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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
วิทยาเขต/คณะ/สาขาวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี / สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
4141702 เตรียมฝกสหกิจศึกษาดานคหกรรมศาสตร
(Preparation for Co-operative Education in Home Economics )
2. จํานวนหนวยกิต
1 หนวยกิต (45 ชั่วโมง)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
3.2 ประเภท รายวิชาบังคับ
4. อาจารยผูรับผิดชอบการเตรียมฝก
อ.ขายทอง ชุณหสุวรรณ อ.ศศิอาภา บุญคง
ผศ.ดร.ศตรัตน ทิพยผอง
อ.บุษกร สุทธิประภา อ. กนกวรรณ ทองเกียว
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคเรียนที่ 2 ชั้นปที่ 3
6. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของเตรียมฝกสหกิจศึกษาดานคหกรรมศาสตร ครั้งลาสุด
1 พฤศจิกายน 2563
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของประสบการณวิชาชีพและโภชนาการ
- เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจในการนําความรูทางคหกรรมศาสตรภาคทฤษฎี และปฏิบัติมาประยุกตใชในการ
ทํางาน
- มีทักษะในการใชอุปกรณ เครื่องมือ หรือเทคนิคที่เกี่ยวของกับงานในสถานประกอบการ และสามารถนํามาประยุกตใช
เพื่อใหเห็นผลในทางปฏิบัติงานจริง
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงประสบการณวิชาชีพและโภชนาการ
เพื่อใหนักศึกษาเขาใจถึงความสําคัญในการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ และสามารถนําผลการเรียนรูไปเปน
พื้นฐานของการนําไปใชในชีวิตประจําวันในสถานประกอบการ ทั้งนี้มีการปรับเปลี่ยนขอมูลอางอิงและสาระการเรียนรูเพื่อ
นําไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพเพื่อใหนักศึกษาสามารถนําผลการเรียนรูไปปฏิบัติไดจริง
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หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
• พัฒนาใหผูเรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัยตอตนเอง มีความมานะอุตสาหะในการฝกฝนตนเองในการปฏิบัติให
สําเร็จตามเกณฑ ดังนี้
• ตระหนักในคุณธรรมและจริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตยสุจริต (1.2)
• มีวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอตนเองและสมาชิกในกลุม (1.3)
ο สามารถทํางานเปนทีม มีภาวะการเปนผูนําและผูตามเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูรวมงาน (1.3)
ο เคารพกฎระเบียบและขอบังคับของสถานเตรียมฝก
ο มีจรรยาบรรณ และทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับวิชาชีพทางคหกรรมศาสตร
1.2 กระบวนการหรือกิจกรรมที่ใชพัฒนาการเรียนรู
- ปฐมนิเทศนักศึกษาในดานคุณธรรม จริยธรรมที่พึงปฏิบัติกอนการเตรียมฝกในองคกรตางๆ รวมถึงใหนักศึกษาหัด
บริหารตนเองในดานความรับผิดชอบและหนาที่ที่ดีในการทํางานตามวิชาชีพ
- สถานเตรียมฝกกําหนดตารางการทํางานประจําวันเพื่อใหนักศึกษาไดทําตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับเชนเดียวกับ
พนักงานประจํา
- มอบหมายงานเพื่อฝกใหนักศึกษามีความพยายาม อดทนอดกลั้นในการทํางาน
1.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู
- ประเมินพฤติกรรมการทํางาน และความกาวหนาในการปฏิบัติงานของนักศึกษา
- ดวยการบันทึกผลการประเมิน และมีหลักฐานในการประเมินดวยการแจงใหนักศึกษาทราบ
- ประเมินพฤติกรรมการทํางาน และหนาที่ความรับผิดชอบรวมถึงความซื่อสัตยและการเก็บความลับของนักศึกษาจาก
อาจารยที่ปรึกษาผูรับผิดชอบการเตรียมฝกดวยขอมูลการบันทึกผลการประเมินจากสถานเตรียมฝกที่ปรากฏ และมี
หลักฐานในการประเมินดวยการแจงใหนักศึกษาทราบ
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
• มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับประเภทของธุรกิจการบริการอาหารในสถานประกอบการโรงแรม ฝายโภชนาการ
ในโรงพยาบาล และฝายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑในบริษัทเอกชนตามที่นักศึกษาเลือกไปเตรียมฝก (2.1)
• สามารถประยุกตความรู ทักษะ และการนําความรูทางคหกรรมศาสตรมาใชรวมในในการเตรียมฝกได (2.2)
• สามารถเขาใจระบบการบริหารงาน กฎระเบียบของทางราชการ กฎหมายอาหาร มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ
และมาตรฐานผลิตภัณฑอาหาร ที่มีผลตอการดําเนินงานของสถานประสบการได โดยเขาใจและสามารถปฏิบัติตาม
เทคนิค วิธีการทํางาน กฎระเบียบ ขอบัง คับของสถานเตรีย มฝก และสามารถนําข าวสารทางวิชาการที่ไ ดรับมา
ประยุกตใชในการเตรียมฝกใหเหมาะสมกับสถานประสบการณ สามารถบูรณาการความรูที่ไดรับกับจากการเตรียมฝก
มาพัฒนาตนเองเพื่อการทํางานจริงในอนาคต นักศึกษาสามารถเขาใจบทบาทและหนาที่ของ นักคหกรรมศาสตรใน
สถานประกอบการ (1.3)
2.2 กระบวนการหรือกิจกรรมที่ใชพัฒนาการเรียนรู
- นักศึกษามีการเรียนรูการทํางานโดยการสังเกต การมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน รวมถึงศึกษาขอมูลจากเอกสารเพื่อ
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นํามาปฏิบัติจริง
2.3วิธีการประเมินผล
- นักศึ กษาถู กประเมิ นผลความก าวหน าในการปฏิ บัติ งานโดยอาจารย ที่ป รึก ษาผูรั บผิ ดชอบในการเตรี ยมฝก จาก
เอกสารรายงานการเตรียมฝกของนักศึกษาที่สถานเตรียมฝกไดประเมินผล
นักศึกษามีการประเมินผลตนเองจากแบบสอบถามมาตรฐานเพื่อทราบถึงการบรรลุผลในการเตรียมฝก และนําขอผิดพลาด
มาปรับปรุงเพื่อประยุกตใชตอไปในอนาคต
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
• มีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณและอยางมีระบบ (3.1)
ο สามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในระหวางเตรียมฝก (3.2)
• สามารถวิเคราะหและสรุปประเด็นปญหาเพื่อนําไปสูการเตรียมฝกอยางตอเนื่อง และสามารถประยุกตความรู
และทักษะกับการแกปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการเตรียมฝกไดอยางเหมาะสม (3.2)
3.2 กระบวนการหรือกิจกรรมที่ใชพัฒนาผลการเรียนรู
- อาจารยมอบหมายงานใหนักศึกษาวางแผนปฏิบัติงานจริง และใหนักศึกษาเรียนรูการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นดวยตนเอง
- ในชวงกลางของการทํางานมีการสรุปผลระหวางการเตรียมฝกของนักศึกษาโดยมีอาจารยที่ปรึกษาผูรับผิดชอบการ
เตรียมฝก และนักศึกษาถึงปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการทํางานในภาคตน และการวิเคราะหการแกไขปญหาของ
นักศึกษา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
- • สามารถรับผิดชอบงานไดตามที่ไดรับมอบหมาย (4.1)
ο สามารถสื่อสารเพื่อนรวมงาน รูจักการวางตัวอยางเหมาะสม สามารถปรับตัวเขากับผูรวมงานอื่นได และเรียนรู
สภาวะทางอารมณของตนเองมีการอดทน อดกลั้นตอสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปจากการเรียน (4.1, 4.2)
ο พัฒนาความเปนผูนําและผูตามในการทํางานเปนทีม (4.3) และพัฒนาการเรียนรูดวยตนเองในสิ่งใหมที่เกิดขึ้น
ระหวางการเตรียมฝก และมีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมายครบถวนตามกําหนดเวลา (4.4)
4.2 กระบวนการหรือกิจกรรมที่ใชพัฒนาการเรียนรู
- พนักงานพี่เลี้ยงของสถานเตรียมฝกใหนักศึกษาปฏิบัติงานเชนเดียวกับพนักงานประจํา
- การปฏิสัมพันธกับบุคคลในระดับตางๆ ของสถานที่เตรียมฝก
- การมอบหมายโจทยปญหาหรือกรณีศึกษาใหนักศึกษาเตรียมฝกเพื่อเปนการพัฒนาตนเอง
- การประชุมรวมระหวางอาจารยที่ปรึกษาผูรับผิดชอบการเตรียมฝก และนักศึกษาในชวงกลางของการเตรียมฝก เพื่อ
การนํ า เสนอแนวความคิ ด ของนั ก ศึ ก ษาและการให ข อ มู ล ย อ นกลั บ โดยพนั ก งานพี่ เ ลี้ ย งและอาจารย ที่ ป รึ ก ษา
ผูรับผิดชอบการเตรียมฝก
4.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู
- ประเมินตนเอง และประเมินเพื่อนในกลุมดวยแบบสอบถามตามฟอรมที่กําหนดให
- สังเกตพฤติกรรมในการทํางาน การปฏิสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน
- มีการนํากรณีตัวอยางของปญหาที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการมาใหนักศึกษาเพื่อศึกษาถึงปญหา สรุป และหาแนว
ทางแกไขปญหา
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มีการสรุปผลในชวงกลางของการเตรียมฝกโดยมีอาจารยที่ปรึกษาผูรับผิดชอบการเตรียมฝก และนักศึกษาถึงปญหา
เฉพาะเรื่องที่เกิดขึ้นระหวางการทํางานเพื่อหาสาเหตุ และแนวทางในการแกไข
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
• สามารถนําความรูทางสถิติ และคณิตศาสตรมาใชในกระบวนการคิดและการตัดสินใจ (5.1)
ο สามารถสื่อสารดานการฟง การพูด และความคิดเห็นในการทํางาน รวมถึงสามารถสรุปรายงานการทํางานในแต
ละวันในระหวางการเตรียมฝก (5.2- 5.4)
• ทักษะการคิดคํานวณทางสถิติสําหรับใชในงานวิชาชีพดานคหกรรมศาสตร (5.4)
5.2 กระบวนการหรือกิจกรรมที่ใชพัฒนาการเรียนรู
- อาจารยมอบหมายงานใหแกปญหาจากการคํานวณ เชน คํานวณราคาตนทุน ราคาขาย กําไรของอาหาร หรือการคํานวณ
พลังงานในฝายโภชนาการ เปนตน
- การฝกการนําเสนอความคิดเห็นตอพนักงานพี่เลี้ยงในที่ประชุมกลุมงาน และในการประชุมรวมอาจารยที่ปรึกษาการเตรียมฝก
และนักศึกษา
- กําหนดใหนําเสนอ ผลการแกปญหาระหวางการเตรียมฝก ณ สถานที่เตรียมฝก และประสบการณการเตรียมฝกที่ภาควิชาแบบ
ปากเปลา
- มีการกําหนดใหสงเอกสารรายงานการเตรียมฝก
5.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู
- นักศึกษาสามารถประเมินผลการเรียนรูดวยตนเองโดยการใชแบบสอบถามมาตรฐาน
- มีการประเมินรายงานการเตรียมฝก ในสวนที่ตองใชการวิเคราะหเชิงตัวเลข โดยอาจารยที่ปรึกษา
- มีการประเมินการนําเสนอของนักศึกษาระหวางการประชุมรวม โดยอาจารยที่ปรึกษาการ
หมายเหตุ ตัวเลขทายขอผลการเรียนรู คือลําดับขอของผลการเรียนรู คือลําดับขอของผลการเรียนรูที่ระบุไวในรายละเอียดของ
หลักสูตร
หมวดที่ 4 ลักษณะของประสบการณภาคสนาม
1. คําอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณภาคสนาม
การจัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมกอนการฝกสหกิจศึกษา เพื่อใหไดผูเรียนรับรูลักษณะอาชีพ และโอกาสของการ
ประกอบอาชีพ
2. กิจกรรมของนักศึกษา
- การเรียนรูและทําความเขาใจในสถานที่เตรียมฝกในมิติตาง ๆ เชนประวัติ แรงจูงใจในการกอตั้ง ภารกิจ เปาหมาย
ลูกคา รูปแบบการบริหารจัดการองคกร เปนตน
- การทําความเขาใจวัฒนธรรมองคกร และการฝกการปรับตัวในการทํางานรวมกับผูอื่นในสถานการณตางๆ
- การฝกปฏิบัติงานในหนาที่ตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
- การฝกแกไขโจทยปญหาทางเทคนิคเบื้องตนของสถานที่เตรียมฝก
3. รายงานหรืองานที่นักศึกษาไดรับมอบหมาย (ถามี)
ชื่อเรื่องรายงาน หรืองานที่ไดรับมอบหมาย
กําหนดสง
1. การนําเสนอแผนการแกไขโจทยปญหา ในที่ประชุมตอ 1. สัปดาหที่สามของการเตรียมฝก
อาจารยที่ปรึกษา
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2. การนําเสนอผลงานการแกไขโจทยปญหา แบบปากเปลา
ตออาจารยที่ปรึกษา
2. สัปดาหสุดทายของการเตรียมฝก
3. รายงานการเตรียมฝก
3. หนึ่งสัปดาหหลังสิ้นสุดการเตรียมฝก
4. การติดตามผลการเรียนรูการฝกประสบการณภาคสนามของนักศึกษา
- อาจารยที่ปรึกษาการ ติดตามผลการเรียนรูของนักศึกษา
- มีการจัดประชุมนักศึกษา อาจารยผูรับผิดชอบหลังการเตรียมฝก ใหนักศึกษานําเสนอผลการเรียนรูและประสบการณ
จากการเตรียมฝก เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางนักศึกษา และอาจารยใหคําแนะนําเพื่อปรับเปลี่ยนความเขาใจที่
คลาดเคลื่อน หรือทัศนคติที่ไมเหมาะสม
- อาจารยผูสอนรายวิชาตาง ๆ สังเกตการณเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังการเตรียมฝก เชน การเขาเรียน/การสงงานตรง
เวลา ความรวมมือในการทํางานกลุมดีขึ้น พรอมทั้งชี้นําใหเห็นความสําคัญของพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ตอการทํางานในอนาคต โดยยกประสบการณการเตรียมฝกของ
นักศึกษาเปนตัวอยาง
- อาจารยผูสอนรายวิชาตางๆ ของนักศึกษาชั้นปที่ 3 สงเสริมใหนักศึกษาใชความรูจากการเตรียมฝกเปนฐานความรูใหม
โดยอาจารยกลาวอางอิงถึงผลการเรียนรูที่คาดหวังจากการเตรียมฝก กอนเขาบทเรียนที่เกี่ยวของในการเรียนรายวิชา
เชน อางถึงระบบการปฏิบัติงานในดานการโรงแรมที่ใชในสถานเตรียมฝก
- อาจารยผูสอนรายวิชาเฉพาะเลือก ของนักศึกษาชั้นปที่ 3 ตั้งโจทยปญหาที่ตองใชประสบการณการทํางานในสถานที่
เตรียมฝกมาประกอบการวิเคราะหโจทย เพื่อกระตุนใหนักศึกษานําความรูที่ไดรับจากการเตรียมฝกมาใชจริง
- อาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจัย สนับสนุนใหนักศึกษานําโจทยปญหาของสถานเตรียมฝกที่เหลือมาเปนโจทยวิจัยในการ
เรียน
5. หนาที่และความรับผิดชอบของผูรับผิดชอบการฝกฝายสถานที่เตรียมฝก
- จัดโปรแกรมการเตรียมฝกรวมกับอาจารยผูรับผิดชอบ
- แนะนํานักศึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบ การปฏิบัติตัวระหวางเตรียมฝก ตลอดจนแนวทางการฝกปฏิบัติที่ดีที่นําไปสู
ความสําเร็จ
- ติดตามความกาวหนา หรือปญหาอุปสรรค ระหวางการเตรียมฝกของนักศึกษา และแกไขปญหาอุปสรรคเต็มตาม
ความสามารถ
- ประสานงานกับอาจารยผูรับผิดชอบการเตรียมฝกในการดูแลนักศึกษาเตรียมฝก
- สรุปผลประเมินการเตรียมฝกของนักศึกษา เพื่อหาขอยุติกรณีที่จําเปน
6. หนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยผูรับผิดชอบ และอาจารยที่ปรึกษาการเตรียมฝก
6.1 อาจารยผูรับผิดชอบการเตรียมฝก
- จัดหาสถานที่เตรียมฝก และจัดสรรสถานที่เตรียมฝกใหแกนักศึกษาตามความเหมาะสม
- เปนผูประสานงานกับผูรับผิดชอบการฝกฝายสถานที่เตรียมฝก เพื่อทําความเขาใจจุดมุงหมายของการเตรียมฝก และ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง สิ่งอํานวยความสะดวกและการสนับสนุนที่จําเปน
- จัดโปรแกรมการเตรียมฝกรวมกับผูรับผิดชอบการฝกฝายสถานที่เตรียมฝก
- จัดปฐมนิเทศแนะนํานักศึกษากอนเตรียมฝก
- จัดการประชุมเพื่อชี้แจงใหอาจารยที่ปรึกษาการเตรียมฝกทําความเขาใจจุดมุงหมายของการเตรียมฝก ผลการเรียนรูที่
คาดหวัง และบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของอาจารยที่ปรึกษาการเตรียมฝก
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ติดตามการเตรียมฝกของนักศึกษา พรอมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูร ับผิดชอบการฝกฝายสถานที่เตรียมฝก
และอาจารยที่ปรึกษาการเตรียมฝก เพื่อทําใหการเตรียมฝกของนักศึกษาบรรลุวัตถุประสงค และฝายสถานที่เตรียมฝก
ไดรับผลประโยชนอยางเต็มที่
- ประสานงานกับผูรับผิดชอบการฝกฝายสถานที่เตรียมฝก และอาจารยที่ปรึกษาการเตรียมฝกในการดูแลนักศึกษา
เตรียมฝก
- สรุปผลการประเมินการเตรียมฝกของนักศึกษา และจัดประชุมรวมกับผูเกี่ยวของ เพื่อหาขอยุติกรณีที่จําเปน
6.2 อาจารยที่ปรึกษาการเตรียมฝก
- ใหคําปรึกษาดานวิชาการแกนักศึกษาเตรียมฝก
- ติดตามความกาวหนาและปญหาอุปสรรคในระหวางการเตรียมฝก
- รายงานปญหาอุปสรรคแกอาจารยผูรับผิดชอบการเตรียมฝก
- ประเมินผลการเตรียมฝกของนักศึกษา และประชุมรวมกับผูเกี่ยวของ เพื่อหาขอยุติกรณีที่จําเปน
7. การเตรียมการในการแนะแนวและชวยเหลือนักศึกษา
- จัดปฐมนิเทศแนะนําการเตรียมฝกใหกับนักศึกษา พรอมแจกคูมือการเตรียมฝก
- จัดเจาหนาที่เตรียมฝก รับแจงเหตุดวน / ความตองการชวยเหลือตลอดเวลา ตามรายละเอียดชองทางการติดตอใน
คูมือการเตรียมฝก
8. สิ่งอํานวยความสะดวกและการสนับสนุน ที่ตองการจากสถานที่เตรียมฝก
- พนักงานพี่เลี้ยงประจํานักศึกษาสําหรับกิจกรรมการแกโจทยปญหาของสถานที่เตรียมฝก
- สถานที่นั่งทํางานเอกสารตามความจําเปน
- วัสดุอุปกรณประกอบการศึกษาการแกไขโจทยปญหา
หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ
1. การกําหนดสถานที่เตรียมฝก
อาจารยผูรับผิดชอบการเตรียมฝก คัดเลือกสถานที่เตรียมฝกที่ดําเนินกิจการสอดคลองกับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร ที่มี
ความพรอม ดังนี้
- เขาใจและสนับสนุนจุดมุงหมายของการเตรียมฝก
- มีโจทยปญหาที่มีความยากงายเหมาะสมกับเวลาฝกและความรูรูของนักศึกษาชั้นปที่ 3
2. การเตรียมนักศึกษา
อาจารยผูรับผิดชอบการเตรียมฝก จัดปฐมนิเทศการเตรียมฝกพรอมทั้งมอบคูมือการเตรียมฝกใหกับนักศึกษากอนการ
เตรียมฝก 2 สัปดาห โดยครอบคลุมเนื้อหา คือ จุดมุงหมายของการเตรียมฝก ผลการเรียนรูที่คาดหวัง การปฏิบัติตนระหวาง
การเตรียมฝก กิจกรรมการเตรียมฝก การจัดอาจารยที่ปรึกษาการเตรียมฝก การติดตามประเมินผล การปองกันและหลีกเลี่ยง
อันตรายจากการเตรียมฝก การวางตัว การติดตอแจงเหตุดวน การเตรียมความพรอมดานวิชาการกอนการเตรียมฝก เปนตน
3. การเตรียมอาจารยที่ปรึกษาการเตรียมฝก
- จัดประชุมชี้แจงกอนการเตรียมฝกเพื่อทําความเขาใจจุดมุงหมายของการเตรียมฝก ผลการเรียนรูที่คาดหวัง บทบาท
หนาที่ความรับผิดชอบของอาจารยที่ปรึกษาการเตรียมฝก การดูแลนักศึกษา กิจกรรมและตารางเวลาการเตรียมฝก
การติดตามและประเมินผลการเตรียมฝก
- จัดสรรนักศึกษาใหอยูในการดูแลของอาจารยที่ปรึกษาการเตรียมฝก ตามความเชี่ยวชาญของอาจารยใหสอดคลองกับ
โจทยปญหาของสถานที่เตรียมฝก
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4. การเตรียมผูรับผิดชอบการฝกฝายสถานที่เตรียมฝก
ติดตอสถานที่เตรียมฝกเพื่อขอชื่อผูรับผิดชอบการเตรียมฝก และประสานงานกับผูรับผิดชอบการฝกฝายสถานที่เตรียมฝก
เพื่อชี้แจงใหทราบถึงจุดมุงหมายของการเตรียมฝก และผลการเรียนรูของนักศึกษาที่ตองการเนน โดยทําความตกลงรวมกันใน
การจัดกิจกรรมระหวางการเตรียมฝก การกําหนดความรับผิดชอบของผูรับผิดชอบการฝกฝายสถานที่เตรียมฝกและพนักงาน
พี่เลี้ยง พรอมทั้งแจงชองทางการติดตอกรณีเหตุดวน และมอบคูมือการดุแลควบคุมการเตรียมฝก
5. การจัดการความเสี่ยง
อาจารยประจําหลักสูตรรวมกันประเมินความเสี่ยงตอนักศึกษา และสถานที่เตรียมฝก จากขอมูลสถิติการเตรียมฝก และ
ขาวสาร / สารสนเทศในสื่อสาธารณะ แลวดําเนินการปองกัน ดังนี้
- ความเสี่ยงจากสถานที่ตั้ง การเดินทาง และสภาวะการทํางาน โดยคัดเลือกสถานที่เตรียมฝกที่ไมตั้งอยูในเขตอันตราย
การคมนาคมสะดวก และสภาวะการทํางานไมเสี่ยงอันตราย
- ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุการทํางานของนักศึกษา โดยมีการปฐมนิเทศแนะนํานักศึกษา มีการทําประกันอุบัติเหตุและ
ประกันความเจ็บปวยและชีวิตใหนักศึกษา
- ความเสี่ยงจากความเสียหายของสถานที่เตรียมฝก เนื่องจากการทํางานของนักศึกษาเตรียมฝก โดยขอใหสถานที่ฝกง
- ความเสี่ยงดานสังคม มีการปฐมนิเทศแนะนําการวางตัวที่เหมาะสมตอบุคลากรทุกระดับของสถานที่เตรียมฝก
หมวดที่ 6 การประเมินนักศึกษา
1. หลักเกณฑการประเมิน
ประเมินการบรรลุผลการเรียนรูของนักศึกษาทั้ง 5 ดาน โดยใหระดับคะแนน 1-5 ตามเกณฑการใหคะแนนของมหาวิทยาลัย
ดังนี้
1 หมายถึง ตองปรับปรุงอยางมาก
2 หมายถึง ตองปรับปรุง
3 หมายถึง พอใช
4 หมายถึง ดี
5 หมายถึง ดีมาก
โดยนักศึกษาตองไดรับคะแนนประเมินเฉลีย่ ไมนอยกวา 3.5 จึงผานเกณฑการเตรียมฝก
2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
- ประเมินผลโดยผูที่เกี่ยวของตามรายการที่แสดงไวในหมวดที่ 3 โดยใชเกณฑคะแนน
- 1 – 5 ในแตละประเด็น / ดาน ผูรับผิดชอบการฝกฝายสถานที่เตรียมฝกรวมประเมินและสรุปผลการประเมินในสวนที่อยูใน
ความรับผิดชอบของสถานที่เตรียมฝก และอาจารยผูรับผิดชอบการเตรียมฝกรวมประเมินและสรุปผลการประเมินการฝก
จากอาจารยที่ปรึกษาการเตรียมฝก และนักศึกษาตามสัดสวนคะแนนแตละประเด็น / การเรียนรูแตละดาน ที่กําหนดไวใน
แบบสรุปเปนคะแนนเฉลี่ยของแตละคน
- รวมคะแนนเฉลี่ยการประเมินจากผูรบั ผิดชอบการฝกฝายสถานที่เตรียมฝกและจากอาจารยผรู ับผิดชอบการเตรียมฝก โดยมี
การถวงคาคะแนนจาก
- ผูรับผิดชอบการฝกฝายสถานที่เตรียมฝก : คาคะแนนจากอาจารยผรู ับผิดชอบการประกาศผลการเตรียมฝก (ผาน / ไม
ผาน)
- อาจารยผูรับผิดชอบการเตรียมฝก รายงานสรุปผลการประเมินตอหัวหนาสาขาวิชาเพื่อการรับรองกอนการประกาศผลการ
เตรียมฝก (ผาน / ไมผาน)
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3. ความรับผิดชอบของผูรับผิดชอบการฝกฝายสถานที่เตรียมฝกตอการประเมินนักศึกษา
โดยมีการประเมินการปฏิบตั ิงานของนักศึกษาระหวางการฝกและหลังจากเสร็จสิ้นการเตรียมฝก ตามแบบฟอรมประเมินของ
ภาควิชา โดยทําการพิจารณาจากพฤติกรรมและผลงานระหวางการฝกและรายงานการเตรียมฝก ซึ่งผูร ับผิดชอบการฝกฝายสถานที่
เตรียมฝกตองรวบรวมความคิดเห็นจากพนักงานพี่เลี้ยงและพนักงานอื่นๆที่รวมทํางานหรือมีสวนเกี่ยวของกับนักศึกษา
4. ความรับผิดชอบของอาจารยผูรับผิดชอบการเตรียมฝกตอการประเมินนักศึกษา
มีการประเมินนักศึกษาหลังจากเสร็จสิ้นการเตรียมฝก ตามแบบฟอรมการประเมินของสาขาวิชา โดยพิจารณาจากรายงานการ
ประเมินตนเองของนักศึกษา บันทึกการประเมินของอาจารยที่ปรึกษาการเตรียมฝก และรายงานการเตรียมฝกของนักศึกษา
5. การสรุปผลการประเมินที่แตกตาง
อาจารยผูรับผิดชอบการเตรียมฝกประสานงานกับผูรับผิดชอบการฝกฝายสถานที่เตรียมฝก เพื่อตรวจสอบทําความเขาใจใน
ประเด็นการประเมินที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ และกรณีจําเปน จัดประชุมรวมระหวางผูรับผิดชอบการฝกฝายสถานที่เตรียม
ฝก อาจารยผูรับผิดชอบการเตรียมฝก อาจารยที่ปรึกษาการเตรียมฝก และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 2 คน เพื่อพิจารณาหา
ขอสรุป
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของเตรียมฝกสหกิจศึกษาดานคหกรรมศาสตร
1. กระบวนการประเมินของการฝกประสบการณภาคสนามจากผูเ กี่ยวของ
1.1 นักศึกษา
จัดใหนักศึกษามีการตอบแบบประเมินประสิทธิผลของการเตรียมฝก
1.2 ผูรับผิดชอบการฝกฝายสถานที่เตรียมฝก
ขอใหผูรับผิดชอบการฝกฝายสถานที่เตรียมฝก บันทึกความคิดเห็นตอประสิทธิผลของการเตรียมฝกในแบบฟอรมที่สาขาวิชา
กําหนด และการสุม ถามดวยวาจา
1.3 อาจารยที่ปรึกษาการเตรียมฝก
ขอใหอาจารยที่ปรึกษาการเตรียมฝก บันทึกความคิดเห็นตอการเตรียมฝก ในแบบฟอรมที่สาขาวิชากําหนด
2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
- อาจารยผูรับผิดชอบการเตรียมฝกประมวลผลการเตรียมฝกของนักศึกษาทั้งหมด พรอมทั้งผลการประเมินและขอเสนอแนะ
ตางๆ ของนักศึกษา ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูรับผิดชอบการฝกฝายสถานที่เตรียมฝกและอาจารยที่ปรึกษาการ
เตรียมฝก จัดทํารายงานผลการดําเนินการของเตรียมฝก รายงานตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อนําเสนอตอหัวหนา
สาขาวิชาเพื่อทราบและพิจารณา
- ที่ประชุมสาขาวิชารวมพิจารณาประสิทธิผลของการเตรียมฝก วิเคราะหปญและกําหนดแผนพัฒนาปรับปรุงสําหรับใชใน
รอบปการศึกษาถัดไป โดยแสดงไวในรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร

