ าอาง พรอ มทั้ งสะท อนให
นักศึกษาทราบขอบกพรองและนําไปแกไข
6.3 ผู ส อนฟ งการนํ า เสนอผลงานหน า ชั้ น เรี ย นของนั ก ศึ ก ษาพร อ มทั้ งสะท อ นให นั ก ศึ ก ษาทราบ
ขอบกพรอง
7. หนาที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม
7.1 ปฐมนิเทศเกี่ยวกับสถานที่ฝกปฏิบัติงาน กฏระเบียบ แนวปฏิบัติตาง ๆ เกี่ยวกับการฝกปฏิบัติงาน
7.2 ใหคําแนะนําในขณะที่นักศึกษาฝกปฏิบัติงาน
7.3 รวมกิจกรรมของนักศึกษา เชน การนิเทศนักศึกษาโดยอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศ
7.4 รวมประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
8. หนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศก
8.1 ปฐมนิเทศรายวิชา กฏระเบียบ แนวปฏิบัติตาง ๆ ของสถาบันวาดวยการฝกปฏิบัติงาน รวมถึง
เกณฑในการใหคะแนนการฝกประสบการณวิชาชีพ
8.2 ประสานงานกั บ พนั กงานพี่ เลี้ย งและแหล งฝ กงานเกี่ ย วกั บ ความตองการพั ฒ นานั กศึ กษาของ
รายวิชาปญหาจากการฝกประสบการณของนักศึกษา
8.3 ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
9. การเตรียมการในการแนะแนวและชวยเหลือนักศึกษา
9.1 ปฐมนิเทศรายวิชาการฝกประสบการณ และประสานงานกับแหลงฝกประสบการณ
9.2 เตรียมความพรอมของนักศึกษากอนฝกประสบการณวิชาชีพ
10. สิ่งอํานวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ตองการจากสถานที่ที่จัดประสบการณภาคสนาม/สถาน
ประกอบการ
หองปฏิบัติการทางดานวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
1.2 ตระหนักในความซื่อสัตยสุจริต และเสียสละ
1.3 เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
1.4 เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคการ และสังคม
1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
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1.1 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1.1.1 ปลูกฝงวัฒนธรรมองคกรที่ดีใหแกนักศึกษา โดยสรางเสริมใหนักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดี
มีระเบียบวินัย และแตงกายตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด เนนความตรงตอเวลาของนักศึกษา
1.1.2 มุงเนนใหนักศึกษาตระหนักถึงหนาที่ของการเปนผูนํากลุม การเปนสมาชิกกลุมที่ดีและ
การมีความรับผิดชอบในการทํางานกลุม และรับฟงความคิดเห็นผูอื่น
1.1.3 ส ง เสริ ม ความซื่ อ สั ต ย โ ดยต อ งไม ก ระทํ า การทุ จ ริ ต ในการสอบหรื อ ลอกงานและ
การบานของผูอื่น
1.1.4 สอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิจัยในการ สอน
ทุกรายวิชา รูจักเคารพทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น ตระหนักถึงความสําคัญของศาสตรที่เรียน รวมทั้ง มีการ
จั ด กิ จ กรรมส งเสริ มคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม เช น การยกย อ งชมเชยนั กศึ กษาที่ ทํ าดี ทํ าประโยชน แก ส ว นรวม
เสียสละและประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรม
1.2 การประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1.2.1 ประเมินจากการตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน/ฝกงาน การสงงานตาม
กําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการรวมกิจกรรม
1.2.2 ประเมินจากบุคลิกภาพ การแตงกาย และความมีวินัย
1.2.3 ประเมินจากปริมาณการกระทําทุจริต
1.2.4 ประเมินจากผลสําเร็จในผลงาน/โครงงานที่นักศึกษาไดรับมอบหมาย
2. ความรู
2.1 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญ
2.2

สามารถวิ เคราะห ป ญ หา สาเหตุของป ญ หา โดยใชค วามรู ทั กษะและเลือกใช เครื่อ งมือ ที่
เหมาะสมในการแกไขปญหา
2.3 สามารถบูรณาการความรูเพื่อใชในการตั้งตํารับ วิเคราะหผลิตภัณฑเครื่องสําอาง การปรับปรุง
ตํารับ และการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑเครื่องสําอาง
2.4 สามารถติ ด ตามความก า วหน า ทางวิช าการและวิ ท ยาศาสตรเครื่ อ งสํ า อางและการนํ าไป
ประยุกตใช
2.5 มีประสบการณในการตั้งตํารับ ปรับปรุง วิเคราะหผลิตภัณฑเครื่องสําอาง
2.6 สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
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2.1 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
2.1.1 ผูควบคุมการฝกประสบการณมีการมอบหมายงานใหนักศึกษา ยกตัวอยางเชน การ
พัฒนาตํารับผลิตภัณฑที่นักศึกษาใหความสนใจ หรือการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑเครื่องสําอาง โดยนักศึกษา
จะตองมีการบูรณาการความรูทางดานวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง และตองมีการเขาถึงขอมูลทางวิชาการดาน
วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
2.1.2 หลั งจากฝ กประสบการณ นั กศึ กษาต องมี การนํ าเสนอรายงานผลการฝกงานทั้ งใน
รูปแบบเลมรายงานและนําเสนองานหนาชั้นเรียนเปนรายบุคคล
2.2 การประเมินผลการเรียนรูดานความรู
2.2.1 ประเมินจากรายงานของผูประกอบการที่รับนักศึกษาไปฝกงาน
2.2.2 ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
2.2.3 ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
3. ทักษะทางปญญา
3.1 สามารถคิด วิเคราะหปญหาอยางเปนระบบ
3.2 สามารถประเมินสูตรตํารับหรือผลิตภัณฑเครื่องสําอาง
3.3 สามารถศึ กษาค น ควา เข าถึงแหล งขอมู ล ทางวิช าการ ประมวลและทบทวน เอกสารทาง
วิชาการ การวิเคราะหขอมูลทางวิชาการ การเขียนเรียบเรียงงานทางวิชาการ
3.4 สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม
3.1 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
3.1.1 ใหนักศึกษามีโอกาสฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
3.1.2 การมอบหมายงานใหนักศึกษาโดยผูควบคุมการฝกประสบการณ
3.1.3 การนําเสนองานหนาชั้นเรียนและรายงานรูปเลมฝกประสบการณ
3.2 การประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
3.2.1 ประเมินจากผลงานที่นักศึกษาไดรับมอบหมาย
3.2.2 ประเมินผลจากรายงานของผูประกอบการที่นักศึกษาไปฝกงาน
3.2.3 ประเมินจากการตอบปญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 สามารถใหความรวมมือชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตางๆ
ในกลุมผูรวมงาน
4.2 มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมายของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
4.3 สามารถเปนผูริเริ่มหรือผูนําแสดงทัศนะในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม
4.4 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
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4.1 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.1.1 สนับสนุนใหมีกิจกรรมการทํางานเปนกลุมและสงเสริมการสรางปฏิสัมพันธระหวางการ
ทํางานใหนักศึกษาแสวงหาความรูไดดวยตัวเองได (Self-Study) และการรับฟงความคิดเห็น ของผูรวมงาน
4.1.2 สามารถบูรณาการองคความรูจากกรณี ปญหา (Problem–Based Learning) และมี
การอภิปรายกลุมเพื่อสรุปผลรวมกัน
4.1.3 การจั ดกิ จ กรรมโครงการ/นิ ท รรศการใหนั กศึ กษาไดเรีย นรูจ ากการทํางาน (Work
Based Learning)
4.2 การประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.2.1 ประเมินจากความสําเร็จของชิ้นงานและความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
4.2.2 ประเมินจากการมีสวนรวมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอ รายงาน
กลุมในชั้นเรียน การสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกในการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ และความครบถวน ชัดเจนตรง
ประเด็นของขอมูลที่ได
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีทักษะในการเลือกใชเครื่องมือทางสถิติในการวิเคราะหขอมูลเชิงตัวเลขทางคณิตศาสตรอยาง
มีประสิทธิภาพ
5.2 สามารถใชสารสนเทศในการคนหาขอมูล
5.3 สามารถใชทักษะการสื่อสารทั้งการปฏิสัมพันธระหวางบุคคล ทักษะการอานและเขียนอยางมี
ประสิทธิภาพและเลือกใชรูปแบบของสื่อในการนําเสนออยางเหมาะสม
5.4 สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารไดอยางเหมาะสม
5.1 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิง ตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1.1 มุ งเน น การใช ทั ก ษะในการวิ เคราะห การสื่ อ สารและใช เทคโนโลยี ส ารสนเทศใน
ระหวางการสอน โดยใหนักศึกษาใชทักษะทางคณิตศาสตรในการวิเคราะหขอมูลจากการปฏิบัติการและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการสรุปผล
5.1.2 ให นั กศึ กษานํ า เสนอแนวคิดของการแก ปญ หา ผลการวิ เคราะห ป ระสิ ท ธิ ภ าพต อ
นักศึกษาในชั้นเรียน และมีการวิจารณในเชิงวิชาการระหวางอาจารยและกลุมนักศึกษา
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5.2 การประเมิ น ผลการเรี ย นรู ด า นทั ก ษะในการวิ เคราะห เชิ งตั ว เลขการสื่ อ สาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2.1 ประเมิ นจากเทคนิ คการนําเสนองาน ที่ มุงเนนการเลือกใชเครื่องมือทาง เทคโนโลยี
สารสนเทศ ความถูกตอง และการเลือกใชหลักคณิตศาสตรและสถิติที่เกี่ยวของในการวิเคราะหสรปุผล
5.2.2 ประเมินจากความสามารถใชเทคโนโลยีที่ใชในการอธิบาย การถายทอดความรู รวมถึง
ขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือตาง ๆ การอภิปรายกรณีศึกษาตาง ๆ ที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน
หมวด 5 การวางแผนและการเตรียมการ
1. การกําหนดสถานที่ฝก
นักศึกษาหาสถานที่ฝกประสบการณภาคสนามดวยตนเอง ไดแก โรงงานผลิตเครื่องสําอางและบริษัท
ผูแทนจําหนายเครื่องสําอางในสถานประกอบการของเอกชนหรือหนวยงานของรัฐที่เหมาะสม ตามความสนใจ
ของนักศึกษา
2. การเตรียมนักศึกษา
ปฐมนิเทศนักศึกษากอนไปฝกประสบการณที่สถานที่ฝกและมีการชี้แจงถึงหลักเกณฑในการปฏิบัติตน
ระหวางทําการฝกประสบการณ รวมถึงเกณฑในการใหคะแนนของรายวิชา
3. การเตรียมอาจารยทีป่ รึกษา/อาจารยนิเทศก
อาจารยที่ปรึกษาและอาจารยนิเทศมีการจัดประชุมชี้แจงวัตถุประสงคของการฝกประสบการณ ผล
การเรียนรูที่คาดหวัง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การมอบหมายงาน พรอมคูมือการนิเทศของรายวิชา
กอนการฝกประสบการณ
4. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงในสถานที่ฝก
ชี้ แจงรายละเอี ย ดของรายวิ ช าก อนที่ จ ะมี ก ารฝ กปฏิ บั ติ งาน พรอมอธิบ ายและทํ าความเข าใจให
พนักงาน พี่เลี้ยงในสถานที่ฝกเขาใจถึงหนาที่และความรับผิดชอบของตนเองในการดูแลกิจกรรมในภาคสนาม
5. การจัดการความเสี่ยง
5.1 ประสานงานกับพนักงานพี่เลี้ยงในสถานที่ฝกประสบการณอยางตอเนื่อง
5.2 จัดใหมีตัวแทนนักศึกษาที่ทําหนาที่ติดตอประสานงานกับอาจารยนิเทศตลอดการฝกงาน
5.3 ติดตามความกาวหน าระหวางการฝกงานเพื่อทราบปญหาอุปสรรคในการฝกงาน และหาแนว
ทางแกไขรวมกันระหวางอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศ พนักงานพี่เลี้ยง และนักศึกษา
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หมวด 6 การประเมินนักศึกษา
1. หลักเกณฑการประเมิน
1.1 ประเมินการบรรลุผลการเรียนรูของนักศึกษาทั้ง 5 ดาน โดยใหระดับคะแนน 1-5 ตามเกณฑ ดังนี้
1 หมายถึง ตองปรับปรุงอยางมาก
2 หมายถึง ตองปรับปรุง
3 หมายถึง พอใช
4 หมายถึง ดี
5 หมายถึง ดีมาก
นั ก ศึ ก ษาต อ งได รั บ คะแนนประเมิ น เฉลี่ ย ไม น อ ยกว า 3.5 จึ งจะผ านเกณฑ ก ารฝ ก ประสบการณ
ภาคสนาม
1.2 ประเมินผลการเรียนอิงเกณฑของมหาวิทยาลัย ดังนี้
PD (90-100)

ผานดีเยี่ยม

P (50-89)

ผาน

NP (0-49)

ไมผาน

2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
2.1 ประเมินผลการลงมือปฏิบัติโดยดูจากบันทึกการฝกงานประจําวันของนักศึกษา
2.2 ประเมิ น จากการนํ า เสนอผลงานการฝ ก ประสบการณ วิ ช าชีพ และการจั ด ทํ ารายงานการฝ ก
ประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา โดยพิจารณาจากการประมวลความรูที่ไดรับจากการเรียนและการฝกงาน
ของนักศึกษา
2.3 ประเมินโดยอางอิงจากผลการประเมินของพนักงานพี่เลี้ยงตอการฝกประสบการณภาคสนามของ
นักศึกษา
3. ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงตอการประเมินนักศึกษา
ประเมินผลการฝกประสบการณภาคสนามของนักศึกษา โดยอางอิงจากแบบประเมินของหลักสูตร
โดยพิจารณาจากการตรงตอเวลา ความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายของนักศึกษา
4. ความรับผิดชอบของอาจารยผูรับผิดชอบประสบการณภาคสนามตอการประเมินนักศึกษา
อาจารยผูรับผิดชอบนิเทศการฝกงานของนักศึกษา ตรวจรายงานฝกประสบการณ ฟงการนําเสนอ
ผลงานการฝกประสบการณของนักศึกษา พรอมทั้งรวบรวมผลการประเมินเพื่อตัดเกรด
5. การสรุปผลการประเมินที่แตกตาง
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชามีการนําผลที่ไดจากการประเมินมาสรุปรวมกัน
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หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝกประสบการณภาคสนาม
1. กระบวนการประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดยผูเกี่ยวของตอไปนี้
1.1 นักศึกษา
- ประเมินการบรรลุวัตถุประสงคในการฝกประสบการณวิชาชีพในแงของ ความพรอมของสถานที่
ฝกงาน ความเหมาะสมของงานที่ไดรับมอบหมาย ความเพียงพอของแหลงสนับสนุนการเรียนรู
- ใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการฝกประสบการณวิชาชีพและความตองการฝกเพิ่มเติม
1.2 พนักงานพี่เลี้ยงหรือผูประกอบการ
- ประเมินประสิทธิผลของการฝกงานของนักศึกษา ไดแก การตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอ
งานที่ ได รั บ มอบหมาย ประเมิ น สมรรถนะของนั ก ศึ ก ษาในภาพรวมว า บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ข องการฝ ก
ประสบการณหรือไม
-ประเมินสมรรถนะของนักศึกษาในภาพรวมวาบรรลุตามวัตถุประสงคของการฝกประสบการณ ใน
รายวิชานี้หรือไม โดยพิจารณาจาก ความรูเกี่ยวกับงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ความรับผิดชอบ
พฤติกรรมขณะฝกประสบการณ ความมีระเบียบวินัย เปนตน
1.3 อาจารยที่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม
- ประเมินสมรรถนะของนักศึกษาในภาพรวมวาบรรลุตามวัตถุประสงคของการฝกประสบการณใน
รายวิชานี้หรือไม
- ประเมิน ความพรอมของสถานที่ฝกงาน ความเหมาะสมของงานที่นักศึกษาไดรับมอบหมาย ความ
เพียงพอของแหลงสนับสนุนการเรียนรู
- ประเมินเกณฑการประเมินผล แบบประเมิน และวิธีการประเมิน
- นํ า ข อ เสนอแนะของนั ก ศึ ก ษาและพนั ก งานพี่ เลี้ ย งหรื อ ผู ป ระกอบการมาปรั บ ปรุ ง การจั ด ฝ ก
ประสบการณวิชาชีพ
1.4 อื่น ๆ เชน บัณฑิตจบใหม
ติดตามประเมินผลสมรรถนะบัณฑิตจบใหม ที่ทํางานในสาขาวิทยาศาสตรเครื่องสําอางทั้งจากตัว
บัณฑิตเองและผูใชบัณฑิต
2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
อาจารยผูดูแลรายวิชามีการนําผลที่ไดจากการประเมินของนักศึกษา พนักงานพี่เลี้ยง และอาจารยที่
ดูแลกิจกรรมภาคสนามมาสรุปเพื่อวางแผนปรับปรุง และมีการประชุมอาจารยทั้งหลักสูตรเพื่อหารือปญหา
การเรียนรูของนักศึกษาและรวมกันหาแนวทางแกไข
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