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รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป  
 

1 รหัสและชื่อวิชา     07 - 212 - 419 
สหกิจศึกษาด้านเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น   

      Co-operative Education in Fashion Merchandising Technology  
2 จ านวนหน่วยกิต     6 (0-40-0)  

6 หน่วยกิต (ประมาณ 600 ชั่วโมง) หรือไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 
3 หลักสูตรและประเภทของวิชา 

หมวดวิชาชีพบังคับ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น 
4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ไตรถิกา พิชิตเดช และอาจารย์ในสาขาวิชา  
5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน    

ภาคการศึกษาที่ 1 ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4  
6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  

ต้องเรียนวิชาบังคับครบตามที่ก าหนด  
7 รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) 

- 
8 สถานที่เรียน      

สถานประกอบการที่มีการผลิตและจ าหน่ายสินค้าประเภทเสื้อผ้า 
9 วันที่จัดท า หรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

1  กรกฎาคม  2557  
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

 1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
วิชาสหกิจศึกษาด้านเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่นเป็นวิชาที่จัดให้นักศึกษาได้บูรณาการความรู้ที่
ได้ศึกษามาทั้งหมด เพ่ือประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง ภายในสถานประกอบการจริงซึ่งจะช่วย
เพ่ิมประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับ การท างานที่ได้รับมอบหมาย และการท างานร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือเป็นการ
เตรียมความพร้อมส าหรับการท างาน และการปรับตัวให้สามารถท างานได้จริง หลังจากส าเร็จ
การศึกษา 

2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา เพ่ือให้นักศึกษา สามารถ 
- น าความรู้ทางทฤษฎี มาประยุกต์ใช้ เพ่ือให้เกิดผลทางปฏิบัติในการท างาน  
- เข้าใจกระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการน าความรู้ด้านเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น 
  มาใช้ในการปฏิบัติงาน และการพัฒนาจากสภาพการท างานจริงภายในสถานประกอบการ 
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- วางแผนและด าเนินงานด้านการจัดการสินค้าแฟชั่น และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
- ประยุกตใ์ช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ท่ีมีอยู่ในสภาพแวดล้อมจากสถานประกอบการจริงได้ 
- เข้าใจชีวิตการท างาน และปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมขององค์กรจริงได ้ 
- ปรับตัวให้สามารถท างานร่วมกับ เพ่ือนร่วมงานในองค์กรได้ 

 
หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

1 คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 คุณธรรม จริยธรรม ที่ต้องพัฒนา  

[1] ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซื่อสัตย์สุจริตรักษาความลับขององค์กร 
[2] มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
[3] มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับ 
     ความส าคัญ มีความขยันหมั่นเพียร อดทน เอื้อเฟ้ือต่อสมาชิกในการท างาน  
[4] เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  
     รวมถึงการเคารพ ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบขององค์กร  
[5] เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม  
[6] สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบต่อบุคคลองค์กรและสังคม 
[7] มีจรรยาบรรณทางด้านวิชาการและในวิชาชีพของตน  

 1.2 กิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ 
[1] ปฐมนิเทศนักศึกษาถึงระเบียบ วินัย คุณธรรม ที่พึงปฏิบัติ ก่อนการฝึกประสบการณ์ 
     ภาคสนาม 
[2] ก าหนดตารางเวลาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม บันทึกเวลาฝึกประสบการณ์ภาคสนามก าหนด 
     ขอบเขตของงาน ก าหนดวิธีการประเมินผลงาน 
[3] มอบหมายงาน ก าหนด ติดตามและควบคุมให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาน 
     ประกอบการ เช่นเดียวกับพนักงานขององค์กร 
[4] ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
 

1.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
[1] นักศึกษาประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้แบบสอบถามมาตรฐานที่วัดคุณธรรม จริยธรรม 
[2] ประเมินโดยพนักงานพ่ีเลี้ยง หรือพนักงานควบคุมการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม จากการสังเกต 
     พฤติกรรมและการแสดงออกระหว่างฝึกประสบการณ์ภาคสนาม โดยมีการบันทึกผลการประเมิน  
     และมีหลักฐานแจ้งให้นักศึกษาทราบด้วยทุกครั้ง 
[3] ประเมินความซื่อสัตย์จากการพูดคุย สัมภาษณ์เพ่ือนร่วมงาน หัวหน้างาน และผู้เกี่ยวข้อง พร้อมมี 
     รายงานผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนามประกอบ 

2 ความรู้ 
 2.1 อธิบายถึงความรู้ที่จะได้รับ (ด้านความรู้) 

[1] มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 
[2] สามารถวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการสินค้าแฟชั่น รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการ 
     แก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 
[3] สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านเทคโนโลยีการจัดการสินค้า 
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[4]  มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษา เพ่ือให้เข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ  
[5] มีประสบการณ์ในการพัฒนาหรือการน าหลักทฤษฎี มาประยุกต์ใช้งานได้จริง  
[6] สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 
[7] เข้าใจในบทบาทหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้ถูกต้อง 

 

2.2 กิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู ้
[1] สถานประกอบการที่ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม จัดพนักงานพี่เลี้ยงให้ค าแนะน าเครื่องมือ อุปกรณ์ 
     ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ บอกถึงแหล่งข้อมูลเพื่อให้นักศึกษาได้ค้นคว้าข้อมูลเพื่อการ 
     ท างานได้ด้วยตนเอง 
[2] ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่มีในหน่วยงาน เพ่ือการปฏิบัติงานจริงภายใต้การดูแลของพนักงานพ่ีเลี้ยง 
[3] จัดประชุม แบ่งงาน ติดตามงาน เป็นระยะเวลาที่ก าหนด หรือตามความเหมาะสม 

 

2.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 

[1] ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน โดยผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ พนักงานพ่ีเลี้ยง  
     อาจารย์นิเทศก์ 
[2] ประเมินผลจากการท างานร่วมกับผู้อ่ืน การเข้ากันได้ของโปรแกรม  
[3] ประเมินผลจากการตรงต่อเวลาในการส่งงาน และความสมบูรณ์ของงานที่ได้รับมอบหมาย โดย 
     ก าหนดแบบฟอร์มบันทึกการส่งงาน 

3 ทักษะทางปัญญา 
 3.1 คิดอย่างมีระบบพ้ืนฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง 

3.2 สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูลแนวคิด และหลักฐานเพื่อการวิเคราะห์ปัญหา 
 วิธีการสอน 

1. มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าก่อนเข้าชั้นเรียน 
2. บรรยาย ประกอบสื่อ และซักถามเก่ียวกับเนื้อหาที่สอน  
3. สาธิต และให้นักศึกษาปฏิบัติตาม 

วิธีการประเมินผล  
1. การสังเกต 
2. การซักถาม 
3. การปฏิบัติงาน 
4. การทดสอบ  

4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 

4.3 แสดงภาวะผู้น า และผู้ตามได้อย่างเหมาะสม 
4.4 มีความรับผิดชอบต่อผลของการกระท าและการน าเสนอ  

 วิธีการสอน 
1. ก าหนดแนวปฏิบัติร่วมกันในการเรียนการสอน 
2. การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี แนะน าและตักเตือน 
3. อภิปราย โดยใช้กรณีตัวอย่างต่างๆ  

วิธีการประเมินผล  
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1. การสังเกต 
2. การอภิปราย 
3. การปฏิบัติงาน 

5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 เข้าใจหลักเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์ และสถิติ 

5.2 สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ และสถิติในการศึกษาปัญหาและการน าเสนอรายงาน 
 วิธีการสอน 

1. มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าก่อนเข้าชั้นเรียน 
2. บรรยาย ประกอบสื่อ และซักถามเก่ียวกับเนื้อหาที่สอน  
3. อภิปรายสรุปเกี่ยวกับเนื้อหาที่สอน 
วิธีการประเมินผล  
1. การสังเกต 
2. การซักถาม  
3. เอกสารรายงานและการน าเสนอ  

6 ทักษะด้านการปฏิบัติงาน 
 6.1 สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่ก าหนดได้ 

6.3 สามารถประยุกต์การปฏิบัติงานเพื่อการแก้ไขในสภาพจริงได้ 
 วิธีการสอน 

1. อธิบายสรุป ทบทวนความเข้าใจในภาคทฤษฎี ก่อนลงมือปฏิบัติ 
2. สาธิต และให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม งานที่มอบหมาย  
3. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้เรียน ให้เป็นไปตามล าดับขั้นตอน  

วิธีการประเมินผล  
1. การสังเกต 
2. การปฏิบัติงาน 
3. ผลงานที่มอบหมาย 
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หมวดที่ 4 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1 ค าอธิบายรายวิชา 
การปฏิบัติงานทางวิชาชีพด้านการจัดการสินค้าแฟชั่น กับสถานประกอบการ นักศึกษาจะต้องเข้า 

ฝึกปฏิบัติงานเต็มเวลาในหน่วยงานนั้น โดยมีพนักงานที่ปรึกษาที่องค์กรมอบหมายให้ท าหน้าที่ดูแล
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของนักศึกษา มีการก าหนดลักษณะงาน แผนการปฏิบัติงานให้นักศึกษา 
เพ่ือการประเมินผลการศึกษา โดยมีเวลาฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์  

2 กิจกรรมของนักศึกษา 
 - การเรียนรู้และท าความเข้าใจสถานท่ีปฏิบัติสหกิจศึกษาในมิติต่างๆ เช่น ประวัติ แรงจูงใจใน
การก่อตั้งภารกิจ เป้าหมาย ลูกค้า รูปแบบการบริหารจัดการองค์กร เป็นต้น 
          - การท าความเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรและการฝึกการปรับตัวในการท างานร่วมกับผู้อื่นใน 
สถานการณ์ต่างๆ 
          - การฝึกปฏิบัติงานในหน้าท่ีต่างๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
          - การฝึกแก้ไขโจทย์ปัญหาทางเทคนิคเบ้ืองต้นของสถานท่ีปฏิบัติสหกิจศึกษา 

3 รายงานหรืองานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 
รายงานหรืองานที่ได้รับมอบหมาย ก าหนดส่ง 

การน าเสนอผลการปฎิบัติงาน และการแก้ปัญหา ใน 
ท่ีประชุม พนักงานพี่เลี้ยง และคณาจารย์นิเทศ 

ช่วงกลางของการปฏิบัติสหกิจศึกษา 

 
การน าเสนอผลการปฏิบัติสหกิจศึกษา แบบรายงาน ภายใน 2 สัปดาห์ หลังสิ้นสุดการปฏิบัติสห

กิจศึกษา 

จัดนิทรรศการ/ สัมมนาการปฏิบัติสหกิจศึกษา ภายในภาคการศึกษาที่ 2  
4 การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา 

คณาจารย์นิเทศตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษา ตามท่ีระบุ 
ในปฏิทินสหกิจศึกษา 

5 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้นิเทศก์งานในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม 
          - จัดการปฏิบัติสหกิจศึกษาร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติสหกิจศึกษา 
          - แนะน านักศึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบ การปฏิบัติตัวระหว่างปฏิบัติสหกิจศึกษา ตลอดจนแนวทาง
การปฏิบัติสหกิจศึกษาที่ดีท่ีน าไปสู่ความส าเร็จ 
          - จัดพนักงานพี่เลี้ยง ท าหน้าที่แนะน าการท างานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ดูแลควบคุมและ
ติดตามผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
          - ติดตามความก้าวหน้า หรือปัญหาอุปสรรค ระหว่างการปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษาและ/
หรือของสถานที่ปฏิบัติสหกิจศึกษาและแก้ไขปัญหาอุปสรรคเต็มความสามารถ 
          - ประสานงานกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติสหกิจศึกษาในการดูแลนักศึกษาปฏิบัติสหกิจ
ศึกษา 
          - ประเมินผลการปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษา และประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหาข้อยุติ
กรณีท่ีจ าเป็น เร่งด่วน 

          - จัดหาสถานท่ีปฏิบัติสหกิจศึกษา และจัดสรรสถานที่ปฏิบัติสหกิจศึกษาให้แก่นักศึกษา 
          - ประสานงานกับผู้รับผิดชอบการฝึกฝ่ายสถานท่ีปฏิบัติสหกิจศึกษา เพื่อท าความเข้าใจ
จุดมุ่งหมายของการปฏิบัติสหกิจศึกษา และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สิ่งอ านวยความสะดวกและการ
สนับสนุนท่ีจ าเป็น 
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          - จัดโปรแกรมการปฏิบัติสหกิจศึกษาร่วมกับผู้รับผิดชอบการฝึกฝ่ายสถานท่ีปฏิบัติสหกิจศึกษา 
          - จัดปฐมนิเทศแนะน านักศึกษาก่อนปฏิบัติสหกิจศึกษา 
          - จัดประชุมชี้แจงอาจารย์นิเทศการปฏิบัติสหกิจศึกษา เพื่อท าความเข้าใจจุดมุ่งหมายของการ
ปฏิบัติสหกิจศึกษา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของอาจารย์นิเทศการ
ปฏิบัติสหกิจศึกษา 
          - ติดตามการปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษา พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้รับผิดชอบการ
ฝึกฝ่ายสถานท่ีปฏิบัติสหกิจศึกษา และอาจารย์นิเทศ เพื่อท าให้การปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษาบรรลุ
วัตถุประสงค์และสถานท่ีปฏิบัติสหกิจศึกษาได้รับผลประโยชน์ 
          - ประสานงานกับผู้รับผิดชอบการฝึกฝ่ายสถานท่ีปฏิบัติสหกิจศึกษา และอาจารย์นิเทศการปฏิบัติ
สหกิจศึกษา ในการดูแลนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา 
          - สรุปผลการประเมินการปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษา และจัดประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อ
หาข้อยุติกรณีท่ีจ าเป็น 

6 หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์ 
 - ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการแกน่ักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา 
           - ตรวจเย่ียม ติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในระหว่างการปฏิบัติสหกิจศึกษา 
           - รายงานปัญหาอุปสรรคแก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติสหกิจศึกษา 
           - ประเมินผลการปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษา และประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหาข้อยุติ
กรณีท่ีจ าเป็น 

7 การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา 
 - จัดปฐมนิเทศแนะน าการปฏิบัติสหกิจศึกษาให้กับนักศึกษา พร้อมแจกคูม่ือการปฏิบัติสหกิจ
ศึกษา 
          - จัดเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติสหกิจศึกษา รับแจ้งเหตุด่วน/ความต้องการความช่วยเหลือตลอดเวลา ตาม
รายละเอียดช่องทางการติดต่อในคู่มือการปฏิบัติสหกิจศึกษา 
          - จัดอาจารย์นิเทศการปฏิบัติสหกิจศึกษาให้กับนักศึกษา 

8 สิ่งอ านวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ต้องการจากสถานที่ท่ีจัดประสบการณ์ภาคสนาม/สถาน
ประกอบการ 
 - พนักงานพี่เลี้ยงประจ านักศึกษาส าหรับกิจกรรมการแก้โจทย์ปัญหาของสถานท่ีปฏิบัติสหกิจ
ศึกษา 
          - สถานที่น่ังท างานเอกสารตามความจ าเป็น 
          - วัสดุอุปกรณ์ประกอบการศึกษาการแก้ไขโจทย์ปัญหา 
          - จัดหาที่พักตามความจ าเป็น 
          - อื่นๆ ขึ้นกับความเหมาะสมในแต่ละสถานประกอบการ 
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หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ 
 

1 การก าหนดสถานที่ฝึก 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติสหกิจศึกษา คัดเลือกสถานที่ปฏิบัติสหกิจศึกษาที่ด าเนินกิจการ
สอดคล้องกับสาขาวิชา ที่มีความพร้อม ดังนี้ 
           - เป็นหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานบริษัทเอกชน ที่มีงานเก่ียวข้องกับสาขาวชิาชพี 
           - เป็นสถานประกอบการ ทั้งในส่วนของเอกชน ราชการ และรัฐวิสาหกิจ 
           - งานอื่นๆ ที่คณะกรรมการฯ พิจารณาอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการ ตามความเหมาะสม 
          อาจารย์ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติสหกิจศึกษา ติดต่อประสานงานกับสถานที่ปฏิบัติสหกิจศึกษาก่อน
ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน เมื่อสถานที่ปฏิบัติสหกิจศึกษาตอบรับแล้ว จัดให้มีการพบปะระหว่างนักศึกษากับ
ตัวแทนสถานที่ปฏิบัติสหกิจศึกษาเพื่อให้สามารถเลือกปฏิบัติสหกิจศึกษาได้ตามความสมัครใจ 
           นักศึกษาอาจหาสถานที่ปฏิบัติสหกิจศึกษาด้วยตนเอง แต่สถานที่ปฏิบัติสหกิจศึกษาต้องได้รับความ
เห็นชอบจากการพิจารณาจากคณะ 

2 การเตรียมนักศึกษา 
           อาจารย์ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติสหกิจศึกษา จัดปฐมนิเทศการปฏิบัติสหกิจศึกษาพร้อมทั้งมอบคู่มือการ
ปฏิบัติสหกิจศึกษา ให้กับนักศึกษาก่อนการปฏิบัติสหกิจศึกษา โดยครอบคลุมเนื้อหาต่างๆ เช่นจุดมุ่งหมายของ
การปฏิบัติสหกิจศึกษา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การปฏิบัติตนระหว่างการปฏิบัติสหกิจศึกษา กิจกรรมการปฏิบัติ
สหกิจศึกษา การจัดอาจารย์นิเทศการปฏิบัติสหกิจศึกษา การติดตามประเมินผล การป้องกัน/หลีกเลี่ยงอันตราย
จากการปฏิบัติสหกิจศึกษา การวางตัว การติดต่อแจ้งเหตุด่วน การเตรียมความพร้อมด้านวิชาการก่อนการ
ปฏิบัติสหกิจศึกษา เป็นต้น 

3 การเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์ 
 - จัดประชุมชี้แจงเพื่อท าความเข้าใจจุดมุ่งหมายของสหกิจศึกษา  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง บทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาการปฏิบัติสหกิจศึกษา การดูแลนักศึกษา กิจกรรมและตารางเวลา
การปฏิบัติสหกิจศึกษา การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติสหกิจศึกษา ฯลฯ ก่อนการปฏิบัติสหกิจศึกษา 
          - จัดสรรนักศึกษาให้อยู่ในการดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาการปฏิบัติสหกิจศึกษา ตามความเชี่ยวชาญของ
อาจารย ์ให้สอดคล้องกับโจทย์ปัญหาของสถานที่ปฏิบัติสหกิจศึกษา 

- เป็นอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะ ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการปฏิบัติสหกิจศึกษา 
ตามค าสั่งของคณะฯ 

4 การเตรียมผู้นิเทศก์งานในสถานที่ฝึก 
          - จัดหา เสนอแนะ และประสานงานกับสถานประกอบการในการก าหนดรายละเอียดและมอบหมายการ
ปฏิบัติงานให้นักศึกษาสหกิจศึกษา 
          - ออกนิเทศการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา 
          - ให้ค าแนะน าและเปน็ที่ปรึกษาแก่นักศึกษาสหกิจศึกษา 
          - รับรองและประเมินผลการปฏิบัตงิานของนักศึกษาสหกิจศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ  

5 การจัดการความเสี่ยง 
          อาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกสหกิจศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาการปฏิบัติสหกิจศึกษา และอาจารย์ประจ า
สาขาร่วมกันประเมินความเสี่ยงต่อนักศึกษาและสถานที่ปฏิบัติสหกิจศึกษา  จากข้อมูลสถิติการปฏิบัติสหกิจ
ศึกษาและข่าวสาร/สารสนเทศในสื่อสาธารณะ แล้วด าเนินการป้องกัน ดังนี้ 
          ความเสี่ยงจากสถานที่ตั้ง การเดินทาง และสภาวะการท างาน – คัดเลือกสถานที่ปฏิบัติสหกิจศึกษาที่ไม่
ตั้งอยู่ในเขตอันตราย การคมนาคมสะดวก และสภาวะการท างานไม่เสี่ยงอันตราย 
          ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุการท างานของนักศึกษา – ปฐมนิเทศแนะน านักศึกษา ประกันอุบัติเหตุ 
และประกันการเจ็บป่วยและชีวิตให้นักศึกษา 
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          ความเสื่ยงจากความเสียหายของสถานที่ปฏิบัติสหกิจศึกษาเนื่องจากการท างานของนักศึกษาปฏิบัติสห
กิจศึกษา – ขอให้สถานที่ปฏิบัติสหกิจศึกษา จัดพนักงานพี่เลี้ยงให้ค าแนะน าและดูแลควบคุมการท างานของ
นักศึกษา ก าหนดให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ปฏิบัติสหกิจศึกษาอย่างเคร่งครัด 
          ความเสี่ยงด้านสังคม – ปฐมนิเทศแนะน าการวางตัวที่เหมาะสมต่อบุคลากรทุกระดับของสถานที่ปฏิบัติ
สหกิจศึกษา 

 
 

หมวดที่ 6 การประเมินนักศึกษา 
. 

1 หลักเกณฑ์การประเมิน 
 หากผ่านเกณฑ ์คือ ≥50% ได้เกรด S แต่ถ้า < 50% ได้เกรด U 

2 กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
     การให้คะแนนประเมินผลการฝึก นักศึกษาจะต้องผ่านขั้นตอนต่างๆ ดังนี ้จึงมีสิทธิถูกประเมิน 
     - นักศึกษาเข้าร่วมการปฐมนิเทศ หรือการจัดอบรมของคณะฯ ที่ก าหนดไว ้
     - จะต้องผ่านการออกฝึกอาชีพครบตามระยะเวลาที่ก าหนด คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาฝึก 
     - ผ่านการส่งรายงานครบ และน าเสนอรายงานในที่ประชุม  
     การให้คะแนนแบ่งคะแนนออกเป็น 2 ส่วน 
           ส่วนที่ 1 เจ้าของสถานประกอบการหรือพนักงานพี่เลี้ยง ร้อยละ 50 
           ส่วนที่ 2 อาจารย์ผู้รบัผิดชอบ ร้อยละ 50 
                            - อาจารย์นิเทศ ร้อยละ 20 
                            - การเสนอรายงาน(รูปเล่มฉบับสมบูรณ)์ ร้อยละ 15 
                            - การจัดนิทรรศการ/ สัมมนา ร้อยละ 15 
        ในส่วนนี้ประกอบด้วยคะแนนจากการเข้าร่วมการชี้แจง และกิจกรรมต่างๆ ความมั่งคงในการเลือกสถาน
ประกอบการ ความตรงต่อเวลาในการรับ-ส่งเอกสารต่างๆ รายงาน การน าเสนอผลการปฏิบัตสิหกิจศึกษา และ
ความใส่ใจในการปฏบิัติสหกิจศึกษา 

3 ความรับผิดชอบของผู้นิเทศก์งานต่อการประเมินนักศึกษา 
 ประเมินการปฏบิัติงานของนักศึกษาระหว่างการฝึกและหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัตสิหกิจศึกษา ตาม
แบบฟอร์มประเมินของคณะ โดยพิจารณาจากพฤติกรรมและผลงานระหว่างการฝึกและรายงานการปฏบิัติสห
กิจศึกษา ซึ่งผู้รับผิดชอบการฝกึฝ่ายสถานทีป่ฏิบัติสหกิจศึกษาต้องรวบรวมความคิดเห็นจากพนักงานพี่เลี้ยงและ
พนักงานอื่นๆที่ท างานร่วม/เก่ียวข้องกับนักศึกษา 

4 ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประสบการณ์ภาคสนามต่อการประเมินนักศึกษา 
 ประเมินนักศึกษาหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติสหกิจศึกษา ตามแบบฟอร์มประเมินของคณะ โดย
พิจารณาจากรายงานการประเมินตนเองของนักศึกษา บันทึกการประเมินของอาจารย์ที่ปรึกษาการปฏิบัติสหกิจ
ศึกษา การน าเสนอและรายงานการปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษา 

5 การสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติสหกิจศึกษาประสานงานกับผูร้ับผิดชอบการฝึกฝ่ายสถานที่ปฏิบัติสหกิจ
ศึกษา เพื่อตรวจสอบท าความเข้าใจในประเด็นการประเมินที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  และกรณีจ าเป็น จัด
ประชุมร่วมระหว่างผู้รับผิดชอบการฝึกฝ่ายสถานที่ปฏิบัติสหกิจศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติสหกิจ
ศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาการปฏิบัติสหกิจศึกษา เพื่อพิจารณาหาข้อสรุป 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
 

1 กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยผู้เกี่ยวข้องต่อไปนี้ 
1.1  นักศึกษา 

 จัดให้นักศึกษาตอบแบบประเมินประสิทธิผลของการปฏิบัติสหกิจศึกษา 

1.2  ผู้นิเทศก์งานหรือผู้ประกอบการ 
 ขอให้ผู้รับผิดชอบการฝึกฝ่ายสถานท่ีปฏิบัติสหกิจศึกษา บันทึกความคิดเห็นต่อประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติสหกิจศึกษาในแบบฟอร์มท่ีคณะก าหนด และ/หรือการสุ่มถามด้วยวาจา 

1.3  อาจารย์นิเทศก์ 
 ขอให้อาจารย์ท่ีปรึกษาการปฏบิัติสหกิจศึกษา บันทึกความคิดเห็นต่อการปฏิบัติสหกิจศึกษา ใน
แบบฟอร์มท่ีคณะก าหนด 

1.4  อ่ืน ๆ  
    - 

2 กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง 
 - อาจารย์ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติสหกิจศึกษาประมวลผลการปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษา
ท้ังหมด พร้อมท้ังผลการประเมินและข้อเสนอแนะต่างๆ ของนักศึกษา ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
ผู้รับผิดชอบการฝึก ฝ่ายสถานท่ีปฏิบัติสหกิจศึกษาและอาจารย์ท่ีปรึกษาการปฏิบัติสหกิจศึกษา จัดท า
รายงานผลการด าเนินการของปฏิบัติสหกิจศึกษา รายงานต่ออาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อน าเสนอต่อ
คณะวิชาเพื่อทราบ และพิจารณา 
           - ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาสหกิจศึกษาร่วมพิจารณาประสิทธิผลของการปฏิบัติสหกิจ
ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและก าหนดแผนพัฒนาปรับปรุงส าหรับใช้ในรอบปีการศึกษาถัดไป  
 

 
 
 


