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รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา    คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

 
หมวดที ่ 1  ข้อมูลโดยทัว่ไป 

1.  รหัสและช่ือวิชา    
07-313-413 สหกิจศึกษาด้านอาหารและโภชนาการ 
 Co-operative Education in Food and Nutrition  

2.  จ านวนหน่วยกิตหรือจ านวนชั่วโมง 
6 (0-40-0) หรือไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห ์

3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณทิต   สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  
หมวดวิชาเฉพาะ     กลุ่มวิชาชีพเลือก 

4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
อาจารย์สุมภา เทิดขวัญชัย และอาจารย์ในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปีทีก่ าหนดให้มีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 และต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการตามที่

สาขาวิชาก าหนด 
6.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณ์ภาคสนามครั้งล่าสุด 

15  กรกฎาคม  2557 
 

หมวดที ่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1. จุดมุ่งหมายของประสบการณ์ภาคสนาม  

- เพ่ือให้นักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้ฝึกทักษะในวิชาชีพตามสภาพเป็นจริงของสถานประกอบการ  
- เพ่ือเตรียมความพร้อมและเพ่ิมเติมประสบการณ์ตรงของการทางานในวิชาชีพ  
- เพ่ือเพ่ิมเติมทักษะการพัฒนาตนเองของนักศึกษา มีเหตุผล มีความรับผิดชอบ และมีระเบียบวินัย

ต่อตนเองและส่วนรวม  
- เพ่ือสร้างสัมพันธภาพที่ดีและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ  

และสถานประกอบการเอกชน ในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต  
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2. วัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณ์ภาคสนาม 
 เพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านอาหารและโภชนาการ ผู้รับผิดชอบในสถานที่
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านอาหารและโภชนาการ และพ่ีเลี้ยงนักศึกษาเข้าใจถึงจุดมุ่งหมายของการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านอาหารและโภชนาการ กระบวนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านอาหารและ
โภชนาการ เพ่ือพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ลักษณะการด าเนินการและหน้าที่ของฝ่ายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งกระบวนการติดตามและประเมินผลจากการท างานจริงในสถานประกอบการ อีกทั้งเป็น
การเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามาทั้งหมดมาใช้ท างานจริงเมื่อส าเร็จ
การศึกษา  

 
หมวดที ่3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ 

1.  คุณธรรม  จริยธรรม 
 1.1 คุณธรรม  จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

-  มีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
-  มีสัมมาคารวะ ยอมรับการถูกตรวจสอบและถูกประเมินผลงาน  
-  สามารถแยกแยะความถูกต้อง ความด ีและความชั่วได้  
-  สามารถปฏิบัติตามจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งจัดการปัญหาที่เกี่ยวข้อง  

 1.2 กระบวนการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะพัฒนาผลการเรียนรู้ 
-  ปฐมนิเทศและจัดอบรมนักศึกษา ในเรื่องแนวทางการปฏิบัติตัวในสถานที่ปฏิบัติงานสหกิจ

ศึกษาด้านอาหารและโภชนาการ  
- ก าหนดให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านอาหารและ

โภชนาการเช่นเดียวกับพนักงานประจ า 
 1.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 

-  นักศึกษาประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้แบบสอบถามมาตรฐาน  
-  ประเมินโดยพนักงานพ่ีเลี้ยง จากการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกระหว่างการ

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านอาหารและโภชนาการโดยมีการบันทึกผลการประเมินและมีหลักฐานแจ้งให้
นักศึกษาทราบด้วยวาจาอย่างน้อย 1 ครั้ง  

-  ประเมินโดยคณาจารย์นิเทศ  
2.  ความรู้ 
 2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

-  มีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานทางวิชาการและวิชาชีพ  
-  มีความรู้ในกฎหมายที่เก่ียวข้องทางวิชาชีพ  
-  มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถให้ค าแนะน าในด้านวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้  
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 2.2 กระบวนการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะพัฒนาผลการเรียนรู้ 
-  สถานที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านอาหารและโภชนาการจัดพนักงานพ่ีเลี้ยงให้ค าแนะน า

การปฏิบัติงานตามหน้าที่ มอบหมายเอกสารข้อมูลของสถานที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านอาหารและ
โภชนาการให้ศึกษาด้วยตนเอง  

-  การศึกษาและฝึกปฏิบัติจริงด้วยตนเองภายใต้การดูแลของพนักงานพ่ีเลี้ยง  
-  นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองจากการสังเกตและการปฏิสัมพันธ์กับพนักงานประจ า 

2.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
-  นักศึกษาประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้แบบสอบถามมาตรฐาน  
-  ประเมินโดยพนักงานพ่ีเลี้ยงและคณาจารย์นิเทศ  
-  ประเมินจากรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านอาหารและโภชนาการ  

3.  ทักษะทางปัญญา 
 3.1 ทักษะทางปัญญา 
 -  สามารถวางแผน และคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาพ้ืนฐานที่
เกี่ยวข้อง และวิชาชีพ  

-  สามารถสืบค้น ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานทางวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม  

-  สามารถพัฒนาวิธีการท างาน และการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และ
สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป  

-  ทราบศักยภาพและจุดอ่อนของตน สามารถหาแนวทางแก้ไขเพ่ือพัฒนาตนเอง อันจะนา
ไปสู่การ พัฒนาวิชาชีพ  
 3.2 กระบวนการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะพัฒนาผลการเรียนรู้ 

-  สามารถวางแผน และคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาพ้ืนฐานที่
เกี่ยวขอ้ง และวิชาชีพ  

- สามารถสืบค้น ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานทางวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม  

- สามารถพัฒนาวิธีการทางานและการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และ
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  

- ทราบศักยภาพและจุดอ่อนของตน สามารถหาแนวทางแก้ไขเพ่ือพัฒนาตนเอง อันจะนา
ไปสู่การ พัฒนาวิชาชีพ  
 3.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 

-  นักศึกษาประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้แบบสอบถามมาตรฐาน  
-  ประเมินโดย พนักงานพ่ีเลี้ยง ในระหว่างการปฏิบัติงาน  
-  ประเมินผลจากการตอบค าถามของนักศึกษาระหว่างการประชุมร่วม และการน าเสนอการ  

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านอาหารและโภชนาการ  
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4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

-  สามารถทางานร่วมเป็นทีม เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม และมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์  
-  สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้นาและผู้ตามในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในกลุ่ม  

ปฏิบัติงาน  
-  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนและผู้ร่วมงาน ต่อวิชาชีพ ต่อสังคม และต่อประเทศชาติ

โดยส่วนรวม  
 4.2 กระบวนการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะพัฒนาผลการเรียนรู้ 
-  การมอบหมายให้ท ารายงานและการน าเสนอเป็นกลุ่ม  
-  การฝึกปฏิบัติงานเช่นเดียวกับพนักงานประจ า  
-  การปฏิสัมพันธ์กับบุคคลในระดับต่างๆ ในขณะปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านอาหารและ

โภชนาการ  
- การประชุมร่วมกันระหว่างพนักงานพ่ีเลี้ยง คณาจารย์นิเทศ และนักศึกษาในช่วงกลางของ

การปฏิบัติงาน เพ่ือการน าเสนอแนวความคิดในการแก้ปัญหาของนักศึกษา และการให้ข้อมูลย้อนกลับโดย
พนักงานพ่ีเลี้ยงและคณาจารย์นิเทศ   

4.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
-  นักศึกษาประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้แบบสอบถามมาตรฐาน  
-  ประเมินรายงานและการน าเสนอ  
-  ประเมินพฤติกรรม โดยพนักงานพ่ีเลี้ยง จากการสังเกต และการสอบถามความคิดเห็นจาก  

พนักงานผู้ร่วมงานอ่ืนๆ  
-  ประเมินการแสดงออกของนักศึกษาระหว่างการประชุมร่วม  โดยพนักงานพ่ีเลี้ยง และ

คณาจารย์นิเทศ  
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

-  สามารถประยุกต์ใช้หลักทางคณิตศาสตร์ และสถิติเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล ในการปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง และเหมาะสม  

-  สามารถวิเคราะห์ แปรผล และถ่ายทอดข้อมูลเชิงปริมาณ เพ่ือการปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง และเหมาะสม  

-  สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถ
ค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

-  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือการประกอบวิชาชีพ ได้อย่างเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ   
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5.2 กระบวนการ/กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจะพัฒนาผลการเรียนรู้ 
-  การฝึกปฏิบัติงานเช่นเดียวกับพนักงานประจ า  
-  การฝึกการน าเสนอความคิดเห็นต่อพนักงานพ่ีเลี้ยง ในการประชุมร่วมกันระหว่างพนักงาน

พ่ีเลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษา  
-  ก าหนดให้มีการน าเสนอ ในการสัมมนาระหว่าง นักศึกษา คณาจารย์นิเทศ และคณาจารย์

ในสาขาวิชา  
-  ก าหนดให้ส่งเอกสารรายงานทางด้านวิชาการ   

5.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
-  นักศึกษาประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้แบบสอบถามมาตรฐาน  
-  ประเมินรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านอาหารและโภชนาการ โดยคณาจารย์ใน

สาขาวิชา  
-  ประเมินการน าเสนอ โดยคณาจารย์นิเทศ และคณาจารย์ในสาขาวิชา  
-  ประเมินการน าเสนอของนักศึกษาระหว่างการประชุมร่วม โดยพนักงานพ่ีเลี้ยงและ

คณาจารย์นิเทศ  
6. ทักษะพิสัย 
 6.1 ทักษะพิสัย  

-  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐานและความรู้ทางวิชาชีพ ในการประกอบวิชาชีพขั้น
พ้ืนฐาน  

-  สามารถวิเคราะห์และแปรผลได้  
-  สามารถบันทึกข้อมูล  
-  สามารถประเมินผลข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพ่ือดาเนินการต่างๆ ต่อได้อย่างเหมาะสม ด้วย

ตนเอง หรือเป็นทีมได ้  
 6.2 กระบวนการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะพัฒนาผลการเรียนรู้ 

-  การศึกษาและฝึกปฏิบัติจริงด้วยตนเองภายใต้การดูแลของ พนักงานพ่ีเลี้ยง  
-  นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองจากการสังเกต และการปฏิสัมพันธ์กับพนักงานประจ า  
-  การมอบหมายโจทย์ปัญหา  
-  การประชุมร่วมกันระหว่าง พนักงานพ่ีเลี้ยง คณาจารย์นิเทศ และนักศึกษา ในช่วงกลาง

ของการฝึก เพ่ือการน าเสนอแนวความคิดในการแก้ปัญหาของนักศึกษา และการให้ข้อมูลย้อนกลับโดย
พนักงานพ่ีเลี้ยง และคณาจารย์นิเทศ  

-  การน าเสนอ ซักถาม และให้แสดงความคิดเห็น ในการสัมมนาระหว่าง นักศึกษา คณาจารย์
นิเทศ และคณาจารย์ในสาขาวิชา  
 6.3 วิธีการประเมินผลเรียนรู้ 

-  ประเมินผลการปฏิบัติงานโดย พนักงานพ่ีเลี้ยง  
-  ประเมินรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านอาหารและโภชนาการ โดยคณาจารย์ใน

สาขาวิชา  



  6 
 

-  ประเมินการน าเสนอ โดยคณาจารย์นิเทศ และคณาจารย์ในสาขาวิชา  
-  ประเมินการน าเสนอของนักศึกษาระหว่างการประชุมร่วม โดยพนักงานพ่ีเลี้ยง และ

คณาจารย์นิเทศ  
-  ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต  

 
หมวดที ่4 ลักษณะและการด าเนินการ 

1.  ค าอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณ์ภาคสนามหรือค าอธิบายรายวิชา 
 การปฏิบัติงานทางวิชาชีพด้านอาหารและโภชนาการกับสถานประกอบการ นักศึกษาจะต้องเข้า
ปฏิบัติงานเต็มเวลาในหน่วยงานนั้น โดยมีพนักงานที่ปรึกษาท่ีองค์กรมอบหมายให้ท าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงานของนักศึกษา มีการก าหนดลักษณะงาน แผนการปฏิบัติงานให้นักศึกษา เพ่ือการประเมิน 
ผลการศึกษา ก าหนดเวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 
2.  กิจกรรมของนักศึกษา 

-  การเรียนรู้และท าความเข้าใจสถานที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านอาหารและโภชนาการในมิติ
ต่างๆ เช่น ประวัติ แรงจูงใจในการก่อตั้งภารกิจ เป้าหมาย ลูกค้า รูปแบบการบริหารจัดการองค์กร เป็นต้น  

-  การท าความเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรและการฝึกการปรับตัวในการทางานร่วมกับผู้ อ่ืนใน
สถานการณ์ต่างๆ  

-  การฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ต่างๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
-  การฝึกแก้ไขโจทย์ปัญหาทางเทคนิคเบื้องต้นของสถานที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านอาหารและ

โภชนาการ  
3.  รายงานหรืองานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย  

รายงานหรืองานที่ได้รับมอบหมาย ก าหนดส่ง 

การน าเสนอผลการปฎิบัติงาน และการแก้ปัญหา ในที่
ประชุม พนักงานพ่ีเลี้ยง และคณาจารย์นิเทศ  

ช่วงกลางของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้าน
อาหารและโภชนาการ  

การน าเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านอาหารและ
โภชนาการแบบรายงาน/แบบปากเปล่า ต่อคณาจารย์
นิเทศ และคณาจารย์ในสาขาวิชา  

สัปดาห์แรกหลังสิ้นสุดการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาด้านอาหารและโภชนาการ  
 

จัดนิทรรศการ/สัมมนาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้าน
อาหารและโภชนาการ  

สัปดาห์ที่ ๒ หลังสิ้นสุดการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาด้านอาหารและโภชนาการ  

4.  การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา 
-  คณาจารย์นิเทศก์ตรวจเยี่ยม และติดตามการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านอาหารและโภชนาการ

ของนักศึกษา ตามท่ีระบุในปฏิทินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านอาหารและโภชนาการ  
-  การสัมมนาร่วมระหว่าง นักศึกษา คณาจารย์นิเทศ และคณาจารย์ในสาขาวิชา เมื่อเสร็จสิ้นการ

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านอาหารและโภชนาการ 
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5.  หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้นิเทศก์งานในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม 
-  จัดโปรแกรมการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านอาหารและโภชนาการร่วมกับอาจารย์ผู้นิเทศก์งาน

ในสถานประกอบการ และผู้รับผิดชอบการฝึกฝ่ายสถานที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านอาหารและ
โภชนาการ 

-  จัดหาสถานที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านอาหารและโภชนาการ และจัดสรรสถานที่ปฏิบัติงาน 
สหกิจศึกษาด้านอาหารและโภชนาการให้แก่นักศึกษา  

-  ประสานงานกับผู้รับผิดชอบการฝึกฝ่ายสถานที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านอาหารและโภชนาการ 
เพ่ือท าความเข้าใจจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านอาหารและโภชนาการ และผลการเรียนรู้
ที่คาดหวัง สิ่งอานวยความสะดวกและการสนับสนุนที่จ าเป็น และประสานอาจารย์นิเทศการปฏิบัติงาน   
สหกิจศึกษาด้านอาหารและโภชนาการ ในการดูแลนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านอาหารและโภชนาการ 

-  จัดประชุมชี้แจงอาจารย์นิเทศการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านอาหารและโภชนาการ เพ่ือท าความ
เข้าใจจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านอาหารและโภชนาการ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และ
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์นิเทศการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านอาหารและโภชนาการ 

-  จัดปฐมนิเทศแนะน านักศึกษากอ่นปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านอาหารและโภชนาการ 
-  แนะน านักศึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบ การปฏิบัติตัวระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านอาหาร

และโภชนาการ ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีที่น าไปสู่ความส าเร็จ 
-  อาจจัดให้มพีนักงานพ่ีเลี้ยง ท าหน้าที่แนะน าการท างานตามหน้าทีท่ี่ได้รับมอบหมาย ดูแลควบคุม

และติดตามผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา  
-  ติดตามความก้าวหน้า หรือปัญหาอุปสรรค ระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านอาหารและ

โภชนาการของนักศึกษาและ/หรือของสถานที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านอาหารและโภชนาการและแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคเต็มความสามารถ  

-  ประสานงานกับอาจารย์ผู้นิเทศก์ในการดูแลนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านอาหารและ
โภชนาการ  

-  ประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านอาหารและโภชนาการของนักศึกษา และประชุม
ร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือหาข้อยุติกรณีท่ีจ าเป็นเร่งด่วน  

-  ติดตามการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านอาหารและโภชนาการของนักศึกษา พร้อมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู้รับผิดชอบการฝึกฝ่ายสถานที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านอาหารและโภชนาการ และ
อาจารย์นิเทศ เพ่ือท าให้การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านอาหารและโภชนาการของนักศึกษาบรรลุ
วัตถุประสงค์และสถานทีป่ฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านอาหารและโภชนาการได้รับผลประโยชน์ 

-  สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านอาหารและโภชนาการของนักศึกษา และจัด
ประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหาข้อยุติกรณีท่ีจ าเป็น  
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6.  หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์ 
-  ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านอาหารและโภชนาการ  
-  ตรวจเยี่ยม ติดตามความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรคในระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้าน

อาหารและโภชนาการ  
-  รายงานปัญหาอุปสรรคแก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านอาหารและ

โภชนาการ  
-  ประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านอาหารและโภชนาการของนักศึกษา และประชุม

ร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือหาข้อยุติกรณีท่ีจ าเป็น 
- ทวนสอบ และปรับปรุงงานภายหลังจากนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

7.  การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา 
- จัดการอบรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษาด้านอาหารและโภชนาการ 
-  จัดปฐมนิเทศแนะน าการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านอาหารและโภชนาการให้กับนักศึกษา พร้อม

แจกคู่มือการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านอาหารและโภชนาการ  
-  จัดอาจารย์นิเทศการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านอาหารและโภชนาการให้กับนักศึกษา รับแจ้ง

เหตุด่วน/ความต้องการความช่วยเหลือตลอดเวลา ตามรายละเอียดช่องทางการติดต่อในคู่มือการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านอาหารและโภชนาการ 
8.  สิ่งอ านวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ต้องการจากสถานที่ท่ีจัดประสบการณ์ภาคสนาม/สถาน
ประกอบการ 

-  พนักงานพ่ีเลี้ยงประจ านักศึกษาส าหรับกิจกรรมการแก้โจทย์ปัญหาของสถานที่ปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาด้านอาหารและโภชนาการ 

-  สถานที่นั่งท างานเอกสารตามความจ าเป็น  
-  วัสดุอุปกรณ์ประกอบการศึกษาการแก้ไขโจทย์ปัญหา  
-  จัดหาที่พักตามความจ าเป็น  
-  อ่ืนๆ ขึ้นกับความเหมาะสมในแต่ละสถานประกอบการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง อาหาร หรือยูนิฟอร์ม  

 
หมวดที ่5 การวางแผนและการเตรียมการ 

1.  การก าหนดสถานที่ฝึก 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านอาหารและโภชนาการ คัดเลือกสถานที่

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านอาหารและโภชนาการที่ด าเนินกิจการสอดคล้องกับสาขาวิช าอาหารและ
โภชนาการ ที่มีความพร้อม ดังนี้ 

-  เป็นหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริษัทเอกชน ที่มีงานเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ 
สถานที่ตั้งมีความปลอดภัย และมีสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี   

-  มีการจัดพนักงานพ่ีเลี้ยงประจ าให้นักศึกษาตามสาขาวิชาชีพอย่างเหมาะสม  
-  งานอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการฯ พิจารณาอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการ ตามความเหมาะสม 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านอาหารและโภชนาการ ติดต่อประสานงานกับ
สถานที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านอาหารและโภชนาการก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน เมื่อสถานที่
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านอาหารและโภชนาการตอบรับแล้ว จัดให้มีการพบปะระหว่างนักศึกษากับ
ตัวแทนสถานที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านอาหารและโภชนาการ เพ่ือให้สามารถเลือกปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาด้านอาหารและโภชนาการได้ตามความสมัครใจ  

นักศึกษาอาจหาสถานที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านอาหารและโภชนาการด้วยตนเอง แต่สถานที่
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านอาหารและโภชนาการต้องได้รับความเห็นชอบจากการพิจารณาจากคณะ 
2.  การเตรียมนักศึกษา 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจัดการอบรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษา
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จัดปฐมนิเทศการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาพร้อมทั้งมอบคู่มือการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาให้กับนักศึกษาก่อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านอาหารและโภชนาการ โดยครอบคลุมเนื้อหา
ต่างๆ เช่น จุดมุ่งหมายของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การปฏิบัติตนระหว่างการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา กิจกรรมการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านอาหารและโภชนาการ การจัดอาจารย์
นิเทศการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านอาหารและโภชนาการ การติดตามประเมินผล การป้องกัน/หลีกเลี่ยง
อันตรายจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านอาหารและโภชนาการ การวางตัว การติดต่อแจ้งเหตุด่วน การ
เตรียมความพร้อมด้านวิชาการก่อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านอาหารและโภชนาการ เป็นต้น  
3.  การเตรียมอาจารย์ท่ีปรึกษา/อาจารยน์ิเทศก์ 

-  จัดประชุมชี้แจงเพ่ือท าความเข้าใจจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านอาหารและ
โภชนาการ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาการปฏิบัติงาน 
สหกิจศึกษาด้านอาหารและโภชนาการ การดูแลนักศึกษา กิจกรรมและตารางเวลาการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาด้านอาหารและโภชนาการ การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านอาหารและ
โภชนาการ ฯลฯ ก่อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านอาหารและโภชนาการ 

-  จัดสรรนักศึกษาให้อยู่ในการดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านอาหารและ
โภชนาการ ตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์ ให้สอดคล้องกับโจทย์ปัญหาของสถานที่ปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาด้านอาหารและโภชนาการ 

-  เป็นอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านอาหารและโภชนาการตามค าสั่งของคณะฯ  
4.  การเตรียมผู้นิเทศก์งานในสถานทีฝึ่ก 

-  จัดหา เสนอแนะ และประสานงานกับสถานประกอบการ ในการก าหนดรายละเอียด และ
มอบหมายการปฏิบัติงานให้นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านอาหารและโภชนาการ  

-  ออกนิเทศการปฏิบัติงานของนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านอาหารและโภชนาการ 
-  ให้ค าแนะน า และเป็นที่ปรึกษาแก่นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านอาหารและโภชนาการ 
-  รับรอง และประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านอาหารและ

โภชนาการร่วมกับสถานประกอบการ  
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5.  การจัดการความเสี่ยง 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านอาหารและโภชนาการ อาจารย์ที่ปรึกษาการ

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านอาหารและโภชนาการ และอาจารย์ประจ าสาขาร่วมกันประเมินความเสี่ยงต่อ
นักศึกษา และสถานที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านอาหารและโภชนาการ จากข้อมูลสถิติการปฏิบัติงานสห
กิจศึกษาด้านอาหารและโภชนาการ และข่าวสาร/สารสนเทศในสื่อสาธารณะ แล้วดาเนินการป้องกัน ดังนี้  

ความเสี่ยงจากสถานที่ตั้ง การเดินทาง และสภาวะการทางาน  
–  คัดเลือกสถานที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านอาหารและโภชนาการที่ไม่ตั้งอยู่ในเขตอันตราย 

การคมนาคมสะดวก และสภาวะการทางานไม่เสี่ยงอันตราย  
ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุการทางานของนักศึกษา  

–  ปฐมนิเทศแนะน านักศึกษา ประกันอุบัติเหต ุและประกันการเจ็บป่วย และชีวิตให้นักศึกษา  
ความเสื่ยงจากความเสียหายของสถานที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านอาหารและโภชนาการเนื่องจาก

การทางานของนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านอาหารและโภชนาการ 
–  ขอให้สถานที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านอาหารและโภชนาการจัดพนักงานพ่ีเลี้ยงให้

ค าแนะน าและดูแลควบคุมการท างานของนักศึกษา ก าหนดให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านอาหารและโภชนาการอย่างเคร่งครัด  

ความเสี่ยงด้านสังคม  
–  ปฐมนิเทศแนะน าการวางตัวที่เหมาะสมต่อบุคลากรทุกระดับของสถานที่ปฏิบัติงานสหกิจ

ศึกษาด้านอาหารและโภชนาการ 
 

หมวดที ่6 การประเมินนักศึกษา 
1.  หลักเกณฑ์การประเมิน 

หากผ่านเกณฑ์ คือ ≥50% ได้เกรด S แต่ถ้า < 50% ได้เกรด U  
2.  กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

- จะต้องผ่านการออกฝึกอาชีพครบตามระยะเวลาที่กาหนด คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาฝึก
ปฏิบัติ  

- ผ่านการส่งรายงานครบ และน าเสนอรายงานในที่ประชุม  
การให้คะแนนแบ่งคะแนนออกเป็น 2 ส่วน  
ส่วนที่ 1 เจ้าของสถานประกอบการหรือพนักงานพ่ีเลี้ยง ร้อยละ 50  
ส่วนที่ 2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ ร้อยละ 50  
- อาจารย์นิเทศ ร้อยละ 20  
- การเสนอรายงาน (รูปเล่มฉบับสมบูรณ์) ร้อยละ 15  
- การจัดนิทรรศการ/สัมมนา ร้อยละ 15  
ในส่วนนี้ประกอบด้วยคะแนนจากการเข้าร่วมการชี้แจง และกิจกรรมต่างๆ ความมั่งคงในการเลือก

สถานประกอบการ ความตรงต่อเวลาในการรับ-ส่งเอกสารต่างๆ รายงาน การน าเสนอผลการปฏิบัติงาน 
สหกิจศึกษา และความใส่ใจในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านอาหารและโภชนาการ  
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3.  ความรับผิดชอบของผู้นิเทศก์งานต่อการประเมินนักศึกษา 
ประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาระหว่างการปฏิบัติงานและหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานสหกิจ

ศึกษาด้านอาหารและโภชนาการ ตามแบบฟอร์มประเมินของคณะ โดยพิจารณาจากพฤติกรรม ผลงาน
ระหว่างการฝึก และรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านอาหารและโภชนาการ ซึ่งผู้รับผิดชอบการนิเทศ
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านอาหารและโภชนาการต้องรวบรวมความคิดเห็นจากพนักงานพี่เลี้ยง และ
พนักงานอื่นๆท่ีท างานร่วม/เกี่ยวข้องกับนักศึกษา  
4.  ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประสบการณ์ภาคสนามต่อการประเมินนักศึกษา 

ประเมินนักศึกษาภายหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านอาหารและโภชนาการตาม
แบบฟอร์มประเมินของคณะ โดยพิจารณาจากรายงานการประเมินตนเองของนักศึกษา บันทึกการประเมิน
ของอาจารย์ท่ีปรึกษาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านอาหารและโภชนาการ การน าเสนอ และรายงานการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านอาหารและโภชนาการของนักศึกษา  
5.  การสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านอาหารและโภชนาการประสานงานกับผู้รับผิดชอบ
การฝึกฝ่ายสถานท่ีปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อตรวจสอบท าความเข้าใจในประเด็น
การประเมินท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ และกรณีจ าเป็น จัดประชุมร่วมระหว่างผู้รับผิดชอบการฝึกฝ่าย
สถานทีป่ฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านอาหารและโภชนาการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้าน
อาหารและโภชนาการ อาจารย์ท่ีปรึกษาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อพิจารณา
หาข้อสรุป  

 
หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

1.  กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยผู้เกี่ยวข้องต่อไปนี้ 
1.1  นักศึกษา 

จัดให้นักศึกษาตอบแบบประเมินประสิทธิผลของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านอาหารและ
โภชนาการ 

1.2  ผู้นิเทศก์งานหรือผู้ประกอบการ 
ขอให้ผู้รับผิดชอบการฝึกฝ่ายสถานท่ีปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านอาหารและโภชนาการบันทึกความ

คิดเห็นต่อประสิทธิผลของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านอาหารและโภชนาการในแบบฟอร์มท่ีคณะกาหนด 
และ/หรือการสุ่มถามด้วยวาจา  

1.3  อาจารยน์ิเทศก์ 
ขอให้อาจารย์ท่ีปรึกษาการปฏบิัติงานสหกิจศึกษาด้านอาหารและโภชนาการบันทึกความคิดเห็นต่อ

การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านอาหารและโภชนาการในแบบฟอร์มท่ีคณะก าหนด  
1.4  อ่ืน ๆ เช่น บัณฑิตจบใหม่ 

 - 
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2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง 
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านอาหารและโภชนาการ ประมวลผลการปฏิบัติงาน

สหกิจศึกษาด้านอาหารและโภชนาการของนักศึกษาท้ังหมด พร้อมท้ังผลการประเมินและข้อเสนอแนะต่างๆ 
ของนักศึกษา ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านอาหารและ
โภชนาการ และอาจารย์ท่ีปรึกษาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านอาหารและโภชนาการ จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านอาหารและโภชนาการ รายงานต่ออาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อ
น าเสนอต่อคณะเพื่อทราบ และพิจารณา  

- ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านอาหารและโภชนาการด้านอาหาร
และโภชนาการร่วมพิจารณาประสิทธิผลของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านอาหารและโภชนาการ วิเคราะห์
ปัญหาและก าหนดแผนพัฒนาปรับปรุงส าหรับใช้ในรอบปีการศึกษาถัดไป  
 


