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รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา  

วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา  มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ สาขาวชิาภาษาองักฤษธุรกจิ   

หมวดท่ี ๑ ข้อมูลทัว่ไป  

๑. รหสัและช่ือรายวิชา 
ENL4914 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาองักฤษธรุกิจ 
 

๒.  จ านวนหน่วยกิตหรือจ านวนชัว่โมง  
5 หน่วยกติ (450 ชัว่โมง) 

๓. หลกัสูตรและประเภทรายวิชา 
ศลิปศาสตรบณัฑติ  
 

๔. อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบ/ อาจารยท่ี์ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
อาจารยจ์นิตจ์ริา บุญชตูระกลู และอาจารยใ์นสาขาวชิาภาษาองักฤษธุรกจิ 
 

๕. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีก าหนดให้มีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลกัสูตร 
ภาคเรยีนที ่2/2565   ปีที ่4 
 

๖. วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาประสบการณ์ภาคสนามครัง้ล่าสดุ 
ตุลาคม 2565 

หมวดท่ี ๒  จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์

๑. จดุมุ่งหมายของประสบการณ์ภาคสนาม 
- การน าความรูท้ ัง้ดา้นภาษาองักฤษ และความรูท้างธุรกจิ ตลอดจนการใชส้ือ่ทางอเีลค็โทรนิคสท์ีไ่ดเ้รยีนมา

ใชจ้รงิกบัความรูใ้นงานทางธุรกจิดา้นต่าง ๆ 
- เรยีนรูช้วีติการท างานและวฒันธรรมองคก์ร  เรยีนรูก้ารปรบัตวัใหเ้ขา้กบัผูอ้ื่น และสามารถท างานร่วมกนั

ได ้
๒. วตัถปุระสงคข์องการพฒันาหรือปรบัปรงุประสบการณ์ภาคสนาม 
       เพือ่ใหเ้ป็นวชิาทีน่กัศกึษาไดบ้รูณาการความรูท้ีไ่ดเ้รยีนมาทัง้หมด ประยุกตใ์ชก้บัการปฎบิตังิานจรงิในสถาน
ประกอบการ เป็นการเพิม่พนูประสบการณ์ตรง ท างานเป็นทมี เป็นการเตรยีมความพรอ้มและปรบัตวัใหส้ามารถ
ท างานไดจ้รงิเมือ่ส าเรจ็การศกึษา ภายใตก้ารดแูลของพนกังานพีเ่ลีย้งจากสถานประกอบการและอาจารยน์ิเทศก ์
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หมวดท่ี ๓  การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

๑.  คณุธรรม จริยธรรม  

๑.๑ คณุธรรม จริยธรรมท่ีต้องพฒันา 

    (1)  มวีนิยั ตรงต่อเวลา และมคีวามรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 
    (2)  มคีวามซื่อสตัยส์จุรติ 
    (3)  มคีา่นิยมทีถู่กตอ้งในการด ารงชวีติ 
    (4)  มจีรรยาบรรณในวชิาชพี 

 
๑.๒ กระบวนการหรือกิจกรรมเพ่ือพฒันาผลการเรียนรู้ 

   - ปฐมนิเทศนกัศกึษาถงึระเบยีบ วนิยั คุณธรรมทีพ่งึปฎบิตักิ่อนฝึกงาน 
   - ก าหนดตารางเวลาฝึกงาน บนัทกึเวลาฝึกงาน ก าหนดขอบเขตของงาน ก าหนดวธิกีารประเมนิผลงาน 
   - มอบหมายงาน ก าหนด ตดิตามและควบคุมใหน้ึกศกึษาปฎบิตัติามกฎระเบยีบของสถานประกอบการ  
     เชน่เดยีวกนักบัพนกังานขององคก์ร 
   - ประเมนิผลการปฎบิตังิานอยา่งต่อเนื่อง  

 
๑.๓ วิธีการประเมินผลการเรียนรู ้

  - ประเมนิจากพนกังานพีเ่ลีย้ง หรอืพนกังานควบคุมการฝึกงาน โดยใชแ้บบสอบถามทีว่ดั ความสามารถใน 
    การท างาน คุณธรรมและจรยิธรรม 
  - ประเมนิจากการพดูคุย การสมัภาษณ์ หวัหน้างานหรอืผูเ้กีย่วขอ้ง 
  - ประเมนิจากอาจารยน์ิเทศ 
  - ประเมนิจากรายงาน ทีแ่สดงออกถงึความสามารถในการท างานของนกัศกึษา 
 

๒. ความรู้ 

๒.๑ ความรูท่ี้ต้องได้รบั 
   - มกีารพฒันาการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการสื่อสารไดอ้ย่างถูกตอ้งและคล่องแคล่วในสถานประกอบการทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัธุรกจิดา้นต่าง ๆ   
   - มคีวามรู ้ความเขา้ใจเชงิธุรกจิเพิม่มากขึน้  
   - สามารถใช้อุปกรณ์ เครื่องมอืทางอเีล็คโทรนิคและระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อสนับสนุนการปฎิบตัิงานอย่างมี
ประสทิธภิาพ 
   - ความรูท้ีจ่ะปรบัตวัเอง พฒันาตนเองเพือ่สามารถอยูใ่นแวดลอ้มการท างานไดอ้ย่างมคีวามสขุ 
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๒.๒ กระบวนการหรือกิจกรรมเพ่ือพฒันาผลการเรียน 
            สถานประกอบการจดัใหน้กัศกึษาไดใ้ชค้วามรู ้ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษตามความตอ้งการ  

ความสนใจของนกัศกึษา โดยเฉพาะในชอ่งทางทีเ่ปิดโอกาสใหน้กัศกึษาไดใ้ชภ้าษาใหม้ากทีส่ดุ  ตลอดจนหมนุเวยีน
ในงานประเภทต่าง ๆ เพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย 

    ๒.๓ วิธีการประเมินผล 

          - ประเมนิจากผลการปฏบิตังิาน โดยผูเ้กีย่วขอ้ง พนกังานพีเ่ลีย้ง อาจารยน์ิเทศ 
          - ประเมนิจากแบบบนัทกึรายงานของนกัศกึษา            

 
๓. ทกัษะทางปัญญา 

๓.๑ ทกัษะทางปัญญาท่ีต้องได้รบั 

            มีความสามารถในการวิเคราะห์แผนธุรกิจ และกรณีศึกษา 

๓.๒ กระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ ท่ีใช้ในพฒันา 

              (1)  ฝึกการส่ือสารในสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง 
 (2) จดัท าโครงงานทางธุรกิจ และการวิเคราะห์กรณีศึกษา 

๓.๓ วิธีการประเมินผล 

           ประเมนิจากการสอบถามสถานประกอบเกีย่วกบัความสามารถในการแกปั้ญหาต่าง ๆ 

๔. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  

๔.๑ ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคล และความรบัผิดชอบท่ีต้องพฒันา 

    (1)  สามารถใชค้วามรู ้เพือ่ใหค้วามชว่ยเหลอืและอ านวยความสะดวก และแกปั้ญหาใหแ้ก่สถานประกอบการ 
   (2)  รบัผดิชอบในบทบาทของผูน้ าและผูต้าม และรบัผดิชอบในการกระท าของตนเอง และในกลุ่ม 
   (3)  พฒันาตนเองจากการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง จากการฝึกอบรม หรอืการสอบถามเพือ่นร่วมงาน 
   (4)  สรา้งความสมัพนัธอ์นัด ีท าใหเ้กดิสภาพแวดลอ้มทีด่ใีนการท างาน  

๔.๓ วิธีการประเมินผล 

  - ประเมนิจากการสงัเกตพฤตกิรรม จากการสมัภาษณ์ผูร้ว่มงาน หรอืผูเ้กีย่วขอ้ง 
  - ประเมนิจากขอ้มลูทีน่กัศกึษาในกจิกรรมมชัฌมินิเทศ 
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๕. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑ ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพฒันา 

    - สามารถสือ่สารในดา้นการพดูและการอ่านอย่างมปีระสทิธภิาพ เลอืกรปูแบบการใชส้ือ่อยา่งเหมาะสม 
    - สามารถใชค้วามรูท้างสถติ ิคณิตศาสตรอ์ย่างงา่ย ๆได ้
    - สามารถใชเ้ทคโนโลยี ่เครือ่งมอื อุปกรณ์เพือ่การสือ่สารและการท างานไดอ้ย่างเหมาะสม 

๕.๒ กระบวนการ หรือกิจกรรมท่ีจะพฒันา 

-  ไดร้บัมอบหมายการท างานทีต่อ้งการการสือ่สารโดยใชภ้าษาไทยและภาษาองักฤษ 

      -   ไดร้บัมอบหมายการท างานทีต่อ้งการความรูท้างสถติ ิคณิตศาสตรอ์ย่างงา่ย ๆได ้

      -  ไดร้บัมอบหมายการท างานทีต่อ้งการการสือ่สารโดยใชเ้ทคโนโลยี ่เครือ่งมอื อุปกรณ์เพือ่การสือ่สาร 
 

๕.๓ วิธีการประเมินผล 

     -  ประเมนิจากความสามารถในการใชภ้าษาทัง้ ฟัง พดู อ่าน และเขยีนทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
     -  ประเมนิจากเอกสารในการน าเสนอ 
     -  ประเมนิจากลกัษณะงานทีท่ า  

 

 

หมวดท่ี ๔  ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

๑. ค าอธิบายโดยทัว่ไปของประสบการณ์ภาคสนามหรือค าอธิบายรายวิชา 
การปฏบิตังิานในสถานประกอบการ การบนัทกึการปฎบิตังิาน การวเิคราะหง์านทีป่ฎบิตั ิ การประเมนิตนเอง 

การวคิราะหง์านที่ปฏบิตั ิ การประเมนิตนเอง การประเมนิจากสถานประกอบการ การท ารายงาน การน าเสนอผล
การปฏบิตังิาน การสมัมนาภายหลงัการปฏบิตังิาน 

๒. กิจกรรมของนักศึกษา 
การท างานเพื่อเพิ่มประสบการณ์ภาคสนามในช่วงระยะเวลาต่อเนื่องจนครบจ านวนชัว่โมงที่ระบุตาม
หลกัสูตร และ/หรอืตามเวลาการท างานของสถานประกอบการที่นักศึกษาต้องมีการเตรยีมตัวก่อนการ
ท างานดงันี้ 
- เรยีนรู ้ท าความเขา้ใจในภารกจิ เป้าหมาย วฒันธรรม กฎ ระเบยีบ ขัน้ตอนในการท างานของ 

สถานประกอบการ 
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- เรยีนรู ้และฝึกการท างานร่วมกบัผูอ้ื่นในสถานประกอบการทีฝึ่กงาน 
- น าความรูท้างภาษาองักฤษ ความรูท้างธุรกจิ และวชิาทีเ่กีย่วขอ้งมาเป็นพืน้ฐานประยกุตใ์นการท างาน 
 

๓. รายงานหรืองานท่ีนักศึกษาได้รบัมอบหมาย 
 รายงานหรืองานท่ีได้รบัมอบหมาย ก าหนดส่ง 

  ลกัษณะงาน ปัญหา อุปสรรค ทีเ่กดิในการท างาน 
 

 มชัฌมินิเทศ ปลายเดอืน ธนัวาคม 

รายงานเกีย่วกบัหน่วยงาน งานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
ปัญหา อุปสรรค วธิกีารแกไ้ขปัญหา 
 

ปัจฉิมนิเทศ  ปลายเดอืนมกราคม 

๔. การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา 
           - มอบหมายให้นักศกึษาตดิต่อโดยผ่านช่องทาง Edmodo เพื่อระบุหน้าที่ การเรยีนรูห้รอืความรูท้ี่ได้รบัใน

การปฎบิตังิาน ปัญหาอุปสรรคและการแกไ้ข ซึง่อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบสามารถทราบการเรยีนรู้ของนกัศกึษาจาก
การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

- มแีบบบนัทกึประจ าวนัเกีย่วกบัรายงานการฝึกประสบการณ์วชิาชพีทีใ่หน้กัศกึษาบนัทกึการปฎบิตังิาน  
     โดยภาพรวม 
 
๕. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของพนักงานพ่ีเลี้ยงในสถานประกอบการท่ีดแูลกิจกรรมในภาคสนาม  

- มอบหมายการท างานทีส่อดคลอ้งกบัลกัษณะวชิาของนกัศกึษา ความถนดั ความสนใจ ความสามารถ  
- ดแูลการท างานวา่ตรงกบัวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไวห้รอืไม่ 
- แนะน าบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืทีต่อ้งท างานร่วมกนั 
- ติดตามความก้าวหน้า ประเมนิผลการท างานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม รายงานผลต่อ
อาจารยน์ิเทศ 
- แกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้ 
- ประสานงาน ประชุมกบัอาจารยน์ิเทศ เพือ่ใหค้วามเหน็ในการปรบัปรุงการท างานของนกัศกึษา 

๖. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของอาจารยท่ี์ปรึกษา/อาจารยนิ์เทศ 
         - ประสานและรว่มวางแผนการฝึกประสบการณ์ภาคสนามกบัพนกังานพีเ่ลีย้ง 
         - สงัเกตการณ์การฝึกประสบการณ์วชิาชพีฯของนกัศกึษาในสถานประกอบการ 
         - แนะน าหรอืใหค้ าปรกึษาแก่นกัศกึษาใหม้ทีกัษะในการท างานองคก์ร 
         - ประเมนิผลการฝึกประสบการณ์ฯ 

 
๗. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา 
        - จดัปฐมนิเทศและแนะน านกัศกึษาก่อนฝึกประสบการณ์ฯ พรอ้มแจกคูม่อืการฝึกประสบการณ์ฯ 
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        - จดัช่องทางในการให้ความช่วยเหลอืในกรณีเหตุด่วนโดยการให้หมายเลขโทรศพัท์ของอาจารย์ทุกคนใน
สาขาวชิา 
 
๘. ส่ิงอ านวยความสะดวกและการสนับสนุน ท่ีต้องการจากสถานท่ีท่ีจดัประสบการณ์ภาคสนาม /สถาน

ประกอบการ  
   - หมายเลขโทรศพัทข์องสถานสถานทีท่ างาน บุคคลทีส่ามารถตดิต่อได ้
   - พนกังานพีเ่ลีย้งทีค่อยใหค้ าแนะน า 

 

หมวดท่ี ๕ การวางแผนและการเตรียมการ 

๑. การก าหนดสถานท่ีฝึก 
อาจารยใ์นสาขาวชิาเปิดโอกาสใหน้ักศกึษาเลอืกสถานประกอบการที่เป็นทีพ่อใจของนักศกึษา โดยปรกึษา

กบัอาจารยใ์นสาขาวชิา และพจิารณาร่วมกนั โดยมเีกณฑด์งัต่อไปนี้ 
- เขา้ใจจุดมุ่งหมายและสนบัสนุนการฝึกประสบการณ์ฯ 
- สถานทีต่ัง้มคีวามสะดวก ปลอดภยั สภาพแวดลอ้ในการท างานด ี
- สามารถจดัพีเ่ลีย้งดแูลการฝึกประสบการณ์ฯ 
- ยนิด ีเตม็ใจรบันกัศกึษาเขา้ฝึกฯ 

 
๒. การเตรียมนักศึกษา 

- มโีครงการเตรยีมฝึกประสบการณ์วชิาชพี โดยเชญิวทิยากรที่เกี่ยวขอ้งกบัอาชพีที่ใช้ภาษาองักฤษในวง
ธุรกจิต่าง ๆ เพือ่ใหน้กัศกึษารุจ้กัตนเอง 

- ฝึกจดัปฐมนิเทศการฝึกประสบการณฯ มอบคู่มอืการฝึกฯ ก่อนการฝึก 1 เดอืน ชี้แจงวตัถุประสงค์ สิง่ที่
คาดหวงั วธิกีารประเมนิผล การแกไ้ขปัญหาทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

 
๓. การเตรียมอาจารยท่ี์ปรึกษา/อาจารยนิ์เทศก ์

- จดัประชุมสาขาวชิาฯ เพือ่นิเทศนกัศกึษาในลกัษณะเดยีวกนั 
- อาจารย์นิเทศประสานกบัสถานประกอบการเพื่อประชุมพี่เลี้ยง ในการชี้แจงวตัถุประสงค์ สิง่ที่คาดหวงั  

และผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษา 
 

๔. การเตรียมพนักงานพ่ีเลี้ยงในสถานท่ีฝึก 
- จัดประชุมพี่เลี้ยง เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวัง  และผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในการฝึก

ประสบการณ์ฯ 
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๕. การจดัการความเส่ียง 
         อาจารยใ์นสาขาวชิาฯจดัประชุมเพือ่ประเมนิความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิต่อนกัศกึษา 
         - ความเสีย่งจากสถานที่ตัง้  บุคคลในสถานประกอบการ  สาขาวชิาฯได้เตือนให้นักศกึษาแจ้งโดยด่วนใน
กรณีทีอ่าจจะเกดิความเสีย่งต่าง ๆ 

 

หมวดท่ี ๖ การประเมินนักศึกษา 

๑. หลกัเกณฑก์ารประเมิน 
ประเมนิการบรรลุผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษาทัง้ 5 ดา้น  

๒. กระบวนการประเมินผลการปฏิบติังานของนักศึกษา 
- ประเมนิโดยพนกังานพีเ่ลีย้งทัง้ 2 ครัง้   60% 
- ประเมนิจากอาจารยน์ิเทศ                 20% 
- ประเมนิจากรายงานของนกัศกึษา        20% 
 

๓. ความรบัผิดชอบของพนักงานพ่ีเลี้ยงต่อการประเมินนักศึกษา 
ประเมนิผลการปฏบิตังิานของนักศกึษาทัง้ระหว่างฝึกประสบการณ์ฯ และเมื่อสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์ฯ 

ตามแบบฟอรม์การประเมนิ 
 

๔. ความรบัผิดชอบของอาจารยผ์ูร้บัผิดชอบประสบการณ์ภาคสนามต่อการประเมินนักศึกษา 
 ประเมนิผลนักศึกษาหลงัจากเสรจ็สิ้นการฝึกประสบการณ์ฯ ตามแบบประเมนิ โดยพจิารณาจากผลการ

ประเมนิของพีเ่ลีย้ง อาจารยน์ิเทศ รายงานของนกัศกึษา  
 

๕. การสรปุผลการประเมินท่ีแตกต่าง 
หวัหน้าสาขาวชิาฯประสานงานกบัอาจารยน์ิเทศและสถานประกอบการ เพื่อท าความเขา้ใจวธิกีารประเมนิ 

ตลอดจนพุดคุยเพือ่แกปั้ญหาทีเ่กดิความแตกต่างเกีย่วกบัวธิกีารประเมนิ 
 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

๑. กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยผูเ้ก่ียวข้อง 
๑.๑ นักศึกษา 
      นกัศกึษาบนัทกึรายงานประจ าวนั 
      จดัใหน้กัศกึษาเขา้ร่วมสมัมนาการฝึกประสบการณ์วชิาชพีฯ 
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๑.๒ พนักงานพ่ีเลี้ยงหรือผูป้ระกอบการ 
       สมัภาษณ์พนกังานพีเ่ลีย้งหรอืผูป้ระกอบการ 
๑.๓ อาจารยท่ี์ดแูลกิจกรรมภาคสนาม 
        น าค าแนะน าของอาจารยน์ิเทศมาแกไ้ขปัญหาและปรบัปรุงการด าเนินงาน 
๑.๔ อ่ืน ๆ เช่น บณัฑิตจบใหม่ 

                    ตดิตามการไดง้านของบณัฑติกบังานทีต่รงสาขาวชิา โดยส ารวจจากแบบสอบถามบณัฑติและ 
           ผูป้ระกอบการ 

 
๒. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรบัปรงุ 

- อาจารยน์ิเทศประมวลผลการฝึกประสบการณ์ของนกัศกึษาในสาขาวชิาฯจากผลการประเมนิ และ   
  ขอ้เสนอแนะจากนกัศกึษา จากพนกังานพีเ่ลีย้ง และรายงานต่อหวัหน้าสาขาวชิาเพือ่ทราบ 
- ประชุมหลกัสตูร โดยน าขอ้เสนอแนะมาปรบัปรุงส าหรบัการใชร้อบปีการศกึษาถดัไป 
- มกีารแกปั้ญหาทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยเฉพาะนกัศกึษาทีฝึ่กงานบรษิทัการบนิต่างๆ ทีอ่าจจะมคีวามเสีย่ง โดย  
  แจง้ใหผู้ป้กครองรบัทราบ และชว่ยกนัดแูลนกัศกึษาทีต่อ้งหาทีพ่กัใกลส้นามบนิ 

 

 


