
มคอ. ๔ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑ 
รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 
 

รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 

รหัสวิชา HEC ๔๘๐๑  รายวชิา การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ (Field  Experience) 

สาขาวชิา คหกรรมศาสตร์ คณะ/วิทยาลัย วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศึกษา ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

หมวดที่๑ข้อมูลทั่วไป 
๑. รหัสและชือ่รายวชิา   

รหัสวิชา    HEC ๔๘๐๑ 
ชื่อรายวิชาภาษาไทย  การฝกึประสบการณ์วชิาชีพ 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ  Field  Experience 

๒. จำนวนหน่วยกติ   ๓ (๔๕๐)  
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

๓.๑  หลักสูตร       วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาคหกรรมศาสตร์  
๓.๒ ประเภทของรายวิชา    วิชาการฝกึประสบการณ์วชิาชีพหรอืสหกจิศึกษา 

๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
๔.๑  อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชา  อาจารยส์กุลตรา  ค้ำชู 
๔.๒  อาจารย์ผูส้อน   อาจารยส์กุลตรา  ค้ำชู 
(อาจารยไ์ด้รับมอบหมายนิเทศก์)   
นักศึกษา  กลุ่มเรียน ๐๐๑  จำนวนลงทะเบยีน  ๑  คน 

๕.  สถานที่ติดต่อ อาคาร ๒๕ อาคารปฏิบัติการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
๖. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีกำหนดให้มกีารฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 

๖.๑ ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๖๔ 
๖.๒ ช้ันปีที่กำหนดใหม้ีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสูตร ๔ ป ี

๗. รายวิชาที่ต้องเรียนมากอ่น(Pre-requisite)  (ถา้มี) ไม่ม ี
๘. รายวิชาที่ต้องเรยีนพร้อมกัน(Co-requisites)(ถา้มี) ไม่ม ี
๙. สถานที่เรียน    สถานประกอบการที่นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วชิาชพี เช่น โรงแรม ภัตตาคาร รา้นอาหาร 
โรงพยาบาล เป็นตน้ 
๑๐.วนัที่จัดทำหรือปรับปรุง  วันที่ ๓๐ เดือนมิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๔ 
รายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด    
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หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
  เพื่อให้นักศึกษาสาขาคหกรรมศาสตร์ช้ันปีที่ ๔ ที่ได้ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาและมีประสบการณ์ทางด้านงาน
ครัว และงานด้านคหกรรมศาสตร์ระดับหนึ่งแล้วนั้น ได้ออกไปฝึกทักษะวิชาชีพ ก่อนจบการศึกษาเป็นบัณฑิตและทำงานใน
สถานประกอบการต่าง ๆ ต่อไป 
 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
  เพื่อให้ทางสาขาคหกรรมศาสตร์ ได้มีการปรับปรุงรายวิชา HEF๔๘๐๑ รายวิชา การฝกึประสบการณ์วชิาชีพนั้น เมื่อ
ทางสาขาคหกรรมศาสตร์ได้ส่งนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพยังสถานประกอบการต่าง ๆ เป็นเวลา ๔ เดือน (หรือ
(หากมีเหตุจำเป็นต้องฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ช่ัวโมง) ในระหว่างที่นักศึกษาปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หรือหลังจาก
ภายในระยะเวลา ๒-๓ เดือน ที่นักศึกษาออกฝึกงาน จะมีอาจารย์ในสาขาออกไปนิเทศก์นักศึกษา ณ สถานประกอบการณ์
ต่าง ๆ เพื่อที่จะเป็นการสอบถามและประเมินผลร่วมกับสถานประกอบการณ์เพื่อเป็นการพัฒนา ปรับปรุงรายวิชาต่อไป 
 

หมวดที่ ๓ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศกึษา 
๑. คุณธรรม  จริยธรรม 

๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
 (๑)  ตระหนักในคุณค่าและคณุธรรม จรยิธรรม เสยีสละ และซื่อสัตยส์ุจรติ 
  (๒)  มีวนิัย ตรงตอ่เวลา และความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
 (๓)  เคารพสิทธิและรับฟังความคดิเห็นของผูอ้ื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรขีองความเป็นมนุษย์ 
 (๔)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  
 (๕)  มีจติสาธารณะพรอ้มที่จะช่วยเหลอืผู้อื่นเมื่อมโีอกาส 
๑.๒   วิธีการสอน 

(๑)  ให้นักศึกษาเขา้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการจริง 
(๒)  ให้นักศึกษานำเสนอสรุปผลการฝกึประสบการณ์วชิาชีพตามสถานประกอบการแตล่ะแห่ง 
(๓)  ใหส้่งรายงานผลสรุปการฝกึประสบการณ์วชิาชีพ คนละ ๑ เล่ม 

๑.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑) ประเมินคุณลักษณะและการปฏิบัติงานจากหน่วยงานที่เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
(๒)  ประเมนิคุณลักษณะและการปฏิบัติงานจากอาจารยน์ิเทศ 
(๓)  การเขา้ร่วมปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศการฝกึประสบการณ์วิชาชีพ 
(๔)  ระยะเวลาในการฝกึประสบการณ์ ครบ ๔๕๐ ชั่วโมง ขึน้ไป และ/หรอืตามระยะเวลาที่กำหนด 
(๕) การส่งรายงานผลและแบบบันทึกการฝกึประสบการณ์วชิาชีพ 

๒. ความรู้ 
๒.๑   อธบิายถงึความรู้ท่ีจะได้รับ / ผลการเรยีนรู้ด้านความรู้ 
 (๑)  มีความรูแ้ละความเขา้ใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีทีส่ำคัญในเนือ้หาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ด้าน
อาหารและโภชนาการ  
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 (๒)  สามารถวเิคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายแนวทางในการแก้ปัญหาในหน่วยงานรัฐบาล เอกชน หรอื
ธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวขอ้งกับคหกรรมศาสตร ์รวมทั้งประยุกต์ความรูท้ักษะ และการเลือกใช้อุปกรณ์ในการประกอบ
อาหารที่เหมาะสมตามสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ 
 (๓) สามารถบูรณาการความรูใ้นสาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์ด้านอาหารและโภชนาการกับความรูใ้นศาสตร์
อื่นๆ ทีเ่ก่ียวข้อง 
 (๔)  สามารถพัฒนาความรู ้ความชำนาญ ทักษะทางคหกรรมศาสตร์ ดา้นอาหารและโภชนาการอย่าง
ต่อเนื่อง 
๒.๒   กระบวนการหรอืกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียน 

อธิบายรายวิชาของการฝกึประสบการณ์การปฏิบัตงิาน การปฐมนิเทศ ฝึกปฏิบตัิงานในสถานประกอบการ  
แนะนำโดยใช้หลักการและทฤษฎีทางด้านคหกรรมศาสตร ์ให้เป็นไปในลักษณะทีม่ีความถกูต้องเหมาะสม 

๒.๓    วิธีการประเมนิผลการเรียนรู ้
(๑)   นิเทศการฝึกปฏิบัตงิาน โดยอาจารย์นิเทศประจำหน่วยงานและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
(๒)  ประเมนิผลการปฏิบตัิงาน ในรูปแบบการฝกึประสบการณ์วชิาชีพโดยให้นักศึกษาแสดงผลงานที่ได้รับ

การเรียนรูม้าจากสถานที่ฝกึประสบการณ์ 
(๓)  ประเมินจากการนำเสนอผลงาน โดยมีการคน้ควา้ การวางแผน และการฝกึปฏิบตัิงาน 

๓.ทักษะทางปัญญา 
๓.๑   ทักษะทางปัญญาที่จะได้รับการพัฒนา / ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 (๑)  คดิอย่างมีวจิารณญาณและอย่างเปน็ระบบ 
 (๒)  สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสรา้งสรรค์ 
 (๓)  สามารถรวบรวม ศึกษา วเิคราะห์ และสรุปประเดน็ปญัหาและความตอ้งการ 
 (๔)  สามารถประยุกต์ความรูแ้ละทักษะการแก้ไขปัญหาทางคหกรรมศาสตรไ์ด้อย่างเหมาะสม 
๓.๒   กระบวนการหรอืกิจกรรมต่างๆ ท่ีใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ 

(๑)  การมอบหมายให้นักศึกษามีการเรยีนรูแ้ละมีทักษะระหว่างการฝกึประสบการณโ์ดยการปฐมนิเทศ 
(๒)  หลังจากการฝึกประสบการณ์ และให้มีการนำเสนอรายงานในการจดัการวางแผนออกแบบการ

นำเสนอผลงานการฝึกประสบการณ์ พร้อมกับศึกษาและลงมอืปฏิบัติเพือ่ใหม้ีความชำนาญ โดยมุ่งเน้นให้นสิิต นักศกึษามี
การคิดอย่างเป็นระบบ การคน้ควา้ การศึกษาข้อมูล พรอ้มทั้งการสรุปผล และการนำเสนอผลงาน 

๓.๓    วิธีการประเมินผลการเรียนรู ้
(๑) การเขา้ร่วมประชุมของนกัศึกษาในการเตรนีมการนำเสนอผลงาน โดยนักศึกษาได้มีการใช้หลักการและ

ทฤษฎีที่เรียนและฝึกประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ โดยเน้นการจัดการ การวางแผน อยา่งมีระบบ 

(๒)  วัดผลจากการประเมนิโครงการ และการนำเสนอผลงาน 

(๓)  สงัเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑   คำอธบิายเกี่ยวกับทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความสามารถในการรับภาระความ
รับผิดชอบที่ควรมีการพัฒนา 
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 (๑)  สามารถให้ความช่วยเหลอืและอำนวยความสะดวกแกก่ารแก้ปัญหาสถานการณต์่าง ๆ ในกลุ่มทัง้ใน
บทบาทของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมทมีทำงาน  
 (๒)  สามารถใช้ความรูใ้นศาสตร์มาชีน้ำสังคมในประเดน็ที่เหมาะสม 
 (๓)  มีความรับผดิชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม่ 
 (๔)  สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พรอ้มทั้งแสดงจดุยืน
อย่างพอเหมาะทัง้ของตนเองและของกลุ่ม  
๔.๒   กระบวนการ หรอืกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจะพัฒนาผลการเรียนรู ้

๑) ให้นักศึกษาไดม้ีการวางแผนคดิออกแบบและจัดทำรูปแบบการนำเสนอ 
(๒) มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล เช่น การให้นักศึกษาฝึกออกแบบการทำร้านอาหารหรอื

ภัตตาคาร และการคิดออกแบบอาหารในรูปแบบใหม่ ๆ พรอ้มทั้งอภิปรายผล เพื่อใหส้อดคล้องกับเนือ้หาที่ถูกตอ้ง 
(๓)  การนำเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย 

๔.๓    วิธีการประเมินผลการเรียนรู ้
(๑) ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ พฤติกรรมการทำงานเปน็กลุ่ม 

(๒)  ประเมนิจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง 

(๓)  ประเมินคุณลักษณะและการปฏิบัติงานจากหน่วยงานที่เข้าฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 

(๔)  ประเมินคุณลักษณะและการปฏิบัติงานจากอาจารยน์ิเทศก์  

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑   คำอธบิายเกี่ยวกับทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีควรมี
การพัฒนา 

  (๑)  มีทักษะในการใช้เคร่ืองมอืที่จำเป็นที่มอียูใ่นปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวกับคหกรรมศาสตร์ 
  (๒)  สามารถแนะนำประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรอืการแสดงสถติิประยุกต์
ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานทางคหกรรมศาสตร์อยา่งสร้างสรรค์ 
 (๓)  สามารถสือ่สารอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขยีน เลอืกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนอ
อย่างเหมาะสม สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยสีื่อสารอย่างเหมาะสม 
 (๔)  สามารถใช้ความรูภ้าษาอังกฤษหรอืภาษาต่างประเภทอื่น  เพื่อการสือ่สารไดอ้ย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
๕.๒   กระบวนการหรอืกิจกรรมต่างๆ ท่ีจะพัฒนาผลการเรียนรู ้

(๑)  มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง และทำรายงาน  ออกแบบงานตามหลักการผสมผสาน
กับความคดิสร้างสรรค์ โดยสามารถออกแบบการจัดทำตำรับมาตรฐานอาหารไทย โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์กราฟิก
ร่วมด้วยได ้

(๒)  ผู้เรยีนนำเสนอแผนการดำเนินงาน และผลการดำเนนิงานผ่านเครอืข่ายสังคมออนไลน์ 
(Facebook/Twitter/Line) โดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
๕.๓    วิธีการประเมินผลการเรียนรู ้

(๑)  รายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสือ่เทคโนโลยี 
(๒)  การมสี่วนร่วมในการอภปิรายและวธิีการอภิปราย   



มคอ. ๔ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๕ 
รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

(๓)  การเผยแพร่ผลงานในเครอืข่ายสงัคมออนไลน ์(Facebook/Twitter/Line) 
หมายเหตุ 

สัญลักษณ ์ หมายถงึ ความรับผิดชอบหลัก  

สัญลักษณ์  หมายถงึ ความรับผิดชอบรอง  

เวน้ว่าง หมายถงึ ไม่ได้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฎอยู่ในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 

หมวดที่ ๔ ลักษณะและการดำเนนิการ 

๑. คำอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณ์ภาคสนามหรอืคำอธิบายรายวิชา 
 การฝึกปฏิบัติงานด้านคหกรรมศาสตร์เน้นงานด้านอาหารและโภชนาการ  มีการปฐมนิเทศก่อนการฝึกปฏิบัติงาน  
และต้องได้รับการทดสอบมาตรฐานของผู้ประกอบอาหาร ลำดับที่ ๑  จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  มีอาจารย์นิเทศก์ไป
ตรวจเยี่ยมการฝกึและมีการปัจฉมินิเทศพร้อมทั้งเสนอผลงานที่ได้จากการฝึกปฏิบัติงาน 
๒. กิจกรรมของนักศกึษา 

การทำงานเพื่อเพิ่มประสบการณ์ภาคสนามในช่วงระยะเวลาต่อเนื่องจนครบจำนวนช่ัวโมงที่ระบุตามหลักสูตร และ /

หรอืตามเวลาการทำงานของสถานประกอบการที่นักศึกษาฝึกงาน โดยนักศึกษาต้องมีการเตรยีมตัวก่อนการทำงานดังนี้ 

 ๒.๑ เรียนรู้ ทำความเข้าใจในภารกิจ เป้ าหมาย วัฒนธรรม กฎ ระเบียบ ขั้นตอนในการทำงานของสถาน

ประกอบการ 

 ๒.๒ เรียนรูแ้ละฝึกการทำงานร่วมกับผูอ้ื่นในสถานประกอบการที่ฝึกงาน 

 ๒.๓ นำความรูท้างทฤษฎีทางเทคโนโลยีสารสนเทศและวิชาอื่นที่เก่ียวข้อง มาเป็นพืน้ฐานในการ 

ประยุกต์เพื่อการทำงาน 

 ๒.๔ การฝกึแกไ้ขปัญหาในโจทย์ที่ได้รับมอบหมายโดยใช้อุปกรณ์ เครื่องมือที่มีอยู่ในสถานประกอบการ 

 

๓. รายงานหรืองานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย  

รายงานหรืองานที่ได้รับมอบหมาย กำหนดส่ง 

นักศึกษาจะตอ้งเขียนบันทึกรายงาน ในเล่มรายงานตาม

แบบฟอร์มจากทางมหาวิทยาลัย (สมดุบันทึกเลม่หนา้ปกสี

ขาว) 

วันแรกหลังจากกลับจากรายงานตัวกับทางมหาวิทยาลยั (ตาม

ความเหมาะสม) 

นำเสนอสรุปผลรายงานการฝกึประสบการณ์ (นำเสนอโดย

ใช้เพาเวอร์พอยด์) 

หลังจากกลับจากการรายงานตัวกับทางมหาวิทยาลัย ภายใน 1 

สัปดาห์ (ตามความเหมาะสม) 

การแสดงผลงานจากการฝกึประสบการณ์ (การแสดง

ศักยภาพหลังกลับจากฝกึประสบการณ์วชิาชีพ) 

หลังจากกลับจากการรายงานตัวกับทางมหาวิทยาลัย ภายใน 1 

สัปดาห์ (ตามความเหมาะสม) 

 

 



มคอ. ๔ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๖ 
รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

๔. การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา 

๔.๑  จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้นักศึกษานำเสนอการเรียนรูแ้ละประสบการณ์ที่ได้รับ

จากการฝึกประสบการณ์ประสบการณ์วชิาชีพ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างนักศึกษาที่ไปฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 

 ๔.๒  อาจารย์ชี้นำให้เห็นถึงความสำคัญ และผลกระทบต่อพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ ที่มีต่อการทำงานในอนาคต 

 ๔.๓  การนำผลการประเมินนักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม มานำเสนออภิปราย เพื่อเป็นแนวทางในการฝึก

ประสบการณ์วชิาชีพต่อรุ่นต่อไป 

๕. หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการท่ีดูแลกิจกรรมในภาคสนาม 
๕.๑ แนะนำนักศึกษาเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ วัฒนธรรมของหน่วยงาน 

๕.๒ แนะนำเครื่องมือ อุปกรณ์ ของหน่วยงาน ที่สามารถนำมาใช้เพื่อการฝกึประสบการณ์วชิาชีพ 

๕.๓ แนะนำบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรอืที่ต้องทำงานร่วมกัน 

 ๕.๔ ติดตามความกา้วหน้า ประเมินผลการทำงานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม รายงานผลต่ออาจารย์

ทีป่รกึษา 

 ๕.๕ ประสานงาน กับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้ความเหน็ในการปรับปรุงการทำงานของนักศึกษา 

๖. หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ท่ีปรกึษา/อาจารย์นิเทศ 

๖.๑  ประสานงาน และเลือกสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษา โดยพิจารณาความพร้อมของสถาน

ประกอบการและศักยภาพของนักศึกษารายบุคคล 

๖.๒  ประสานงานกับสถานประกอบการที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อทำความเข้าใจจุดมุ่งหมาย ระยะเวลา 

วิธีการประเมิน และผลที่คาดหวังจากการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

๖.๓  จัดปฐมนิเทศแนะนำนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

๖.๔  กำหนดวิธีการประเมิน ติดตามความก้าวหน้า การรายงานปัญหาอุปสรรคของนักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ 

๗. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา 
๗.๑  จัดปฐมนิเทศแนะนำนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วชิาชีพ พรอ้มแจกคู่มือการฝกึประสบการณ์วชิาชีพ 

๗.๒  จัดช่องทางและเจ้าหน้าที่ประสานงาน รับแจ้งเหตุด่วน กรณีต้องการความช่วยเหลือ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ 

และไปรษณยี์อิเล็กทรอนิกส์   

๘. สิ่งอำนวยความสะดวกและการสนับสนุน ที่ต้องการจากสถานที่ที่จัดประสบการณ์ภาคสนาม /สถาน

ประกอบการ 

๘.๑ สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ตามความจำเป็น 

๘.๒ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ  และคู่มือที่ใชป้ระกอบการทำงาน 

๘.๓ แหล่งข้อมูลเพื่อการค้นควา้ หรอืเรียนรูด้้วยตนเอง พนักงานพี่เลี้ยงที่คอยให้คำแนะนำ 

 



มคอ. ๔ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๗ 
รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

หมวดที่ ๕ การวางแผนและการเตรียมการ 

๑. การกำหนดสถานที่ฝึก 

 อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คัดเลือกสถานประกอบการที่ยินดีรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ โดยดูลักษณะงานที่เหมาะสมและมีความพรอ้มดังนี้ 
- เข้าใจและสนับสนุนการฝกึประสบการณ์วชิาชีพตามจุดมุ่งหมาย 
- มีความปลอดภัยของสถานที่ตั้ง มีความสะดวกในการเดินทางและสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี 
- สามารถจัดพนักงานพี่เลี้ยงดูแลการฝกึประสบการณ์วิชาชีพ 
- มีโจทย์ปัญหาที่มีความยากง่ายเหมาะสมกับศักยภาพของนักศึกษาในระยะเวลาที่กำหนด 
- มีความยินดีเต็มใจรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 

 - การติดต่อประสานงาน กำหนดล่วงหน้าก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่างน้อย ๔ เดือน (หากมีเหตุจำเป็นต้อง

ฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ช่ัวโมง) จัดนักศึกษาลงฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามความสมัครใจ หรือนักศึกษาอาจหาสถานที่ฝึก

ประสบการณ์ประสบการณ์วชิาชีพด้วยตนเอง แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากผูร้ับผดิชอบรายวิชา 

๒. การเตรยีมนักศกึษา 

 จัดปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มอบคู่มือการฝกึประสบการณ์วชิาชีพ ก่อนการฝกึประสบการณ์วชิาชีพ

อย่างน้อย ๑ สัปดาห ์ชีแ้จงวตัถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวัง จากการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ วิธีการประเมนิผล ช่องทางการ

ติดตอ่ประสานงาน จัดฝึกอบรมบุคลิกภาพ การแตง่กาย หรอืเทคนิคเพิ่มเติมหากตอ้งการความสามารถเฉพาะด้าน เพื่อการ

ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

๓. การเตรียมอาจารย์ที่ปรกึษา/อาจารยน์ิเทศ 

  การเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศนั้น คณาจารย์ในสาขาคหกรรมศาสตร์จะทำการประชุมกันเป็นการ
ภายในของสาขา เพื่อหาแนวทางและพูดคุยถึงปัญหา ความพร้อมถึงวัน เวลา ที่อาจารย์ในสาขาจะได้ออกไปนิเทศน์และ
กลับมาประชุมกันอีกคร้ัง เพื่อให้คณาจารย์ท่านอื่นได้ทราบ 
๔. การเตรียมพนักงานพี่เลีย้งในสถานที่ฝึก 

 การจัดเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงให้เป็นไปตามระบบของสถานประกอบการนั้น ๆ กำหนด แต่จะมีการประสานงานถึง
แนวทางและวัตถุประสงค์ของการฝกึประสบการณ์วชิาชีพ รับทราบถึงวิธีการบันทึกผลการทำงานของนักศึกษา มอบเอกสาร
คู่มือการดูแล และประเมินผลการฝกึประสบการณ์วชิาชีพ บอกหมายเลขโทรศัพท์ หรอืช่องทางติดต่ออาจารย์นิเทศก์  
๕. การจัดการความเสี่ยง 

 อาจารย์ประจำหลักสูตรประชุมร่วมกันเพื่อประเมินความเสี่ยง ที่จะเกิดต่อนักศึกษา และก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
สถานประกอบการ เช่น 

- ความเสี่ยงจากสถานที่ตั้ง สภาพแวดล้อมในการทำงาน การเดินทาง ป้องกันโดยคัดเลือกสถานประกอบการที่มี
การคมนาคมสะดวก ไม่มี หรอืมีความเสี่ยงน้อยที่สุด 

 - ความเสี่ยงจากอุบัติภัยจากการทำงาน จากการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในห้องอาหาร ป้องกันโดยจัดปฐมนิเทศ 
แนะนำการใช้อุปกรณ์ การป้องกัน อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินสถานประกอบการ เน้นจรยิธรรมการไม่เปิดเผย
ข้อมูลสถานประกอบการอันเป็นความลับ และกำหนดให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด 



มคอ. ๔ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๘ 
รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

หมวดที่ ๖ การประเมนินักศกึษา 

๑. หลักเกณฑ์การประเมิน 
ประเมินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ โดยใช้หลักเกณฑ์ดังน้ี 

อักษร ผลการศึกษา ช่วงคะแนน ค่าระดับคะแนน 
A ดียอดเยี่ยม     ๑๐๐ - ๘๖ ๔.๐๐ 
A- ดีเยี่ยม ๘๒ - ๘๕ ๓.๗๕ 
B+ ดีมาก ๗๘ - ๘๑ ๓.๕๐ 
B ดี ๗๔ - ๗๗ ๓.๐๐ 
B- ค่อนข้างดี ๗๐ - ๗๓ ๒.๗๕ 
C+ ปานกลางค่อนข้างดี ๖๖ - ๖๙ ๒.๕๐ 
C ปานกลาง ๖๒ - ๖๕ ๒.๐๐ 
C- ปานกลางค่อนข้างอ่อน ๕๘ - ๖๑ ๑.๗๕ 
D+ ค่อนข้างอ่อน ๕๔ - ๕๗ ๑.๕๐ 
D อ่อน ๕๐ - ๕๓ ๑.๐๐ 
D- อ่อนมาก ๔๖ - ๔๙ ๐.๗๕ 
F ตก ๐ - ๔๕ ๐ 

*** หมายเหตุ หลักเกณฑผ์ลการศึกษาจะยึดผลการพิจารณาจากหน่วยฝึกหรอืสถานประกอบการเป็นหลัก 
 
หลักเกณฑ์การประเมิน  

๑. การประเมนิทักษะการปฏิบัติผลการประเมินจากสถานประกอบการ ๗๕ %  
(คะแนนประเมินพัฒนาการ ๕% + คะแนนฝกึปฏิบัติงานหน่วยฝกึหรือสถานประกอบการประเมิน ๗๐%) 

          ๒. รายงานการปฏิบัติหน้าที่ที่สถานประกอบการมอบหมายและการนำเสนอ ๑๐ % 
              (คะแนนการนำเสนอรายงาน ๓% + คะแนนการนำผลการนำไปใช้ ๒% + คะแนนรูปเล่มรายงาน ๕%)  
 ๓. การจัดนทิรรศการโชว์ศักยภาพของนักศกึษาแต่ละหน่วยฝกึหรือสถานประกอบการ ๑๕ % 
              (คะแนนการเตรียมงาน ๕ ผลงานการจัดตกแต่งอาหารและเครื่องดื่ม ๑๐ %) 
*** หมายเหตุ อาจมกีารปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การประเมิน หากไม่สามารถดำเนินการได้ (ในข้อที่ ๓) จะ
ยึดหลักเกณฑ์ผลการศึกษาจะยึดผลการพิจารณาจากหน่วยฝึกหรอืสถานประกอบการและในข้อที่ ๒ เป็น
หลักสำคัญ  
 
๒. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

๒.๑ ประเมินโดยพนักงานพี่เลี้ยงและอาจารย์ที่ปรึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ (อาจารย์ได้รับมอบหมายนิเทศก์) 
๒.๒ อาจารย์ที่ปรึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (อาจารย์ได้รับมอบหมายนิเทศก์) สรุปผลการประเมิน ตาม

หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
 



มคอ. ๔ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๙ 
รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

๓. ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงต่อการประเมินนักศกึษา 
 ให้การดูแลนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและทำการดูแล เฝ้าดูการทำงานของนักศึกษาตลอดระยะเวลา
ทั้ง ๔ เดือน จากนั้นหลังจากสิน้สุดการนิเทศน์ พนักงานพี่เลี้ยงจะเป็นผู้ประเมินนักศึกษาตามแบบฟอร์มที่ทางมหาลัยกำหนด 
พรอ้มทั้งปิดผนึกแล้วส่งให้นักศึกษาส่งกลับมายังอาจารย์ที่ปรึกษา (อาจารย์ได้รับมอบหมายนิเทศก์) ต่อไป 
๔. ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประสบการณ์ภาคสนามต่อการประเมินนักศึกษา 

ประเมินผลนักศึกษาหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ ตามแบบประเมนิ โดยพิจารณาจากรายงานผล

การประเมินตนเองของนักศึกษา บันทึกผลการนิเทศก์ และรายงานผลการฝกึประสบการณ์วชิาชีพของพี่เลี้ยง 

๕. การสรุปผลการประเมนิที่แตกต่าง 
ประธานหลักสูตรหรือหัวหน้าสาขา ประสานงานกับสถานประกอบการ เพื่อทำความเข้าใจในการประเมิน หากเกิด

ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ มีการประชุมร่วมกัน ระหว่างผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาหาข้อสรุป 

หมวดที่ ๗ การประเมนิและปรับปรุงการดำเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

๑. กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยผู้เกี่ยวข้องต่อไปนี้ 

๑.๑ นักศกึษา 

- นักศึกษาทุกคนต้องฝึกประสบการณ์วชิาชีพจากสถานประกอบการต่าง ๆ  
- จัดแสดงผลงาน ณ งานจัดแสดงผลงานนิทรรศการ 
- ตอบแบบสอบถามการฝกึประสบการณ์วชิาชีพ 

๑.๒ พนักงานพี่เลี้ยงหรอืผู้ประกอบการ 

พนักงานพี่เลีย้งจากสถานประกอบการ เลีย้งจะเปน็ผู้ประเมินนักศึกษาตามแบบฟอร์มทีท่างมหาลยักำหนด พรอ้ม

ทั้งปิดผนึกแล้วส่งให้นักศึกษาส่งกลับมายงัอาจารย์ที่ปรกึษา แล้วคณาจารย์ในสาขาก็จะนำเข้าสู่ที่ประชุมต่อไป 

๑.๓ อาจารย์ที่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม 

อาจารย์ทีไ่ด้รับมอบหมายออกนิเทศก์นักศึกษา จะทราบถงึความเป็นมาของปญัหา ที่มาที่ไประหวา่งการออกไป

นิเทศก์นักศึกษา ซึ่งในระหว่างการประชุมของสาขานั้น อาจารย์นิเทศก์จะสามารถบอกถงึรายละเอียดกับอาจารย์ท่านอื่น ๆ 

ได ้

๑.๔ อื่น ๆ เช่น บัณฑิตจบใหม่ 

บัณฑิตที่จบไปแล้ว จะสามารถแนะนำหรือชี้แนะสถานประกอบการที่ตนเคยฝึกให้กับรุ่นน้องต่อไปได้ เพื่อให้
นักศึกษารุ่นหลัง ใช้เป็นเกณฑ์การพจิารณาสถานประกอบการที่ต้องการออกฝกึในสถานประกอบการต่อไป 
๒. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง 

ปรับปรุงตามคำแนะนำของสถานประกอบการที่อาจารย์นิเทศน์ได้รับข้อมูลมาเพื่อใช้เป็นการปรับปรุงและพัฒนา
นักศึกษาก่อนออกไปฝึกประสบการณ์วชิาชีพทางคหกรรมศาสตร์ต่อไป 

 
 


