สารบัญ
หมวด
หมวด 1

หมวด 2
หมวด 3

หมวด 4

หมวด 5

หนา
ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2. จํานวนหนวยกิตหรือจํานวนชั่วโมง
3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา
4. อาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่กําหนดใหมีการฝกประสบการณภาคสนามตามแผนการศึกษาของ
หลักสูตร
6. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณภาคสนามครั้งลาสุด
จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของประสบการณภาคสนาม
2. วัตถุประสงคของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณภาคสนาม
การพัฒนาผลการเรียนรู
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู
3. ทักษะทางปญญา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลักษะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณภาคสนามหรือคําอธิบายรายวิชา
2. กิจกรรมของนักศึกษา
3. รายงานหรืองานที่นักศึกษาไดรับมอบหมาย
4. การติดตามผลการเรียนรูการฝกประสบการณภาคสนามของนักศึกษา
5. หนาที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมใน
ภาคสนาม
6. หนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศ
7. การเตรียมการในการแนะแนวและชวยเหลือนักศึกษา
8. สิ่งอํานวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ตองการจากสถานที่ที่จัดประสบการณ
ภาคสนาม/สถานประกอบการ
การวางแผนและการเตรียมการ
1. การกําหนดสถานที่ฝก
2. การเตรียมนักศึกษา
3. การเตรียมอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศ
4. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงในสถานที่ฝก
5. การจัดการความเสี่ยง
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หมวด 6

หมวด 7

การประเมินนักศึกษา
1. หลักเกณฑการประเมิน
2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
3. ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงตอการประเมินนักศึกษา
4. ความรับผิดชอบของอาจารยผูรับผิดชอบประสบการณภาคสนามตอการประเมินนักศึกษา
5. การสรุปผลการประเมินที่แตกตาง
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝกประสบการณภาคสนาม
1. กระบวนการประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดยผูเกี่ยวของตอไปนี้
2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
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รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
1554802: การฝกงานวิชาชีพอังกฤษธุรกิจ(Internship)
2. จํานวนหนวยกิตหรือจํานวนชั่วโมง
5 (450) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ หมวดวิชาเฉพาะดาน
4. อาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม
ผูชวยศาสตราจารย ดร. กาญจนา ชาตตระกูลและอาจารยประจําหลักสูตรฯ
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่กําหนดใหมีการฝกประสบการณภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
ภาคเรียนที่ 1 ชั้นปที่ 4
6. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณภาคสนามครั้งลาสุด
1 มิถุนายน พ.ศ.2556

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของประสบการณภาคสนาม
รายวิชาการฝกงานวิชาชีพอังกฤษธุรกิจมีจุดมุงหมาย ดังนี้
1) เพื่อเปนการเตียมตัวและใหโอกาสนักศึกษานําความรูและความสามารถที่ไดรับการฝกฝนไปใช
ปฏิบัติในสถานการณจริง
2) เพื่อใหนักศึกษาเรียนรูการปฏิบัติตน การยอมรับคําแนะนํา การแกปญหา การวางแผนงานและ
การพัฒนาความสามารถของตนเองในการปฏิบัติงานจากผูรู ผูเชี่ยวชาญจากสถาน
ประกอบการ
3) เพื่อฝกใหนักศึกษามีทักษะในการคิดวิเคราะห การประเมินสถานการณ การแกปญหา การ
สรางเครือขาย รวมทั้งทักษะการมีมนุษยสัมพันธและการปรับตัวในการเปนบัณฑิตที่มี
คุณสมบัติตรงตามสาขา
2. วัตถุประสงคของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณภาคสนาม
เพื่อพัฒนาเนื้อหารายวิชาและกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับลักษณะของบัณฑิตที่
เปนที่ตองการของตลาดแรงงานและสถานการณของสังคมโลกปจจุบัน

หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม และแสดงออกถึงความเสียสละและซื่อสัตยสุจริต
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(2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(3) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
(4) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยง
ตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคา
และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ
รวมถึงเขาใจบริบททางสังคมของวิชาชีพทางดานภาษาอังกฤษธุรกิจ
1.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู
- การใหการปฐมนิเทศเพื่อใหขอมูลสําคัญและจําเปนกอนฝกงาน
- การจัดสัมมนากลางภาคและปลายภาค
1.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู
- สังเกตจากการมีสวนรวมในการตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นในการปฐมนิเทศ การสัมมนา
กลางภาคและปลายภาค
- จากรายงานการฝกงานและสมุดบันทึกการปฏิบัติงาน
2. ความรู
2.1 อธิบายถึงความรูที่จะไดรับ/ผลการเรียนรูดานความรู
(1) มีความรูและความเขาใจดานภาษาอังกฤษธุรกิจ เพื่อประยุกตใชกับงานทางดานธุรกิจที่
เกี่ยวของ
(2) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญทั้งในเชิงทฤษฏีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะดาน ไดแก การตลาด งานเลขานุการ และการโรงแรม
(3) มีความสามารถบูรณาการความรูดานภาษาอังกฤษธุรกิจกับความรูในศาสตรอื่นๆ
(4) มีความรูและความสามารถในหลักการ ระบบ และวิธีการศึกษาวิธีวิจัยเบื้องตน
(5) มีความสามารถในการใชความรูและทักษะในดานภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อประยุกตใชและ
แกไขปญหาในการปฏิบัติงานได
2.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียน
- การใหการปฐมนิเทศเพื่อใหขอมูลสําคัญและจําเปนกอนฝกงาน
- การจัดสัมมนากลางภาคและปลายภาค
- การเขียนรายงานสงอาจารยที่ปรึกษาทาง Email ประจําสัปดาหหลังการสัมมนากลาง
ภาค
2.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู
- การเขียนรายงานสงอาจารยที่ปรึกษาทาง Email ประจําสัปดาหหลังการสัมมนากลาง
ภาค
- สังเกตจากการมีสวนรวมในการตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นในการสัมมนากลาง
ภาคและปลายภาค
- จากรายงานการฝกงานและสมุดบันทึกการปฏิบัติงาน
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3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่จะไดรับการพัฒนา/ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) มีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ
(2) มีความสามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานธุรกิจไดอยางมีระบบ รวมถึงการใช
ขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
(3) มีความคิดสรางสรรคในการปรับใชองคความรูอยางเหมาะสม
(4) มีความสามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพิ่มเติม เพื่อการเรียนรูที่ยั่งยืนตลอดชีวิต
ทันตอเหตุการณและเทคโนโลยีใหมๆ
(5) มีความสามารถในการวิเคราะหและสังเคราะหองคความรู เพื่อหาแนวทางใหมในการแกไข
ปญหาไดอยางเหมาะสม
3.2 กระบวนการหรือกิจกรรมตางๆ ที่ใชในพัฒนาผลการเรียนรู
- การใหการปฐมนิเทศเพื่อใหขอมูลสําคัญและจําเปนกอนฝกงาน
- การอภิปรายและมีสวนรวมในการสัมมนากลางภาคและปลายภาค
- การเขียนรายงานสงอาจารยที่ปรึกษาทาง Email ประจําสัปดาหหลังการสัมมนากลาง
ภาค
3.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู
- สังเกตจากการเขารับฟงการปฐมนิเทศเพื่อรับฟงขอมูลสําคัญและจําเปนกอนฝกงาน
- สังเกตการอภิปรายและมีสวนรวมในการสัมมนากลางภาคและปลายภาค
- จากรายงานการฝกงานและสมุดบันทึกการปฏิบัติงาน
- จากการเขียนรายงานสงอาจารยที่ปรึกษาทาง Email ประจําสัปดาหหลังการสัมมนา
กลางภาค
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 คําอธิบายเกี่ยวกับทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความสามารถในการรับภาระ
ความรับผิดชอบที่ควรมีการพัฒนา
(1) มีความสามารถในการใชภาษาเพื่อสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
(2) มีความสามารถในการแกไขปญหาโดยใหความชวยเหลือหรืออํานวยความสะดวกแกผูอื่น
ในสถานการณตางๆ ทั้งในฐานะผูนําหรือผูรวมงาน
(3) มีความสามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูของตนเอง
(4) มีความรับผิดชอบตอบทบาทและหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุม
สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ
(5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางาน
4.2 กระบวนการ หรือกิจกรรมตางๆ ที่จะพัฒนาผลการเรียนรู
- การอภิปรายและมีสวนรวมในการสัมมนากลางภาคและปลายภาค
- การเขียนรายงานสงอาจารยที่ปรึกษาทาง Email ประจําสัปดาหหลังการสัมมนากลาง
ภาค
4.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู
- สังเกตจากการเขารับฟงการปฐมนิเทศเพื่อรับฟงขอมูลสําคัญและจําเปนกอนฝกงาน
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กลางภาค

- การอภิปรายและมีสวนรวมในการสัมมนากลางภาคและปลายภาค
- จากรายงานการฝกงานและสมุดบันทึกการปฏิบัติงาน
- จากการเขียนรายงานสงอาจารยที่ปรึกษาทาง Email ประจําสัปดาหหลังการสัมมนา

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 คําอธิบายเกี่ยวกับทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ควรมีการพัฒนา
1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี
2) มีทักษะศึกษา คนควา และวิเคราะหขอมูลทางสถิติและสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ
3) มีทักษะในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ
4) มีทักษะในการสื่อสารและนําเสนอขอมูลทางการพูด การเขียน โดยใชสัญลักษณที่เหมาะสม
5.2 กระบวนการหรือกิจกรรมตางๆ ที่จะพัฒนาผลการเรียนรู
- การใหการปฐมนิเทศเพื่อใหขอมูลสําคัญและจําเปนกอนฝกงาน
- การอภิปรายและมีสวนรวมในการสัมมนากลางภาคและปลายภาค
- การเขียนรายงานสงอาจารยที่ปรึกษาทาง Email ประจําสัปดาหหลังการสัมมนากลาง
ภาค
5.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู
- สังเกตจากการเขารับฟงการปฐมนิเทศเพื่อรับฟงขอมูลสําคัญและจําเปนกอนฝกงาน
- สังเกตการอภิปรายและมีสวนรวมในการสัมมนากลางภาคและปลายภาค
- จากรายงานการฝกงานและสมุดบันทึกการปฏิบัติงาน
- จากการเขียนรายงานสงอาจารยที่ปรึกษาทาง Email ประจําสัปดาหหลังการสัมมนา
กลางภาค

หมวดที่ 4 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณภาคสนามหรือคําอธิบายรายวิชา
ฝกทักษะการปฏิบัติงานโดยนําความรูและทักษะการทํางานไปประยุกตใชในสถานการณจริง
ไดแก งานสํานักงาน งานดานการโรงแรม งานดานการตลาด และธุกิจอื่น ๆ ซึ่งนักศึกษาจะตองสามารถ
วิเคราะหรูปแบบขององคกร ปญหาจากการปฏิบัติงาน และนําเสนอแผนพัฒนาปฏิบัติงาน โดยการ
ประเมินผลจะขึ้นอยูกับหัวหนาผูดูแลนักศึกษาระหวางการฝกประสบการณ เปนสัดสวนรอยละ 30 ของ
คะแนนทั้งหมด
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2. กิจกรรมของนักศึกษา
Week

Content

Prior
Orientation
semester
before
internship
1 -6

Learning & Teaching Activities
Teacher gives an orientation about
working in a company/an
organization, and the evaluation of
the course.

Field experience work

Students practice working in the
companies/organizations.

Midterm Seminar

Students report and discuss about
knowledge and experiences gained
from the companies/organizations
of their internship.

8-15

Field experience work

Students practice working in the
companies/organizations.

16

Final Seminar

Students discuss about advantages
and problems including knowledge
and experiences gained from their
internship and submit the Report
and Internship Daily Log.

7

3. รายงานหรืองานที่นักศึกษาไดรับมอบหมาย
รายงานหรืองานที่ไดรับมอบหมาย
รายงานการฝกงาน
สมุดบันทึกการปฏิบัติงาน
รายงานสงอาจารยที่ปรึกษาทาง Email ประจํา
สัปดาห

Materials
- Journal
- PPT slides

- PPT slides

- OHP

กําหนดสง

สิ้นสุดการฝกงาน
สิ้นสุดการฝกงาน
ทุกสัปดาหหลังสัมมนากลางภาค

4. การติดตามผลการเรียนรูการฝกประสบการณภาคสนามของนักศึกษา
- รายงานสงอาจารยที่ปรึกษาทาง Email ประจําสัปดาห
- การไปเยี่ยม และ/หรือโทรศัพทติดตอกับนักศึกษา และ/หรือสถานประกอบการ
- การพบอาจารยที่ปรึกษาเปนรายบุคคล
- การสนทนากับผูดูแลนักศึกษาฝกงานทางโทรศัพท และ/หรือ ณ สถานประกอบการ
5. หนาที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม
1) ใหความรูเกี่ยวกับงานที่นักศึกษาตองฝกงาน
2) ใหคําปรึกษานักศึกษาในหนาที่และงานที่ไดรับมอบหมาย
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3) ติดตามดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
4) ติดตอ และ/หรือรายงานอาจารยผูควบคุมดูแลนักศึกษาเมื่อมีปญหาเฉพาะกรณี
6. หนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศ
1) ใหคําปรึกษานักศึกษาในการปฏิบัติงานในฐานะนักศึกษาฝกงาน
2) จัดใหมีการสัมมนากลางภาคและปลายภาค
3) ติดตามดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
4) ติดตอ และ/หรือแจงผูควบคุมดูแลนักศึกษาณ สถานประกอบการเมื่อมีปญหาเฉพาะกรณี
7. การเตรียมการในการแนะแนวและชวยเหลือนักศึกษา
กําหนดใหมีกิจกรรมการเตรียมการในการแนะแนวและชวยเหลือนักศึกษา 4 กิจกรรมดังนี้
1) จัดใหมีการปฐมนิเทศเพื่อใหนักศึกษาเตรียมตัวกอนฝกงาน 1 ภาคการศึกษา
2) จัดใหมีการสัมมนากลางภาคเพื่อใหนักศึกษากลับเขามารายงานผลการฝกงานรวมทั้งการแสดง
ความคิดเห็นและประเมินตนเองเมื่อฝกงานผานไป 6 สัปดาห
3) จัดใหมีการเขียนรายงาน ปรึกษา ขอคําแนะนําจากอาจารยทีปรึกษาโดยใช Email
4) จัดใหมีการสัมมนาปลายภาคเพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสสรุป วิเคราะหปยหา และนําเสนอผล
การแกปญหา พรอมทั้งประเมินผลการฝกงานของตนเอง
8. สิ่งอํานวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ตองการจากสถานที่ที่จัดประสบการณภาคสนาม/
สถานประกอบการ
-

หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ

1. การกําหนดสถานที่ฝก
1) จัดการปฐมนิเทศเพื่อใหความรูนักศึกษาในการหาที่ฝกงานและการดําเนินการดานเอกสาร
2) แจงใหนักศึกษาทราบเกี่ยวกับสถาประกอบการที่ตองการนักศึกษา
3) เชิญศิษยมาใหความรูเกี่ยวกับสถานประกอบการ
2. การเตรียมนักศึกษา
1) จัดการปฐมนิเทศเพื่อใหความรูนักศึกษาในการหาที่ฝกงานและการดําเนินการดานเอกสาร
2) ใหความรูนักศึกษาในการจัดเตรียมเอกสาร ลักษณะของเอกสาร และการดําเนินงานดานเอกสาร
ตั้งแตขอความอนุเคราะหการฝกงาน การสงตัวฝกงาน และการสงตัวกลับจากสถานประกอบการ
3) อํานวยความสะดวกในการดําเนินการดานเอกสารการฝกงาน
3. การเตรียมอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศ
1) ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อปรึกษาหารือ ดําเนินการตามกระบวนการดานเอกสาร
2) มอบหมายอาจารยประจําหลักสูตรเปนอาจารยที่ปรึกษา/นิเทศ มีหนาที่รับผิดชอบ ดูแลนักศึกษา
ตลอดภาคการศึกษา
3) อาจารยที่ปรึกษา/นิเทศ มีหนาที่เขารวมการสัมมนาทั้งกลางภาคและปลายภาคเพื่อรับฟงผลการ
ฝกงาน และ/หรือปญหาจากาการฝกงาน
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4) อาจารยที่ปรึกษา/นิเทศมีหนาที่ใหคําปรึกษา คําแนะนํา ใหกําลังนักศึกษาทั้งทางจดหมาย Email
โทรศัพท และการใหนักศึกษาเขาพบเปนรายบุคคล
4. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงในสถานที่ฝก
5. การจัดการความเสี่ยง
1) ใหความรูนักศึกษาเกี่ยวลักษณะเฉพาะของงานในแตธุรกิจ หรือหนวยงาน
2) กําหนดเวลา และการยืดหยุนเวลาและกิจกรรมในกรณีที่การฝกงานของนักศึกษาบางคนไมเปนไป
ตามแผน
3) กําหนดอาจารยผูดูแลทั้งอาจารยที่ปรึกษา/ นิเทศ และประธานหลักสูตรในการกํากับ ดูแล ติดตาม
แกปญหาและประเมินผลตามกระบวนการฝกงานที่กําหนด
4) ติดตอ ติดตาม และไปเยี่ยมนักศึกษาเปนรายกรณี หากมีขอปญหาและเหตุการณไมปกติอันอาจทําให
นักศึกษาไมสามารถฝกงานตามวัตถประสงคของรายวิชา
หมวดที่ 6 การประเมินนักศึกษา

1. หลักเกณฑการประเมิน
ประเมินการบรรลุผลการเรียนรูของนักศึกษาทั้ง 5 ดาน โดยใหระดับคะแนน 1-5 ตามเกณฑการ
ประเมินผลการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1 หมายถึง ตองปรับปรุงอยางมาก
2 หมายถึง ตองปรับปรุง
3 หมายถึง พอใช
4 หมายถึง ดี
5 หมายถึง ดีมาก
นักศึกษาตองไดรับคะแนนประเมินเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จึงจะผานเกณฑการฝกประสบการณภาคสนาม
2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
กําหนดการประเมินผลเปน 3 สวน ดังนี้
1) ผลการประเมินจากสถานประกอบการ
70 คะแนน
2) ประเมินจากรายงานการฝกงานและสมุดบันทึกการปฏิบัติงาน
20 คะแนน
3) ประเมินจากการเขาสัมมนากลางภาคและปลายภาค
10 คะแนน
การตีความผลการประเมินมีดังนี้
PD
Pass with distinction ผานดีเยี่ยม
P
Pass
ผาน
NP
No Pass
ไมผาน
I
Incomplete
ทํางาน และสงงานยังไมครบตามกําหนด
3. ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงตอการประเมินนักศึกษา
1) ดูแล สอน ใหคําแนะนําแกนักศึกษาในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
2) ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
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4. ความรับผิดชอบของอาจารยผูรับผิดชอบประสบการณภาคสนามตอการประเมินนักศึกษา
1. ใหขอแนะนํา คําปรึกษา กํากับ ดูแล ติดตาม แกปญหาและประเมินผลตามกระบวนการฝกงานที่
กําหนด
2. ติดตอ ติดตาม และไปเยี่ยมนักศึกษาเปนรายกรณี หากมีขอปญหาและเหตุการณไมปกติอันอาจทํา
ใหนักศึกษาไมสามารถฝกงานตามวัตถประสงคของรายวิชา
3. ประเมินผลการฝกงานของนักศึกษาโดยสงผลการประเมินใหประธานหลักสูตรตามกําหนดเวลาของ
มหาวิทยาลัย
5. การสรุปผลการประเมินที่แตกตาง
ในกรณีที่ผลการประเมินของสถานประกอบการกับผลการประเมินของอาจารยที่ปรึกษาไมสอดคลองกัน
ใหนําเรื่องเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อหาขอยุติ ทั้งนี้โดยมีพื้นฐานอยูบนความยุติธรรม
ความเที่ยงตรงและคุณธรรมตอนักศึกษาฝกงาน

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝกประสบการณ
ภาคสนาม

1. กระบวนการประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดยผูเกี่ยวของตอไปนี้
1.1 นักศึกษา
นักศึกษามีหนาที่ใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการประเมินผลตามที่กําหนดในหมวดที่ 4 5 และ 6
เพื่อพัฒนาการดําเนินงาน การวางแผนและการเตรียมการ รวามทั้งการประเมินผลนักศึกษา
1.2 พนักงานพี่เลี้ยงหรือผูประกอบการ
ผูดูแลนักศึกษา ณ สถานประกอบการมีหนาที่ใหความรู คําแนะนํา คําปรึกษา และประเมินผลตาม
แบบประเมินที่กําหนดโดยหลักสูตร และเสนอแนะเปนลายลักษณอักษรในแบบประเมิน
1.3 อาจารยที่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม
อาจารยผูดูแลนักศึกษามีหนาที่ประเมินผลการฝกงานของนักศึกษา รวมทั้งใหคําแนะนําแกนักศึกษา
และหลักสูตรเพื่อใหการจัดกระบวนจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการฝกงานมีประสิทธิภาพดีขึ้น
1.4 อื่น ๆ เชน บัณฑิตจบใหม
หลักสูตรโดยประธานหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร เมื่อมีโอกาสควรติดตามผลภาวะการมี
การทําของบัณฑิตใหม ดังนี้
1. จัดการประชุมรวมระหวางศิษยเกาและอาจารย เพื่อหารือเกี่ยวกับความรูที่นําไปใช ทักษะ
ความสามารถที่ไดรับการฝกฝน และคําแนะนําอื่น ๆ ที่หลักสูตรควรนํามาเปนขอพิจารณาในการ
พัฒนาหลักสูตรตอไป
2. จัดการเยี่ยมเยียน พบประผูประกอบการ ณ สถานประกอบการเพื่อศึกษาสถานการณในปจจุบันใช
เปนขอมูลในการทํานายและพัฒนาหลักสูตรตอไปในอนาคต
2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ป หรือตามขอเสนอแนะ ตามขอ 1.4
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