รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.4)

รหัสวิชา 1554806 ชื่อรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ
(Business English Internship)

อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์วิลาสินี พลอยเลื่อมแสง

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มคอ. 4

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สารบัญ
หมวด
หมวด 1

หมวด 2

หมวด 3

หมวด 4

ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2. จานวนหน่วยกิตหรือจานวนชั่วโมง
3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่กาหนดให้มีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามแผน
การศึกษาของหลักสูตร
6. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณ์ภาคสนาม
ครั้งล่าสุด
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของประสบการณ์ภาคสนาม
2. วัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณ์ภาคสนาม
การพัฒนาผลการเรียนรู้
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณ์ภาคสนามหรือคาอธิบายรายวิชา
2. กิจกรรมของนักศึกษา
3. รายงานหรืองานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย
4. การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา
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หมวด 5

หมวด 6

หมวด 7

5. หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมใน
ภาคสนาม
6. หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศ
7. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา
8. สิ่งอานวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ต้องการจากสถานที่ที่จัดประสบการณ์
ภาคสนาม/สถานประกอบการ
การวางแผนและการเตรียมการ
1. การกาหนดสถานที่ฝึก
2. การเตรียมนักศึกษา
3. การเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศ
4. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงในสถานที่ฝึก
5. การจัดการความเสี่ยง
การประเมินนักศึกษา
1. หลักเกณฑ์การประเมิน
2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
3. ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงต่อการประเมินนักศึกษา
4. ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประสบการณ์ภาคสนามต่อการประเมินนักศึกษา
5. การสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
1. กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยผู้เกี่ยวข้องต่อไปนี้
2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
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รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.1 รหัสและชื่อรายวิชา
1554806
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ
Business English Internship
1.2 จานวนหน่วยกิตหรือจานวนชั่วโมง
5 (0-30-0) หน่วยกิต (450 ชั่วโมง)
1.3 หลักสูตรและประเภทรายวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาประสบการณ์วิชาชีพ)
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
อาจารย์วิลาสินี พลอยเลื่อมแสง และอาจารย์ประจาหลักสูตรฯ
1.5 ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่กาหนดให้มีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
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ภาคการศึกษาที่ 1/ ชั้นปีที่ 4
1.6 วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณ์ภาคสนามครั้งล่าสุด
15 กรกฎาคม 2562
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.1 จุดมุ่งหมายของประสบการณ์ภาคสนาม
รายวิชาการฝึกงานวิชาชีพอังกฤษธุรกิจมีจุดมุงหมาย ดังนี้
1) เพื่อเป็นการเตรียมตัวและให้โอกาสนักศึกษานาความรู้และความสามารถที่ได้รับการฝึกฝนไปใช้
ปฏิบัติในสถานการณ์จริง
2) เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติตน การยอมรับคาแนะนา การแก้ปัญหา การวางแผนงานและ
การพัฒนาความสามารถของตนเองในการปฏิบัติงานจากผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการ
3) เพื่อฝึกให้นักศึกษามีทักษะในการคิดวิเคราะห์ การประเมินสถานการณ์ การแก้ปัญหา การสร้าง
เครือข่าย รวมทั้งทักษะการมีมนุษยสัมพันธ์และการปรับตัวในการเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตรงตามสาขา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจมุ่งเน้นให้นักศึกษามีทักษะในการปฏิบัติ
งานจริงทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย สามารถคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ มีความคิดสร้างสรรค์ มีภาวะ
ผู้นา แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีเจตคติที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีจิตบริการ รวมทั้งมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้
ทักษะภาษาอังกฤษ ความรู้พื้นฐานทางธุรกิจ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
2.2 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณ์ภาคสนาม
เพื่อพัฒนาเนื้อหารายวิชาและกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับลักษณะของบัณฑิต
ที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและสถานการณ์ของสังคมโลกปัจจุบัน
หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้
3.1 คุณธรรม จริยธรรม
3.1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2) มีความซื่อสัตย์สุจริตต่องานที่ได้รับมอบหมาย
3) เคารพข้อตกลง กฎระเบียบ และข้อบังคับ
4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
3.1.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้
- การให้การปฐมนิเทศเพื่อให้ข้อมูลสาคัญและจาเป็นก่อนฝึกงาน
- การจัดสัมมนากลางภาคและปลายภาค
3.1.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
- สังเกตจากการมีส่วนร่วมในการตอบคาถามและแสดงความคิดเห็นในการปฐมนิเทศ การ
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สัมมนากลางภาคและปลายภาค
- จากรายงานการฝึกงานและสมุดบันทึกการปฏิบัติงาน
3.2 ความรู้
3.2.1 อธิบายถึงความรู้ที่จะได้รับ/ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
2) มีความรู้ความเข้าใจด้านคาศัพท์ สานวน และไวยากรณ์ในบริบททางธุรกิจ
3) มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานทางธุรกิจ
4) บูรณาการความรู้ด้านภาษาอังกฤษกับธุรกิจด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.2.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียน
- การให้การปฐมนิเทศเพื่อให้ข้อมูลสาคัญและจาเป็นก่อนฝึกงาน
- การจัดสัมมนากลางภาคและปลายภาค
- การเขียนรายงานส่งอาจารย์ที่ปรึกษาทาง Email ประจาสัปดาห์หลังการสัมมนากลางภาค
3.2.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
- จากรายงานส่งอาจารย์ที่ปรึกษาทาง Email
- สังเกตจากการมีส่วนร่วมในการตอบคาถามและแสดงความคิดเห็นในการสัมมนากลางภาค
และ ปลายภาค
- จากรายงานการฝึกงานและสมุดบันทึกการปฏิบัติงาน
3.3 ทักษะทางปัญญา
3.3.1 ทักษะทางปัญญาที่จะได้รับการพัฒนา/ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) สืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติม ทันต่อเหตุการณ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ
2) คิดสร้างสรรค์ และปรับใช้องค์ความรู้อย่างเหมาะสม
3) คิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีระบบ
4) สังเคราะห์องค์ความรู้
3.3.2 กระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ใช้ในพัฒนาผลการเรียนรู้
- การให้การปฐมนิเทศเพื่อให้ข้อมูลสาคัญและจาเป็นก่อนฝึกงาน
- การอภิปรายและมีส่วนร่วมในการสัมมนากลางภาคและปลายภาค
- การเขียนรายงานส่งอาจารย์ที่ปรึกษาทาง Email ประจาสัปดาห์หลังการสัมมนากลางภาค
3.3.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
- สังเกตจากการเข้ารับฟังการปฐมนิเทศเพื่อรับฟังข้อมูลสาคัญและจาเป็นก่อนฝึกงาน
- สังเกตการอภิปรายและมีส่วนร่วมในการสัมมนากลางภาคและปลายภาค
- จากรายงานการฝึกงานและสมุดบันทึกการปฏิบัติงาน
- จากการเขียนรายงานส่งอาจารย์ที่ปรึกษาทาง Email ประจาสัปดาห์หลังการสัมมนากลาง
ภาค
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3.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
3.4.1 คาอธิบายเกี่ยวกับทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความสามารถในการรับภาระความ
รับผิดชอบที่ควรมีการพัฒนา
1) ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
2) สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) มีความรับผิดชอบต่อบทบาทของตนที่มีต่อผู้อื่น
3.4.2 กระบวนการ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะพัฒนาผลการเรียนรู้
- การอภิปรายและมีส่วนร่วมในการสัมมนากลางภาคและปลายภาค
- การเขียนรายงานส่งอาจารย์ที่ปรึกษาทาง Email ประจาสัปดาห์หลังการสัมมนากลางภาค
3.4.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
- สังเกตจากการเข้ารับฟังการปฐมนิเทศเพื่อรับฟังข้อมูลสาคัญและจาเป็นก่อนฝึกงาน
- การอภิปรายและมีส่วนร่วมในการสัมมนากลางภาคและปลายภาค
- จากรายงานการฝึกงานและสมุดบันทึกการปฏิบัติงาน
- จากการเขียนรายงานส่งอาจารย์ที่ปรึกษาทาง Email ประจาสัปดาห์หลังการสัมมนากลาง
ภาค
3.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.5.1 คาอธิบายเกี่ยวกับทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ
ที่ควรมีการพัฒนา
1) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและนาเสนอข้อมูลได้
2) ติดต่อสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3) คานวณตัวเลข หรือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขเบื้องต้นได้
4) คานวณตัวเลข หรือประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปได้
3.5.2 กระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะพัฒนาผลการเรียนรู้
- การให้การปฐมนิเทศเพื่อให้ข้อมูลสาคัญและจาเป็นก่อนฝึกงาน
- การอภิปรายและมีส่วนร่วมในการสัมมนากลางภาคและปลายภาค
- การเขียนรายงานส่งอาจารย์ที่ปรึกษาทาง Email ประจาสัปดาห์หลังการสัมมนากลางภาค
3.5.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
- สังเกตจากการเข้ารับฟังการปฐมนิเทศเพื่อรับฟังข้อมูลสาคัญและจาเป็นก่อนฝึกงาน
- สังเกตการอภิปรายและมีส่วนร่วมในการสัมมนากลางภาคและปลายภาค
- จากรายงานการฝึกงานและสมุดบันทึกการปฏิบัติงาน
- จากการเขียนรายงานส่งอาจารย์ที่ปรึกษาทาง Email ประจาสัปดาห์หลังการสัมมนากลาง
ภาค
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หมวดที่ 4 ลักษณะและการดาเนินการ
4.1 คาอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณ์ภาคสนามหรือคาอธิบายรายวิชา
ฝึกทักษะการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง โดยการนาความรู้และทักษะภาษาอัง กฤษ ความรู้
พื้นฐานทางธุรกิจ และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการทางานในสายงานธุรกิจ
Practice job skills in real situations by applying English knowledge and skills as well
as fundamental business knowledge together with the use of technology in order to work
in business fields.
4.2 กิจกรรมของนักศึกษา

4.3 รายงานหรืองานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย
รายงานหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
รายงานการฝึกงาน
สมุดบันทึกการปฏิบัติงาน
รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน

กาหนดส่ง
สิ้นสุดการฝึกงาน
สิ้นสุดการฝึกงาน
ส่งอาจารย์ที่ปรึกษาทางอีเมล์ทุกสัปดาห์หลัง
สัมมนากลางภาค
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4.4 การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา
- รายงานส่งอาจารย์ที่ปรึกษาทาง Email ประจาสัปดาห์
- การไปเยี่ยม และ/หรือโทรศัพท์ติดต่อกับนักศึกษา และ/หรือสถานประกอบการ
- การพบอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นรายบุคคล
- การสนทนากับผู้ดูแลนักศึกษาฝึกงานทางโทรศัพท์ และ/หรือ ณ สถานประกอบการ
4.5 หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม
1) ให้ความรู้เกี่ยวกับงานที่นักศึกษาต้องฝึกงาน
2) ให้คาปรึกษานักศึกษาในหน้าที่และงานที่ได้รบั มอบหมาย
3) ติดตามดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
4) ติดต่อ และ/หรือรายงานอาจารย์ผู้ควบคุมดูแลนักศึกษาเมื่อมีปัญหาเฉพาะกรณ
4.6 หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศ
1) ให้คาปรึกษานักศึกษาในการปฏิบัติงานในฐานะนักศึกษาฝึกงาน
2) จัดให้มีการสัมมนากลางภาคและปลายภาค
3) ติดตามดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
4) ติดต่อ และ/หรือแจ้งผู้ควบคุมดูแลนักศึกษาณ สถานประกอบการเมื่อมีปัญหาเฉพาะกรณี
4.7 การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา
1) จัดให้มีการปฐมนิเทศเพื่อให้นักศึกษาเตรียมตัวก่อนฝึกงาน 1 ภาคการศึกษา
2) จัดให้มีการสัมมนากลางภาคเพื่อให้นักศึกษากลับเข้ามารายงานผลการฝึกงานรวมทั้งการแสดง
ความคิดเห็นและประเมินตนเองเมื่อฝึกงานผ่านไป 6 สัปดาห์
3) จัดให้มีการเขียนรายงาน ปรึกษา ขอคาแนะนาจากอาจารย์ทีปรึกษาโดยใช้ Email
4) จัดให้มีการสัมมนาปลายภาคเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสสรุป วิเคราะห์ปัญหา และนาเสนอผล
การแก้ปัญหา พร้อมทั้งประเมินผลการฝึกงานของตนเอง
4.8 สิ่งอานวยความสะดวกและการสนับสนุนทีต่ ้องการจากสถานที่ที่จัดประสบการณ์ภาคสนาม / สถาน
ประกอบการ
หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ
5.1 การกาหนดสถานที่ฝึก
1) จัดการปฐมนิเทศเพื่อให้ความรู้นักศึกษาในการหาที่ฝึกงานและการดาเนินการด้านเอกสาร
2) แจ้งให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับสถาประกอบการที่ต้องการนักศึกษา เช่น หน่วยงานของรัฐบาล
หน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน องค์กรอิสระ เป็นต้น
3) เชิญศิษย์มาให้ความรู้เกี่ยวกับสถานประกอบการ
5.2 การเตรียมนักศึกษา
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1) จัดการปฐมนิเทศเพื่อให้ความรู้นักศึกษาในการหาที่ฝึกงานและการดาเนินการด้านเอกสาร
2) ให้ความรู้นักศึกษาในการจัดเตรียมเอกสาร ลักษณะของเอกสาร และการดาเนินงานด้านเอกสาร
ตั้งแต่ขอความอนุเคราะห์การฝึกงาน การส่งตัวฝึกงาน และการส่งตัวกลับจากสถานประกอบการ
3) อานวยความสะดวกในการดาเนินการด้านเอกสารการฝึกงาน
5.3 การเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศ
1) ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อปรึกษาหารือ ดาเนินการตามกระบวนการด้านเอกสาร
2) มอบหมายอาจารย์ประจาหลักสูตรเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา/นิเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดูแลนักศึกษา
ตลอดภาคการศึกษา
3) อาจารย์ที่ปรึกษา/นิเทศ มีหน้าที่เข้าร่วมการสัมมนาทั้งกลางภาคและปลายภาคเพื่อรับฟังผลการ
ฝึกงาน และ/หรือปัญหาจากการฝึกงาน
5.4 การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงในสถานที่ฝึก
5.5 การจัดการความเสี่ยง
1) ให้ความรู้เบื้องต้นแก่นักศึกษาเกี่ยวลักษณะเฉพาะและความแตกต่างของงานในแต่ประเภท
2) กาหนดอาจารย์ผู้ดูแลทั้งอาจารย์ที่ปรึกษา / นิเทศ และประธานหลักสูตรในการกากับ ดูแล ติดตาม
แก้ปัญหาและประเมินผลตามกระบวนการฝึกงานที่กาหนด
3) ติดต่อ ติดตาม และเยี่ยมนักศึกษาเป็นกรณี ถ้ามีข้อปัญหาและเหตุการณ์ไม่ปกติอันอาจทาให้
นักศึกษาไม่สามารถฝึกงานได้ครบตามวันและเวลาที่หลักสูตรกาหนด และไม่ตอบวัตถุประสงค์ของรายวิชา
4) กรณีที่นักศึกษาบางคนไม่สามารถเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจตามแผนการ
ศึกษา หลักสูตรฯ มีการกาหนดเวลาให้นักศึกษาเข้ารับการฝึกฯ ในภาคการศึกษาถัดไป
หมวดที่ 6 การประเมินนักศึกษา
6.1 หลักเกณฑ์การประเมิน
ประเมินการบรรลุผลการเรียนรู้ของนักศึกษาทั้ง 5 ด้าน โดยให้ระดับคะแนน 1 – 5 ตามเกณฑ์การ
ประเมินผลการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1 หมายถึง ต้องปรับปรุงอย่างมาก
2 หมายถึง ต้องปรับปรุง
3 หมายถึง พอใช้
4 หมายถึง ดี
5 หมายถึง ดีมาก
นักศึกษาต้องได้รับคะแนนประเมินเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จึงจะผ่านเกณฑ์การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
6.2 กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
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กาหนดการประเมินผลเป็น 3 ส่วน ดังนี้
1) ผลการประเมินจากสถานประกอบการ 70 คะแนน
2) ประเมินจากรายงานการฝึกงานและสมุดบันทึกการปฏิบัติงาน 20 คะแนน
3) ประเมินจากการเข้าสัมมนากลางภาคและปลายภาค 10 คะแนน
การตีความผลการประเมินมีดังนี้
PD Pass with distinction ผ่านดีเยี่ยม
P
Pass
ผ่าน
NP No Pass
ไม่ผ่าน
I
Incomplete
ทางาน และส่งงานยังไม่ครบตามกาหนด
6.3 ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลีย้ งต่อการประเมินนักศึกษา
1) ดูแล สอน ให้คาแนะนาแก่นักศึกษาในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2) ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
6.4 ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประสบการณ์ภาคสนามต่อการประเมินนักศึกษา
1. ให้ข้อแนะนา คาปรึกษา กากับ ดูแล ติดตาม แก้ปัญหาและประเมินผลตามกระบวนการฝึกงาน
ที่กาหนด
2. ติดต่อ ติดตาม และไปเยี่ยมนักศึกษาเป็นรายกรณี หากมีข้อปัญหาและเหตุการณ์ไม่ปกติอันอาจ
ทาให้นักศึกษาไม่สามารถฝึกงานตามวัตถ์ประสงค์ของรายวิชา
3. ประเมินผลการฝึกงานของนักศึกษาโดยส่งผลการประเมินให้ประธานหลักสูตรตามกาหนดเวลา
ของมหาวิทยาลัย
6.5 การสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง
ในกรณีที่ผลการประเมินของสถานประกอบการกับผลการประเมินของอาจารย์ที่ปรึกษาไม่สอด
คล้องกันให้นาเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อหาข้อยุติ ทั้งนี้โดยมีพื้นฐานอยู่บนความ
ยุติธรรม ความเที่ยงตรงและคุณธรรมต่อนักศึกษาฝึกงาน
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
7.1 กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยผู้เกี่ยวข้องต่อไปนี้
7.1.1 นักศึกษา
นักศึกษามีหน้าที่ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการประเมินผลตามที่กาหนดในหมวดที่ 4 5 และ 6
เพื่อพัฒนาการดาเนินงาน การวางแผนและการเตรียมการ รวามทั้งการประเมินผลนักศึกษา
7.1.2 พนักงานพี่เลี้ยงหรือผู้ประกอบการ
ผู้ดูแลนักศึกษา ณ สถานประกอบการมีหน้าที่ให้ความรู้ คาแนะนา คาปรึกษา และประเมินผลตาม
แบบประเมินที่กาหนดโดยหลักสูตร และเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษรในแบบประเมิน
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7.1.3 อาจารย์ที่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม
อาจารย์ผู้ดูแลนักศึกษามีหน้าที่ประเมินผลการฝึกงานของนักศึกษา รวมทั้งให้คาแนะนาแก่นกั ศึกษา
และหลักสูตรเพื่อให้การจัดกระบวนจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการฝึกงานมีประสิทธิภาพดีขึ้น
7.1.4 อื่นๆ เช่น บัณฑิตจบใหม่
หลักสูตรโดยประธานหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร เมื่อมีโอกาสควรติดตามผลภาวะการมี
การทาของบัณฑิตใหม่ ดังนี้
1. จัดการประชุมร่วมระหว่างศิษย์เก่าและอาจารย์ เพื่อหารือเกี่ยวกับความรู้ที่นาไปใช้ ทักษะ
ความสามารถที่ได้รับการฝึกฝน และคาแนะนาอื่น ๆ ที่หลักสูตรควรนามาเป็นข้อพิจารณาในการพัฒนา
หลักสูตรต่อไป
2. จัดการเยี่ยมเยียน พบปะผู้ประกอบการ ณ สถานประกอบการเพื่อศึกษาสถานการณ์ในปัจจุบัน
ใช้เป็นข้อมูลในการทานายและพัฒนาหลักสูตรต่อไปในอนาคต
7.2 กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
ปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ปี หรือตามข้อเสนอแนะ ตามข้อ 1.4
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