รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาภาษาจีน

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 1574801

ชื่อวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาจีน
ชื่อวิขาภาษาอังกฤษ Field Experience in Chinese

1.2 จานวนหน่วยกิต
5หน่วยกิต (0-24-0)
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
1) หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
2) ประเภทของรายวิชา : วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : อาจารย์ มนรดา เลิศจิรวณิชย์
2) อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ มนรดา เลิศจิรวณิชย์
1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2561 / ชั้นปี 4
1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.7 สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
1.8 วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
1 ธันวาคม 2561

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. ตระหนักถึงคุณค่าของคุณธรรมและจริยธรรม มีพฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและมีจิต
สาธารณะ มีภาวะผู้นา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
2. มีความรู้และเข้าใจในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานในการดารงชีวิต มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและความ
เป็นไปของชาติและสังคมโลก สามารถจาแนกและอธิบายองค์ความรู้ที่ศึกษา บูรณาการและประยุกต์ใช้กับศาสตร์
อื่นๆ ที่เกี่ยงข้องรวมถึงดาเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ
3. สามารถคิดอย่างเป็นระบบ ค้นคว้า ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ประยุกต์ความรู้ทักษะ วิเคราะห์ และ
แก้ไขปัญหาของตนเองในการดาเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี
4. มีความสามารถทางานเป็นกลุ่มในฐานะผู้นาและผู้ตามได้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แนวทางที่เป็น
ประโยชน์ต่อการดาเนินกิจกรรมต่างๆ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ มีความเคารพในสิทธิและความมีคุณค่าของตนเองและผู้อื่น สามารถวางแผนในการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
5. มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์สามารถสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์เพื่อนามา
ประยุกต์ใช้ และนาเสนอและสื่อสารโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติได้ สามารถเลือกใช้ข้อมูล
และสารสนเทศเพื่อประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิตและแก้ไขปัญหาของตนเองได้อย่างเหมาะสม

2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
วัตถุประสงค์ ของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาจีน) เพื่อ
(1) เชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎีกับการประยุกต์ให้เกิดผลทางปฏิบัติ
(2) เข้าใจกระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการนาความรู้ด้านภาษาจีนมาใช้ในการทางาน
(3) เรียนรู้และฝึกประสบการณ์การพัฒนาหน่วยงานหรือองค์การ
(4) ได้รับทักษะใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการปฏิบัติงาน
(5) เข้าใจชีวิตการทางานและวัฒนธรรมองค์กร
(6) รู้จักปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร และสามารถทางานร่วมกันได้

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
3.1 คาอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณ์ภาคสนามหรือคาอธิบายรายวิชา
ฝึกการปฏิบัติในภาครัฐ หรือภาคเอกชน ในสถานที่จริงซึ่งมีการใช้ภาษาจีนในสถานการณ์ต่างๆ
Practice working skill in the government or private sectors by using Chinese Language.

3.2 กิจกรรมของนักศึกษา
การทางานเพื่อเพิ่มประสบการณ์ภาคสนาม ในช่วงระยะเวลาต่อเนื่องจนครบจานวนชั่วโมงที่ระบุตาม
หลักสูตร และ/หรือตามเวลาการทางานของหน่วยงานที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม โดยนักศึกษาต้องมี
การเตรียมตัวก่อนการทางาน ดังนี้
1. เรียนรู้ ทาความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย วัฒนธรรม กฎ ระเบียบ ขั้นตอนในการทางานของ
หน่วยงานหรือองค์กรที่ทาการฝึกงาน
2. เรียนรู้ และฝึกการทางานร่วมกับผู้อื่นในสถานประกอบการที่ฝึกงาน
3. นาความรู้ภาษาจีนรวมถึงวิชาอื่น และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องมาพื้นฐานในการประยุกต์
เพื่อการทางาน
4. เข้าร่วมปฐมนิเทศ สัมมนากลางภาคการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม และปัจฉิมนิเทศ

3.3 รายงานหรืองานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย
รายงานหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
กาหนดส่ง
1.รายงานการวิ เ คราะห์ อ งค์ ก รหรื อ หน่ ว ยงานฝึ ก สัปดาห์ที่7 ของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
ประสบการณ์
2.รายงานการพัฒนาการ การฝึกประสบการณ์
สัปดาห์7 ของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
3.ผลการวิเคราะห์ปัญหาระหว่างการฝึกประสบการณ์ ระหว่างการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามระยะเวลา
ที่มอบหมายงาน
4.รายงานระหว่างการฝึกประสบการณ์ (ช่วงที่1)
สัปดาห์ที่7 ของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
5.รายงานการฝึกงาน (ช่วงที่2)
หลั ง การสิ้ น สุ ด การฝึ ก ประสบการณ์ ภ าคสนาม 2
สัปดาห์

3.4 การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา
1) จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ทั้งที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
และที่ป รึ กษาเฉพาะเรื่ อ งให้ นั กศึ ก ษาน าเสนอการเรียนรู้ และประสบการณ์ ที่ ได้รั บจากการฝึ ก ประสบการณ์
ภาคสนาม เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาที่ไปฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
2) อาจารย์ชี้ให้เห็นถึงความสาคัญ และผลกระทบต่อพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่มีต่อการทางานในอนาคต
3) การนาผลการประเมินนักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม มานาเสนออภิปราย เพื่อเป็นแนวทางใน
การฝึกประสบการณ์ภาคสนามต่อรุ่นต่อไป

3.5 หน้ า ที่ แ ละความรับ ผิ ด ชอบของพนั ก งานพี่ เ ลี้ ย งในสถานประกอบการที่ ดู แ ลกิ จกรรมใน
ภาคสนาม
1) จัดโปรแกรม ตารางการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา
2) แนะนานักศึกษาเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ วัฒนธรรมของหน่วยงาน
3) แนะนาเครื่องมือ อุปกรณ์ ของหน่วยงาน ที่สามารถนามาใช้เพื่อการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
4) แนะนาบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือที่ต้องทางานร่วมกัน
5) ติดตามความก้าวหน้า ประเมินผลการทางานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนามรายงานผลต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา
6) ประสานงาน ประชุมกับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้ความเห็นในการปรับปรุงการทางานของนักศึกษา

3.6 หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา/ อาจารย์นิเทศ
1) จัดปฐมนิเทศแนะนานักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์ภาคสนาม พร้อมแจกคู่มือการฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม
2) จัดช่องทางและเจ้าหน้าที่ประสานงาน รับแจ้งเหตุ กรณีต้องการความช่วยเหลือ เช่น หมายเลข
โทรศัพท์ และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
3) จัดอาจารย์ที่ปรึกษาตามความเหมาะสม เพื่อให้คาปรึกษาในการแก้ไขปัญหา (กรณีนักศึกษาประสบ
ปัญหา)

3.7 การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา
จัดอาจารย์ที่ปรึกษาตามความเหมาะสม เพื่อให้คาปรึกษาในการแก้ไขปัญหา (กรณีนักศึกษาประสบ
ปัญหา) ปฐมนิเทศแนะนานักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์ภาคสนาม พร้อมแจกคู่มือการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
จัดช่องทางและเจ้าหน้าที่ประสานงาน รับแจ้งเหตุ กรณีต้องการความช่วยเหลือ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ และ
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
3.8 สิ่งอานวยความสะดวกและการสนับ สนุน ที่ ต้อ งการจากสถานที่ ที่จัด ประสบการณ์ ภ าคสนาม/สถาน
ประกอบการ
1) สถานที่ทางาน หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ตามความจาเป็น
2) วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และคู่มือที่ใช้ประกอบการทางาน
3) แหล่งข้อมูลเพื่อการค้นคว้า หรือเรียนรู้ด้วยตนเอง
4) จัดให้มีพี่เลี้ยงคอยดูแลให้คาแนะนา

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
วิธีการสอนและการประเมินผล
ผลการเรียนรู้ที่ต้องการ
พัฒนา

วิธีการสอน

ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักในคุณค่าของ
คุณธรรม จริยธรรม ความ
ซื่อสัตย์สุจริต และมีความ
กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และมี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม เคารพกฏระเบียบ
และข้อบังคับต่างๆ ของ
องค์กรและสังคม
3) มีภาวะความเป็นผู้นาและ
ผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีม
เคารพในสิทธิ และรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น
สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ
ลาดับความสาคัญได้

1. ปฐมนิเทศนักศึกษาถึง
ระเบียบ วินัย คุณธรรม ที่พึง
ปฏิบัติ ก่อนการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนาม
2. กาหนดตารางเวลาฝึก
ประสบการณ์ภาคสนาม
บันทึกเวลาฝึก กาหนด
ขอบเขตของงาน กาหนด
วิธีการประเมินผลงาน
3. มอบหมายงาน กาหนด
ติดตามและควบคุมให้
นักศึกษาปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของสถาน
ประกอบการ เช่นเดียวกับ
พนักงานขององค์กร
4. ประเมินผลการปฏิบตั ิอย่าง
ต่อเนื่อง

ด้านความรู้
1) มีความรู้และความ
เข้าใจเกี่ยวกับ หลักการ
แนวคิด ทฤษฎีและเนื้อหา
สาระสาคัญของรายวิชาใน
หลักสูตร และที่เกี่ยวกับ
สาขาวิชาภาษาจีน
2) สามารถนาความรู้และ
ประสบการณ์ไปร่วมพัฒนา

สถานประกอบการทีฝ่ ึก
ประสบการณ์ภาคสนาม จัด
พนักงานพี่เลี้ยงให้คาแนะนา
พร้อมจัดเครื่องมือ อุปกรณ์ที่
จาเป็นในการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ แนะนาแหล่งข้อมูล
เพื่อให้นักศึกษาได้คนคว้าเพื่อ
การทางานได้ด้วยตัวเอง

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

1. นักศึกษาประเมินการเรียนรู้
ด้วยตัวเอง โดยใช้
แบบสอบถามมาตรฐานที่วัด
คุณธรรม จริยธรรม
2. ประเมินโดยพี่เลี้ยง หรือผู้
ควบคุมการฝึกประสบการณ์
ภาคสนามในสถาน
ประกอบการ จากการสังเกต
พฤติกรรมและการแสดงออก
ระหว่างการฝึกประสบการณ์
ภาคสนามในสถาน
ประกอบการ จากการสังเกต
พฤติกรรมและการแสดงออก
สัปดาห์ท7ี่
ระหว่างการฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม โดยมีการบันทึกผล
การประเมิน และมีหลักฐาน
แจ้งให้นักศึกษาทราบทุกครั้ง
3. ประเมินความซื่อสัตย์สจุ ริต
โดยการสัมภาษณ์เพื่อน
ร่วมงาน หัวหน้างาน และ
ผู้เกี่ยวข้องโดยอาจารย์นเิ ทศ
การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
จากคู่มือรายงานผลการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนาม
1. ประเมินจากผลการ
ปฏิบัติงาน โดยผู้เกีย่ วข้อง เช่น
ผู้รับบริการ พี่เลี้ยง อาจารย์
นิเทศ
2. ประเมินผลจากการทางาน สัปดาห์ท7ี่
ร่วมกับผู้อื่น
3. ประเมินผลจากการตรงต่อ
เวลาในการส่งงาน และความ
สมบูรณ์ของงานที่ได้รบั

ค่าน้าหนัก
ของการ
ประเมินผล

10%

20%

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการ
พัฒนา
แก้ไขปัญหาและนาความรู้
ทางภาษาจีนไปประยุกต์ใช้ได้
จริง
3) สามารถบูรณาการใน
สาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้
ในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
4) สามารถประยุกต์ใช้
ศาสตร์ต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม และสามารถดาเนิน
ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ
ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และอย่างเป็น
ระบบ
2) สามารถค้นคว้า ศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูล ประยุกต์
ความรู้และทักษะทาง
ภาษาจีนเพื่อใช้ประกอบ
อาชีพ และดาเนินชีวิตใน
สังคมได้เป็นอย่างดี
3) สามารถวิเคราะห์และ
แก้ไขปัญหาในการดาเนิน
ชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์
4) สามารถนาความรู้และ
ทักษะทางภาษาจีนไปพัฒนา
หน่วยงาน สังคม และ
ประเทศชาติได้อย่าง
เหมาะสม

ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนัก
ของการ
ประเมินผล

1. ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่มีใน มอบหมาย โดยกาหนด
หน่วยงานเพื่อการปฏิบตั ิงาน แบบฟอร์มบันทึกการส่งงาน
จริงภายใต้การดูแลของพี่เลี้ยง
2. จัดประชุม แบ่งงาน ติดตาม
งาน ตามระยะเวลาที่กาหนด
หรือตามความเหมาะสม

ในการพัฒนาทักษะทางปัญญา
โดยผ่านกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษา
สามารถคิดอย่างเป็นเหตุเป็น
ผลรวมทั้งสามารถวิเคราะห์
แยกแยะถึงเหตุและผลได้อย่าง
เป็นระบบและมีคุณภาพ เพื่อ
การแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
นักศึกษาจึงต้องมีคุณสมบัติ
ต่างๆ จากการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนาม ดังนี้
1.สามารถคิดอย่างเป็นระบบ
2.สามารถค้นคว้า ศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆได้เป็น
อย่างดี
3.สามารถประยุกต์ความรู้และ
ทักษะของตนเองในการดาเนิน
ชีวิตได้
4.สามารถวิเคราะห์และแก้ไข
ปัญหาในการดาเนินชีวิตได้
อย่างสร้างสรรค์
ความรั บ ผิ ด ชอบที่ ค วรมี ก าร
พั ฒ นา ทั ก ษะความสั ม พั น ธ์
ร ะ ห ว่ า งบุ ค ค ล แ ล ะ ค ว า ม
รั บ ผิ ด ชอบจึ ง จ าเป็ น ต้ อ งเกิ ด

1. การมอบหมายโจทย์ปัญหา
ให้ฝึกการค้นหาความต้องการ
และวิเคราะห์ผลความต้องการ
2. จัดทารายงานผลวิเคราะห์
ความต้องการ และนาเสนอ
3. ประชุมกันระหว่างพี่เลี้ยง
อาจารย์ที่ปรึกษา และ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม
4. มอบหมายงาน
5. จัดทารายงานผลงาน และ ระหว่างฝึก
20%
นาเสนอ
ประสบการณ์
วิชาชีพ

1. สร้างกิจกรรมสันทนาการ
ละลายพฤติกรรม เพื่อให้เกิด
ความรู้รัก สามัคคี พร้อมทั้ง
การทางานเป็นทีม

สัปดาห์ท7ี่

30%

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการ
พัฒนา
1) มี ค วามสามารถในการ
สื่ อ ส า ร กั บ ผู้ อื่ น ที่ มี ความ
แตกต่ า งและหลากหลายได้
อ ย่ า ง เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพ
2) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีจิต
สาธารณะ มีความเข้าใจผู้อื่น
เคารพในสิ ท ธิ แ ละความมี
คุณค่าของตนเองและผู้อื่น
3) สามารถแก้ ไ ขปั ญ หา
ห รื อ ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง ที่ อ า จ
เกิ ด ขึ้ น จากการท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
4) มี ค วามรั บ ผิ ดชอบการ
พัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง
อย่างต่อเนื่อง

วิธีการสอน

ขึ้ น กั บ นั ก ศึ ก ษ า เ พื่ อ ก า ร
ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น อย่ า ง
ราบรื่ น และมี ค วามสุ ข ซึ่ ง
ประกอบไปด้วยลักษณะต่างๆ
ดังนี้
1) มีความสามารถทางานเป็น
ทีมในฐานะผู้นาและผู้ตามได้
2) สามารถริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์
แนวทางที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ
การดาเนินการกิจกรรมต่างๆ
ได้
3) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีสามารถ
สื่ อ สารกั บ ผู้ อื่ น ได้ เ ป็น อย่างดี
ทั้ ง ภ า ษ า ไ ท ย
และ
ภาษาต่างประเทศ
4) มีความเคารพในสิทธิหน้าที่
และคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
5) สามารถวางแผนในการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง 1. มอบหมายงานที่ต้องใช้
ตัวเลข การสื่อสาร และการ คณิตศาสตร์ ทักษะการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
คานวณ และใช้สถิติเพื่อ
1) มีทักษะในการใช้
นาเสนอข้อมูล
เครื่องมือและอุปกรณ์ ที่
2. มอบหมายงานที่ต้องมีการ
จาเป็นต่อการใช้งานได้อย่างมี สื่อสารโดยใช้ภาษาทั้งไทยและ
ประสิทธิภาพ
ต่างประเทศ ทั้งการพูด เขียน
2) สามารถสื่อสารทั้งด้าน ในการประสานการทางาน
การพูด การเขียน ตลอดจน 3. มอบหมายงานที่ต้องใช้
สามารถเลือกใช้สื่อและ
เทคโนโลยี ในการแก้ปัญหา
เครื่องมือในการนาเสนอ
หรือนาเสนอผลงาน
ผลงานได้อย่างเหมาะสม และ
มีประสิทธิภาพ
3) สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
และสืบค้นได้เป็นอย่างดี

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนัก
ของการ
ประเมินผล

2. มอบหมายงานที่ต้องทา
ร่วมกันเป็นทีม มีการแบ่ง
บทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน
3. มอบหมายงานที่ต้องสืบค้น
สัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูล และ
นามาสู่การพัฒนาการบริหาร
จัดการงานที่รับผิดชอบ
4. ประชุมร่วมกัน เพื่อ
มอบหมายงาน ติดตามผลงาน
ประเมินผล

1. ประเมินจากเอกสาร ที่
นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสื่อ
2. ประเมินจากเอกสารที่เขียน
เช่น E-Mail ที่ใช้สื่อสารเพื่อ
การทางาน
3. ประเมินจากผลการ
สัปดาห์ท7ี่
แก้ปัญหา โดยเน้นความ
ถูกต้องและเหมาะสม

20%

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการ
พัฒนา

วิธีการสอน

4) สามารถใช้ข้อมูลสถิติ
และตัวเลข ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
ด้านความรู้
1) มี ค วามรู้ แ ละความ
เข้ า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การ
แนวคิ ด ทฤษฎี แ ละเนื้ อ หา
สาระส าคั ญ ของรายวิ ช าใน
หลั ก สู ตร แล ะ ที่ เ กี่ ยวกั บ
สาขาวิชาภาษาจีน
2) สามารถนาความรู้และ
ประสบการณ์ ไ ปร่ ว มพั ฒ นา
แก้ ไ ขปั ญ หาและน าความรู้
ทางภาษาจีนไปประยุกต์ใช้ได้
จริง
3) สามารถบู รณาการใน
สาขาวิช าที่ ศึ ก ษากั บ ความรู้
ในศาสตร์ อื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
4) สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้
ศ า ส ต ร์ ต่ า ง ๆ ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสม และสามารถดาเนิน
ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ

สถานประกอบการที่ ฝึ ก
ประสบการณ์ ภ าคสนาม จั ด
พนั ก งานพี่ เ ลี้ ย งให้ ค าแนะนา
พร้อมจัดเครื่องมือ อุปกรณ์ที่
จ าเป็ น ในการปฏิ บั ติ งานตาม
หน้ า ที่ แนะน าแหล่ ง ข้ อ มู ล
เพื่อให้นักศึกษาได้คนคว้าเพื่อ
การทางานได้ด้วยตัวเอง
1. ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่มีใน
หน่วยงานเพื่อการปฏิบตั ิงาน
จริงภายใต้การดูแลของพี่เลี้ยง
2. จัดประชุม แบ่งงาน ติดตาม
งาน ตามระยะเวลาที่กาหนด
หรือตามความเหมาะสม

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

1. ป ร ะ เ มิ น จ า ก ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงาน โดยผู้เกี่ยวข้อง เช่น
ผู้ รั บ บริ ก าร พี่ เ ลี้ ย ง อาจารย์
นิเทศ
2. ประเมินผลจากการทางาน
ร่วมกับผู้อื่น
3. ประเมินผลจากการตรงต่อ
เวลาในการส่งงาน และความ
ส ม บู ร ณ์ ข อ ง ง า น ที่ ไ ด้ รั บ
ม อ บ ห ม า ย โ ด ย ก า ห น ด สัปดาห์ท7ี่
แบบฟอร์มบันทึกการส่งงาน

ค่าน้าหนัก
ของการ
ประเมินผล

20%

หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ
5.1 การกาหนดสถานที่ฝึก
1) อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม คัดเลือกสถานประกอบการที่ยินดีรับนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์ภาคสนาม โดยดูลักษณะงานที่เหมาะสมและมีความพร้อม ดังนี้
- เข้าใจ และสนับสนุนการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามจุดมุ่งหมาย
- มีความปลอดภัยของสถานที่ตั้ง มีความสะดวกในการเดินทาง และสภาพแวดล้อมการทางาน
ที่ดี
- มีอุปกรณ์ เทคโนโลยี ที่พร้อมในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
- สามารถจัดพนักงานพี่เลี้ยงดูแลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
- ยินดี เต็มใจรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม

5.2 การติดต่อประสานงาน

กาหนดล่ ว งหน้ าก่อนฝึ กประสบการณ์ภาคสนามอย่างน้อย 3 เดือน จัดนักศึกษาลงฝึ กประสบการณ์
ภาคสนามตามความสมัครใจ หรือนักศึกษาอาจเสนอสถานที่ฝึกประสบการณ์ภาคสนามด้วยตนเอง แต่ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้รับผิดชอบรายวิชา หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาษาจีน

5.3 การเตรียมนักศึกษา
1) จัดปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
2) มอบคู่มือการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ก่อนการฝึกประสบการณ์ภาคสนามอย่างน้อย 1 สัปดาห์
3) ชี้แจงวัตถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวัง จากการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม วิธีการประเมินผลช่องทางการ
ติดต่อประสานงาน
4) จัดฝึกอบรมบุคลิกภาพ การแต่งการ หรือเทคนิคเพิ่มเติมหากต้องการความสามารถเฉพาะด้าน เพื่อ
การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม

5.4. การเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษา
1) อาจารย์ที่ป รึ กษาฝึ กประสบการณ์ภ าคสนาม ประสานงานกับสถานประกอบการเพื่อขอชื่ อ และ
ตาแหน่งของพนักงานพี่เลี้ยง
2) จั ด ประชุ ม /ส่ ง มอบคู่ มื อ ฝึ ก ให้ กั บ พี่ เ ลี้ ย งและนั ก ศึ ก ษาฝึ ก ประสบการณ์ ภ าคสนามเพื่ อ ชี้ แ จงถึง
วัตถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวัง จากการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ต้องเน้น การทา
ความเข้าใจในอุปกรณ์ เทคโนโลยี ที่จะนามาใช้ในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม แนวทางการฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม

5.5 การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงในสถานที่ฝึก
1) จัดประชุมพี่เลี้ยง และนักศึกษาฝึ กประสบการณ์ภาคสนามเพื่อชี้แจงให้ ทราบวัตถุประสงค์ สิ่งที่
คาดหวัง จากการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
2) ชี้แจงถึงวิธีการบันทึกผลการทางานของนักศึกษา มอบเอกสารคู่มือ การดูแล และการประเมินผลการ
ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม

5.6 การจัดการความเสี่ยง
อาจารย์ประจาหลักสูตรประชุมร่วมกันเพื่อประเมินความเสี่ยง ที่จะเกิดต่อนักศึกษา และก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อสถานประกอบการ เช่น
● ความเสี่ยงจากสถานที่ตั้ง สภาพแวดล้อมในการทางาน การเดินทาง กาหนดแนวทางป้องกัน
โดยคัดเลือกสถานประกอบการที่มีการคมนาคมสะดวกไม่มี หรือมีความเสี่ยงน้อยที่สุด
● ความเสี่ยงจากอุบัติภัยจากการทางาน จาดการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ กาหนดแนวทางป้องกัน
โดย จัดปฐมนิเทศ แนะนาการใช้อุปกรณ์อันก่อให้เกิด ความเสียหายต่อหน่วยงานหรือองค์กร เน้นคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน และกาหนดให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด

หมวดที่ 6 การประเมินนักศึกษา
6.1 หลักเกณฑ์การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม

1) ประเมิน การบรรลุผ ลการเรี ยนรู้ของนักศึกษาทั้ง 5 ด้าน โดยให้ ระดับคะแนน1-5ตามเกณฑ์การ
ประเมินผลการศึกษาของหลักสูตรภาษจีน ดังนี้
1 หมายถึง ต้องปรับปรุงอย่างมาก
2 หมายถึง ต้องปรับปรุง
3 หมายถึง พอใช้
4 หมายถึง ดี
5 หมายถึง ดีมาก

6.2 หลักเกณฑ์การประเมินผลการเรียนการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
การประเมินผลการเรี ยนวิชาฝึ กประสบการณ์วิช าชีพ(การฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม)ให้ เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ดังนี้
ระดับการประเมิน
ความหมายของผลการเรียน
นักศึกษาต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน
PD
ผ่านดีเยี่ยม(Pass with Distinction)
ร้อยละ 90-100
P
ผ่าน(Pass)
ร้อยละ 50-89
NP
ไม่ผ่าน(No Pass)
ร้อยละ 00-49
หากนักศึกษาได้ผลการประเมิน “NP” นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะผ่านการประเมิน
โดยการประเมินแบบอิงเกณฑ์ขอมหาวิทยาลัย

6.3 กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
1) ประเมินโดยพนักงานพี่เลี้ยงและอาจารย์ที่ปรึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม โดยใช้เกณฑ์ให้เป็นไป
ตามข้อกาหนดของการฝึกประสบการณ์วิชาชีทางภาษาจีน
2) อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาฝึ ก ประสบการณ์ ภ าคสนาม สรุ ป ผลการประเมิ น และรายงานผลต่ อ คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

6.4 ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงต่อการประเมินนักศึกษา
ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาทั้งระหว่างฝึกประสบการณ์ภาคสนาม และเมื่อเสร็จสิ้น การฝึก
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบฟอร์มการประเมินของหลักสูตรในคู่มือการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม

6.5 ความรับผิดชอบของอาจารย์ ผู้รับ ผิดชอบการฝึกประสบการณ์ภ าคสนามต่ อการประเมิ น
นักศึกษา
ประเมินผลนักศึกษาหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบประเมินโดยพิจารณาจาก
รายงานผลการประเมินตนเองของนักศึกษา บันทึกผลการนิเทศ และรายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของพี่
เลี้ยง

6.6 การสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง
ประธานหลักสูตรประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กร เพื่อทาความเข้าใจในการประเมินหากเกิดความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ควรมีการประชุมร่วมกัน ระหว่างผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาหาข้อสรุป

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1 นักศึกษา
จัดให้นักศึกษาตอบแบบสอบถามการฝึกปะสบการณ์ภาคสนาม
2 พนักงานพี่เลี้ยงหรือผู้ประกอบการ
พนักงานพี่เลี้ยงบันทึกงานที่มอบหมาย และผลการฝึกฯในแบบฟอร์ม และสุ่มถามสัมภาษณ์
3 อาจารย์ที่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม
อาจารย์ที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง บันทึกการให้คาปรึกษา ผลการดาเนินงานของนักศึกษาหลังให้คาปรึกษา ใน
แบบฟอร์มรายงานผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม การนาคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาไปใช้ในการแก้ปัญหา
ของนักศึกษา
4 อื่น ๆ เช่น บัณฑิตจบใหม่
ติดตามความความก้าวหน้าในการทางานของบัณฑิตที่ตรงตามสาขาวิชา โดยการสารวจสอบถามจาก
ผู้ประกอบการและบัณฑิต

7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน
1) ใช้แบบประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา
2) ใช้แบบประเมินตนเองสาหรับนักศึกษา

7.3 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการสังเกตพฤติกรรม การปฏิบัติและการนาเสนอผลงาน
ผลการเรียนรู้
วิธีการประเมิน
การสังเกต
การสอบ
การปฏิบัติ/การ
พฤติกรรม
นาเสนอผลงาน
คุณธรรม จริยธรรม


ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง


บุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข


การสื่อสาร และการใช้ไอที

7.4 การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1) อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ประมวลผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา
จากผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากนักศึกษา จากประธานกรรมการบริหารหลักสูตร หรือคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรเพื่อทราบ
2) ประชุมหลักสูตร เพื่อร่วมพิจารณานาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงสาหรับการใช้ในปีการศึกษาถัดไป นาแสดงไว้
ในรายงานผลการดาเนินการหลัก

