
 
 

 

รายงานผล 

โครงการนิเทศการฝ�กงานของนิสิตหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ 

 

 

 

ระหว$างวันท่ี 1 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม 2559 

ณ องค-กรของรัฐและสถานประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร 

หัวหน4าโครงการ: อาจารย- ดร.อรรถสิทธ์ิ บุญสวัสด์ิ 



สารบญั 
 
 
 รายงานผลโครงการนิเทศการฝึกงานของนิสิตหลักสูตร ศศ.บ.  

สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ 
 หนังสือขออนุมัติจัดโครงการฯ 
 โครงการนิเทศการฝึกงานของนิสิตหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชา 

ภาษาเพ่ืออาชีพ 
 กําหนดการโครงการฯ 
 แบบประเมินผลโครงการฯ  
 คําส่ังแต่งต้ัง 

 
 
 
 
 
 



ปรบัปรุงเดือนกมุภาพนัธ์ ���� (QA-HU) 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการ 
 

 
1.  ชื่อ : โครงการนิเทศการฝ�กงานของนิสิตหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาเพ่ืออาชีพ 
 
2.  วัตถุประสงค การจัดโครงการ 

เพ่ือให"นิสิตหลักสตูร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาเพ่ืออาชีพ มีทักษะชีวิตและ/หรือทักษะวิชาชีพและ/หรือทักษะความสัมพันธ(ระหว)าง
บุคคล (life skills, career skills) เพ่ิมข้ึน  
 

3.  หน$วยงาน / ผู'รับผิดชอบ โครงการ 

� ฝ*าย…………………………………………………………………….… 
     ช่ือผู"รับผิดชอบโครงการ 
......................................................................................... 

� ภาควิชา ภาษาศาสตร(  
     ช่ือผู"รับผิดชอบโครงการ 

อาจารย( ดร.อรรถสิทธ์ิ บุญสวัสดิ ์

หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพ่ืออาชีพ  

 
4.  ระยะเวลาและสถานท่ีจัดโครงการ 

วัน /เดือน /ป0  
ท่ีจัดโครงการ 

ระยะเวลา  
(ระบุจํานวนวัน / เดือน / ป0) 

สถานท่ีจัดโครงการ 

ระหว)างวันท่ี 1 กรกฎาคม  
- 11 สิงหาคม 2559 

1 เดือน 11 วัน 
ณ องค(กรของรัฐและสถานประกอบการ 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
5.  การปรับปรุงการจัดโครงการจากคร้ังก$อน / ดําเนินการตามข'อเสนอแนะของกรรมการตรวจประเมินคุณภาพฯ (PDCA) 

ข'อเสนอแนะจากคร้ังก$อน (ถ'ามี) รายละเอียดการดําเนินงานท่ีปรับเปลี่ยนในคร้ังนี ้

ไม)มี เน่ืองจากจัดเปLนครั้งแรก ไม)มี เน่ืองจากจัดเปLนครั้งแรก 

 
6.  งบประมาณ   

ป0งบประมาณ พ.ศ. 2559 

แหล$งงบประมาณ หมวด 
จํานวนเงิน (บาท) 

ได'รับ ใช'จริง 

� งปม. แผ)นดิน �  เงินอุดหนุน 
� รายจ)ายอ่ืน 
� งบดําเนินงาน 

30,000 30,000 

� งปม.รายได"      
� นอกงบประมาณ  / ไม)ใช"   

งบประมาณ 
ระบุแหล)งท่ีมา
........................................................ 

  

 
แผนงาน ผลผลิต 
 � ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
� ส)งเสรมิการวิจยัและพัฒนา 
� อนุรักษ( ส)งเสรมิและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

 � ผู"สําเร็จการศึกษาด"านสังคมศาสตร( 
� ผลงานการให"บริการวิชาการ 
� ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
� ผลงานวิจัยเพ่ือสร"างองค(ความรู" 
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7.  สนับสนนุพันธกิจ / สอดคล�องกับแผนยุทธศาสตร�มหาวิทยาลัย/คณะฯ / สอดคล�องกับแผนปฏบัิติการคณะฯ / สอดคล�องกับ
การประกันคุณภาพการศึกษา 
� สนับสนุนพันธกจิ 
� ผลิตและพัฒนาบุคคลท่ีมีคณุภาพและคุณธรรมให�แก�สังคม โดยผ�านกระบวนการเรียนรู�และสังคมแห�งการเรียนรู�  
� สร�างสรรค%งานวิจัยและนวัตกรรมท่ีมคุีณภาพ มีประโยชน%อย�างยั่งยืนต�อสังคม ท้ังในระดับชาติและนานาชาต ิ 
� บริการวิชาการท่ีตอบสนองความต�องการของชุมชนและสังคม  
� สืบสานและทํานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะ   
� พัฒนาระบบบริหารท่ีมีคณุภาพ และธรรมาภิบาล 
 

� ความสอดคล�องกับยุทธศาสตร� 15 ป+ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553-2567) 
RAP 1 โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรยีนรู�ในศตวรรษท่ี 21 
SAP 9 โครงการส�งเสรมิการเรียนแบบสหกิจศึกษาหรือการฝ9กปฏิบัติจริง 
 

� ความสอดคล�องกับแผนปฏิบัติการประจําป+ของคณะมนษุยศาสตร� (พ.ศ. 2556-2559) ป+งบประมาณ พ.ศ. 2559  
ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1  พัฒนากระบวนการเรียนรู�ในสาขามนุษยศาสตร%ให�มคุีณภาพท้ังในระดับชาติและนานาชาต ิ
เป;าประสงค� ท่ี 1.1 บัณฑิตมีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐาน TQF 
ตัวชี้วัด 5 ร�อยละของหลักสูตรท่ีส�งเสรมิให�นิสิตมีทักษะชีวิตและ/หรือทักษะวิชาชีพและ/หรือทักษะ

ความสัมพันธ%ระหว�างบุคคล เพ่ิมมากข้ึน (life skills, career skills) 
 
� ความสอดคล�องกับการประกนัคุณภาพการศึกษา (สกอ. และ/หรือ สมศ.) 

  ตัวบ?งชี้ สกอ. ระดับหลักสูตร 
องค�ประกอบท่ี 2  บัณฑิต 

  ตัวบ?งชี้ท่ี 2.2 การได�งานทําของผู�สําเรจ็การศึกษา 
องค�ประกอบท่ี 3 นิสิต 

  ตัวบ?งชี้ท่ี 3.2 การส�งเสริมและพัฒนานิสิต 
 

การบูรณาการกับรายวิชา / การวิจัย (โปรดระบุ ถ�ามี) 
รายวิชา LC 492 Practicum II 

 
8. สรุปลักษณะของกิจกรรมท่ีจัดในโครงการ 

ภาควิชาภาษาศาสตร%จัดโครงการนิเทศการฝ9กงานของนิสติหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาเพ่ืออาชีพ เพ่ือให�นิสิตมีทักษะชีวิต
และ/หรือทักษะวิชาชีพและ/หรือทักษะความสัมพันธ%ระหว�างบุคคล (life skills, career skills) เพ่ิมข้ึน โดยภาควิชาฯ ได�จดัอาจารย%
นิเทศ จํานวน 6 คน ไปนิเทศนิสิตฝ9กงาน จํานวน 60 คน ในหน�วยงานและสถานประกอบการในกรุงเทพฯ โดยแบ�งโครงการเป[น 3 
ระยะ คือ ก�อนการนิเทศ ระหว�างการนิเทศ และหลังการนิเทศ ระยะก�อนการนิเทศ ภาควิชาฯ ได�เรียกประชุมอาจารย%นิเทศ เพ่ือแจ�ง
รายช่ือนิสิต สถานท่ีฝ9กงาน และระยะเวลาฝ9กงาน ตลอดจนเตรยีมข�อคําถามสําหรับใช�ในการนิเทศ ระหว�างการนิเทศ อาจารย%นิเทศ
แต�ะคนตดิต�อนิสติเพ่ือนัดหมายวัน เวลานิเทศ โดยต�องเป[นช�วงเวลาท่ีนิสิตและผู�ดูแลนิสิตว�างพร�อมกัน เมื่อไปถึงหน�วยงานหรือสถาน
ประกอบการ อาจารย%นิเทศพูดคุยกับนิสิตโดยซักถามในประเด็นต�าง ๆ เช�น ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ป_ญหาท่ีพบในระหว�างฝ9กงาน จากน้ัน
จึงสอบถามผู�ดูแลนิสิตเก่ียวกับพฤติกรรมและสมรรถนะในการทํางาน จุดเด�นจุดด�อย และข�อท่ีควรปรบัปรุงของนิสิต จากการสอบถาม
ผู�ดูแลนิสิต พบว�านิสิตส�วนใหญ�ขยนั ตั้งใจทํางาน รับผิดชอบงานได�ด ีอย�างไรก็ตาม มีบางหน�วยงานท่ีนิสิตไม�ได�ใช�ทักษะภาษาเท�าท่ีควร 
และมีนิสิตบางส�วนฝ9กงานไม�ตรงกับสาขาวิชาท่ีเรียน หลังการนิเทศ เลขานุการหลักสูตรฯ บันทึกข�อมลูผลการประเมินการฝ9กงานใน
ฐานข�อมูลการฝ9กงานของหลักสตูรฯ และสังเคราะห%ข�อมลูเพ่ือให�คณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ พิจารณาเพ่ือหาแนวทางปรับปรุงและ
พัฒนาการฝ9กงานให�ดีข้ึนในปbถัดไป  
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9. ผู�เข�าร?วมโครงการ  

กลุ?มเป;าหมาย 
จํานวนเป;าหมาย 

(คน) 
จํานวนผู�เข�าร?วม 

(คน) 
คิดเปDนร�อยละของ

เป;าหมาย 

อาจารย%นิเทศ 6 6 100 
นิสิตหลักสตูร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาเพ่ืออาชีพ  
ช้ันปbท่ี 3 

60 60 
100 

รวม 66 66 100 
 
10. ผลการประเมินโครงการ 

10.1 จํานวนผู�ตอบแบบสอบถาม 
ผู�ตอบแบบสอบถามผ�าน Google Drive จํานวน 60 คน คิดเป[นร�อยละ 100.00 ของจํานวนนิสิตหลักสูตร ศศ.บ.  

สาขาวิชาภาษาเพ่ืออาชีพ ช้ันปbท่ี 3 ท้ังหมด 60 คน 
  

10.2 ผลการประเมินโครงการ 
      ผลการประเมินจากแบบสอบถาม 

ลําดับ คําถาม 
ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ คะแนน

เฉลี่ย 
(ระดับ) 

มากท่ีสุด 
( 5 ) 

มาก 
( 4 ) 

ปานกลาง 
( 3 ) 

น�อย 
( 2 ) 

น�อยท่ีสุด 
( 1 ) 

1. การประเมินความคิดเห็นตามวัตถุประสงค�โครงการ (ประเด็นยุทธศาสตร� 1) 
1 นิสิตมีทักษะชีวิต/ทักษะวิชาชีพ 

ระดับใด 
24 คน 

(40.00%) 
25 คน 

(41.67%) 
10 คน 

(16.67%) 
1 คน 

(1.67%) 
- 4.20 

2 นิสิตมีทักษะความสมัพันธ%ระหว�าง
บุคคล ระดับใด 

27 คน 
(45.00%) 

26 คน 
(43.33%) 

7 คน 
(11.67%) 

- - 4.33 

2. การประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารโครงการ 
1 ระยะเวลาการนิเทศฝ9กงานมีความ

เหมาะสมเพียงใด 
23 คน 

(38.33%) 
20 คน 

(33.33%) 
16 คน 

(26.67%) 
1 คน 

(1.64%) 
- 4.08 

2 สถานท่ีฝ9กงานของนิสิตมคีวาม
เหมาะสมเพียงใด 

27 คน 
(45.00%) 

23 คน 
(38.33%) 

6 คน 
(10.00%) 

3 คน 
(5.00%) 

1 คน 
(1.67%) 

4.20 

3 ผู�ดูแลนิสิตระหว�างฝ9กงานเอาใจใส�
นิสิตเพียงใด 

31 คน 
(51.67%) 

17 คน 
(28.33%) 

9 คน 
(15.00%) 

3 คน 
(5.00%) 

- 4.27 

4 อาจารย%นิเทศติดตามผลและให�
ข�อเสนอแนะในการฝ9กงานเพียงใด 

 25 คน 
(41.67%) 

20 คน 
(33.33%) 

 12 คน 
(20.00%) 

3 คน 
(5.00%) 

- 4.12 

คะแนนเฉลี่ย 84.00 4.20 
 

เกณฑ� 5 ระดับ 
 
มากท่ีสุด 

 
= 

 
4.21 - 5.00 

 มาก = 3.41 - 4.20 
 ปานกลาง = 2.61 - 3.40 
 น�อย = 1.81 - 2.60 
 น�อยท่ีสุด = 1.00 - 1.80 

    

10.3 ผลประเมินตามตัวชี้วัดของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป+ของคณะฯ 
ผลการประเมินตัวชี้วัดของโครงการตามแผนฯ ผลการประเมินตามจริง 

1. นิสิตท่ีเข�าร�วมโครงการมีทักษะชีวิตและ/หรือทักษะ
วิชาชีพเพ่ิมข้ึน 
2. นิสิตท่ีเข�าร�วมโครงการมีทักษะความสัมพันธ%ระหว�าง

1. นิสิตท่ีเข�าร�วมโครงการมีทักษะชีวิตและ/หรือทักษะ
วิชาชีพเพ่ิมข้ึนอยู�ในระดับมากท่ีสดุ (4.21) 
2. นิสิตท่ีเข�าร�วมโครงการมีทักษะความสัมพันธ%ระหว�าง
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ลําดับ คําถาม 
ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ คะแนน

เฉลี่ย 
(ระดับ) 

มากท่ีสุด 
( 5 ) 

มาก 
( 4 ) 

ปานกลาง 
( 3 ) 

น้อย 
( 2 ) 

น้อยท่ีสุด
( 1 ) 

นิสิตเพียงใด (51.67%) (28.33%) (15.00%) (5.00%) 
4 อาจารย์นิเทศติดตามผลและให้

ข้อเสนอแนะในการฝึกงานเพียงใด 
25 คน

(41.67%)
20 คน

(33.33%) 
12 คน

(20.00%) 
3 คน 

(5.00%) 
- 4.12 

คะแนนเฉลี่ย 84.00 4.20 
 

เกณฑ์ 5 ระดับ มากท่ีสุด = 4.21 - 5.00 
 มาก = 3.41 - 4.20
 ปานกลาง = 2.61 - 3.40
 น้อย = 1.81 - 2.60
 น้อยท่ีสุด = 1.00 - 1.80

 

10.3 ผลประเมินตามตัวชี้วัดของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปีของคณะฯ 
ผลการประเมินตัวชี้วัดของโครงการตามแผนฯ ผลการประเมินตามจริง 

1. นิสิตท่ีเข้าร่วมโครงการมีทักษะชีวิตและ/หรือทักษะ
วิชาชีพเพ่ิมข้ึน 
2. นิสิตท่ีเข้าร่วมโครงการมีทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลเพ่ิมข้ึน 

1. นิสิตท่ีเข้าร่วมโครงการมีทักษะชีวิตและ/หรือทักษะ
วิชาชีพเพ่ิมข้ึนอยู่ในระดับมากท่ีสุด (4.21) 
2. นิสิตท่ีเข้าร่วมโครงการมีทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลเพ่ิมข้ึนอยู่ในระดับมากท่ีสุด (4.34) 

ตัวชี้วัดเชิงประจักษ์ 
1. ภาพถ่าย 
2. คลิปวีดิโอ 

ตัวชี้วัดเชิงประจักษ์ 
1. ภาพถ่ายภาพประกอบในรายงานผลโครงการฯ 
2. คลิปวิดีโอ Url: https://youtu.be/wcAXz2rHXCQ  

 
11. สรุปข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็นเพ่ิมเติม ของผู้ตอบแบบประเมิน 

สิ่งท่ีควรปรับปรุง / พัฒนา ในการจัดกิจกรรมปีต่อไป สิ่งท่ีน่าชื่นชม / ประทับใจ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ 
อยากทราบการประเมินผลว่าตนอยู่ในระดับใด มีสิ่งท่ีควร
พัฒนาหรือปรับปรุงตรงไหนบ้าง (1 คน) 

ได้ทักษะชีวิตมากข้ึนและรู้จักคนมากข้ึน (1 คน) 

ระยะเวลาฝึกงานน้อยเกินไป ควรจัดเป็นรายวิชา
ควรเพ่ิมระยะเวลาฝึกงานให้นิสิตมากกว่านี้ คิดว่า 320 ชม. 
หรือประมาณ 2 เดือนยังน้อยเกินไป (6 คน) 

ได้รับประสบการณ์การทํางานท่ีคาดหวังเอาไว้ และได้ทราบว่า
ตนเองเหมาะกับงานสายอาชีพนีห้รือไม่ (1 คน) 

อยากให้มีการจัดพรีเซ็น แนะแนวให้แก่รุ่นน้องต่อไป จะ
เป็นประโยชน์มากๆ เพราะจะได้เป็นไอเดียในน้องเลือก
สถานท่ี ประเภทของงานได้เหมาะสมกับความถนัดของ
ตนเองได้มากย่ิงข้ึน (1 คน) 

อาจารย์นิเทศใจดี เป็นกันเองกับนิสิต ทําให้ไม่เกร็งระหว่าง
สัมภาษณ์ (1 คน) 

ควรแจ้งรายชื่ออาจารย์นิเทศให้เร็วกว่านี้คะ เพราะติดต่อ
อาจารย์เกือบอาทิตย์สุดท้ายของการฝึกงานเลย 
เวลาฝึกงานน้อยเกินไป (1 คน) 

การฝึกงานในคร้ังนี้ ทําให้นิสิตได้เรียนรู้ความรู้นอกห้องเรียน เป็น
ประสบการณ์ท่ีดีมาก ได้ประยุกต์ความรู้ท่ีได้เรียนมาจริงๆ 
ขอบคุณ (1 คน) 

การดําเนินเอกสารการขอฝึกงานมีความล่าช้า (1 คน) อาจารย์ท่ีสละเวลามานิเทศ ขอบคุณอาจารย์อรรถ ท่ีคอยเป็นท่ี
ปรึกษา ช่วยแก้ไขปัญหาตลอด (1 คน) 
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สิ่งท่ีควรปรับปรุง / พัฒนา ในการจัดกิจกรรมป0ต$อไป สิ่งท่ีน$าชืน่ชม / ประทับใจ ในการจัดกิจกรรมคร้ังนี ้
การฝ�กงานทําให"นิสติได"เติบโตและเรียนรู" (1 คน) 

 ได"ทํางานจริง ทดลองเปLนมนุษย(เงินเดือนจริงๆค)ะ ทําให"ได"รับ
ประสบการณ(นอกห"องเรียน เปLนการจําลองชีวิตการทํางาน ฝ�ก
นิสิตรู"จักปรับตัวและแก"ไขปeญหาเฉพาะหน"าก)อนทํางานจริง (1 
คน) 

 ได"ใช"ภาษา เน่ืองจากเจอชาวต)างชาติในชีวิตประจําวันทุกวัน 
(1 คน) 

 
12. ปRญหา / อุปสรรค ในการจัดโครงการ (จากประธาน/หัวหน"าโครงการ)   
 พบปeญหาในการนัดหมายนิเทศนิสิต เน่ืองจากบางครั้งนิสิตกับผู"ดูแลนิสิตว)างไม)ตรงกัน หรือบางครั้งผู"ดูแลนิสติว)างแต)อาจารย(
นิเทศติดภาระกิจจึงไม)สามารถไปนิเทศได" 

 
 

13. ภาพประกอบโครงการ  
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               พรทิพย( งามเจริญสุวรรณ   
      (นางสาวพรทิพย( งามเจรญิสุวรรณ)             (อาจารย( ดร.อรรถสิทธ์ิ บุญสวัสดิ)์ 
         ผู"จัดทํารายงานผลการจัดโครงการ                                                                   ประธานโครงการ 
 วันท่ี      5  สิงหาคม  2559         วันท่ี      5  สิงหาคม  2559  
 
 
 
หลักฐานประกอบการรายงานผลการจัดโครงการ 

� 1) ภาพประกอบการจัดโครงการ 
� 2) หนังสือขออนุมัติจัดโครงการ 
� 3) รายละเอียดโครงการ 
� 4) คําสั่งแต)งตั้งคณะกรรมการ / รายช่ือคณะกรรมการดําเนินงาน 
� 5) รายช่ือผู"เข"าร)วมโครงการ   
� 6) จดหมายเชิญวิทยากร (ถ"ามี) 
� 7) รายงานการประชุม (ถ"ามี) 
� 8) เอกสาร / หลักฐานการเผยแพร)ความรู" (กรณีท่ีเปLนโครงการบริการวิชาการ จะต"องมีหลักฐานข"อน้ี) 
� 9) เอกสาร/หลักฐาน คลิปวิดโีอ Url: https://youtu.be/wcAXz2rHXCQ 
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โครงการนิเทศการฝกงานของนิสิตหลักสตูร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาเพ่ืออาชีพ 
(RAP 1, SAP 9) 

 
ความสอดคล,องกับยุทธศาสตร0 15 ป3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553-2567) 

RAP 1 โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู#ในศตวรรษท่ี 21 
SAP 9 โครงการส,งเสริมการเรียนแบบสหกิจศึกษาหรือการฝ4กปฏิบัติจริง 
 

ความสอดคล,องกับแผนปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร0 (พ.ศ. 2555 - 2558) ป3งบประมาณ พ.ศ. 2559 
ประเด็นยุทธศาสตร0ท่ี 1  พัฒนากระบวนการเรียนรู#ในสาขามนุษยศาสตร8ให#มีคุณภาพท้ังในระดับชาติ

และนานาชาติ 
เปAาประสงค0 ท่ี 1.1  บัณฑิตมีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐาน TQF 
ตัวช้ีวัด 5 ร#อยละของหลักสูตรท่ีส,งเสริมให#นิสิตมีทักษะชีวิตและ/หรือทักษะวิชาชีพและ/

หรือทักษะความสัมพันธ8ระหว,างบุคคล เพ่ิมมากข้ึน (life skills, career 
skills) 

ความสอดคล,องกับการประกันคุณภาพการศึกษา สกอ. 
องค0ประกอบท่ี 2  บัณฑิต 
  ตัวบDงช้ีท่ี 2.2 การได#งานทําของผู#สําเร็จการศึกษา 
องค0ประกอบท่ี 3 นิสิต 
  ตัวบDงช้ีท่ี 3.2 การส,งเสริมและพัฒนานิสิต 

การปรับจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในป3ท่ีผDานมา (โปรดระบุ) 
โครงการใหม, 

การบูรณาการกับ (การเรียนการสอน/รายวิชา/งานวิจัย) (โปรดระบุ) 
LC 492 Practicum II 

หนDวยงานท่ีรับผิดชอบ ภาควิชาภาษาศาสตร8 คณะมนุษยศาสตร8 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
หัวหน,าโครงการ  อาจารย8 ดร. อรรถสิทธิ์ บุญสวัสด์ิ 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามโครงสร#างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพ่ืออาชีพ (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช  
2555) ได#กําหนดให#นิสิตในหลักสูตรฯ ทุกคนต#องออกฝ4กประสบการณ8วิชาชีพในรายวิชา ภอ 492 การฝ4กงาน 2 
เป]นเวลาไม,น#อยกว,า 3 เดือนเพ่ือสร#างเสริมประสบการณ8ตรงในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง  ผู#เรียนจะ
ได#นําความรู# ทักษะวิชาชีพและประสบการณ8ท่ีได#รับจากสถานศึกษาไปประยุกต8ใช#ในการฝ4กงาน  และสามารถ
ปรับตัวเพ่ือทํางานร,วมกับบุคคลภายนอกได#อย,างมีประสิทธิภาพ  ถือเป]นการเตรียมความพร#อมสู,อาชีพอย,างมี
คุณภาพ  

ดังนั้น ในปการศึกษา 2558 หลักสูตรฯ จึงได#จัดโครงการนิเทศการฝ4กงานของนิสิตหลักสูตร ศศ.บ. 
สาขาวิชาภาษาเพ่ืออาชีพ เพ่ือให#อาจารย8ในหลักสูตรฯ ได#เข#าใจลักษณะงานของนิสิตฝ4กงาน และรับทราบป̀ญหา
ระหว,างการฝ4กงานจากนิสิตและผู#ดูแลนิสิต โดยผลจากการนิเทศและการสัมภาษณ8ผู#ดูแลนิสิตจะนํามาใช#เป]นส,วน
หนึ่งของรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) และเป]นช#อมูลสําหรับการปรับปรุงหลักสูตรต,อไป  
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2. วัตถุประสงค0 
เพ่ือให#นิสิตหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาเพ่ืออาชีพ มีทักษะชีวิตและ/หรือทักษะวิชาชีพและ/หรือ 

          ทักษะความสัมพันธ8ระหว,างบุคคล เพ่ิมข้ึน (life skills, career skills) 
3. ผลผลิตของโครงการ  (Output) 

ข#อมูลจากผู#ดูแลนิสิตและนิสิตฝ4กงานเพ่ือนํามาปรับปรุงหลักสูตรฯ  
4. ผลลัพธ0ของโครงการ  (Outcome) 

นิสิตหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาเพ่ืออาชีพ ได#งานทําจากหน,วยงานท่ีไปฝ4กงาน 
5. ตัวช้ีวัด  (Indicator) 

นิสิตหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาเพ่ืออาชีพ ท่ีเข#าร,วมโครงการมีทักษะชีวิตและ/หรือทักษะวิชาชีพ
และ/หรือทักษะความสัมพันธ8ระหว,างบุคคล (life skills, career skills) เพ่ิมข้ึน 

6. เกณฑ0ความสําเร็จ  (Criteria)  
นิสิตท่ีเข#าร,วมโครงการมีทักษะชีวิตและ/หรือทักษะวิชาชีพและ/หรือทักษะความสัมพันธ8ระหว,างบุคคล 
(life skills, career skills) เพ่ิมข้ึน คิดเป]นร#อยละ 80 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  (ระบุวัน เดือน ป3) 
ระหว,างวันท่ี 1 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 2559 

8. สถานท่ีดําเนินงาน 
สถานท่ีฝ4กงานของนิสิต ได#แก, องค8กรของรัฐและสถานประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร 

9. ผู,เข,ารDวมโครงการ จํานวน 66 คน 
9.1 อาจารย8นิเทศ      จํานวน    6 คน 
9.2 นิสิตหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาเพ่ืออาชีพ ชั้นปท่ี 3   จํานวน  60 คน  

10. แผนการดําเนนิงาน 

กิจกรรม 
ไตรมาสท่ี  1 ไตรมาสท่ี  2 ไตรมาสท่ี  3 ไตรมาสท่ี  4 หมาย

เหตุ ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผน              
2. เตรียมเอกสาร
ท่ีเกี่ยวข#อง 

             
3. ขออนุมัติจัด
โครงการ 

             
4. จัดโครงการ              
5. ประเมินผล
โครงการ 

             
6. สรุปรายงาน
ผลการจัด
โครงการ 

            
 

รายละเอียดกิจกรรม 
ข้ันวางแผน 
1. ประชุมเตรียมโครงการ  
2. จัดเตรียมเอกสารท่ีเก่ียวข#อง พร#อมถ,ายเอกสารให#กับผู#เข#าร,วมโครงการ 
3. ขออนุมัติจัดโครงการ แต,งต้ังคณะกรรมการดําเนินการ 
4. แจ#งสถานท่ีและระยะเวลาฝ4กงานให#อาจารย8นิเทศรับทราบ 
 
ข้ันดําเนินการ 
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1. ดําเนินการจัดโครงการตามช,วงเวลาท่ีกําหนด 
2. ผู#เข#าร,วมโครงการประเมินผลการจัดโครงการ 
ข้ันประเมินผล 
1. สรุปแบบประเมินผลการจัดโครงการ 
2. รายงานผลการจัดโครงการ และนําเสนอต,อคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร8 
 

ข้ันปรับปรุงตามผลประเมิน 
นําข#อเสนอแนะจากรายงานผลโครงการไปปรับปรุงการจัดโครงการในครั้งต,อไป 

11. วงเงินรายจDายท้ังส้ินของโครงการ        30,000  บาท 
ค,าตอบแทนอาจารย8นิเทศ ปการศึกษา 2558  
  (จํานวนนิสิต 60 คน x 500 บาท ต,อนิสิต 1 คน) เป]นเงิน   30,000 บาท      

12. ผลท่ีคาดวDาจะได,รับ 
นิสิตได#งานทําจากหน,วยงานท่ีไปฝ4กงาน  
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กําหนดการ 
โครงการนิเทศการฝกงานของนิสิตหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาเพ่ืออาชีพ 

ระหวDางวันท่ี 1 กรกฎาคม 2559 – 11 สิงหาคม 2559 
 

ตารางนิเทศนิสิตออกฝกประสบการณ0วิชาชีพ 
 

ช่ืออาจารย0นิเทศ รองศาสตราจารย8 ดร.สุกัญญา เรืองจรูญ 
ลําดับท่ี ชื่อ-สกุลนิสิต สถานท่ีฝ4กประสบการณ8 

1 นางสาวรักษิณา พนิตพงศ8ศรี TPK Advance Starch สาธร 
2 นางสาวรัชฎาพร ทะเรรัมย8 Lufthansa Service Thailand 
3 นางสาววรพนิต บุญเอก Etihad Airways  
4 นายวัชรพล เพ็งสา บริษัท GMM Chanel จํากัด  
5 นางสาวอชิรญาณ8 อุตัน บริษัท อสมท จํากัด 
6 นางสาวสายธาร ป̀ทมพงศ8พร บริษัทคิงพาวเวอร8 รางน้ํา 
7 นางสาวศิรดา สุกายะ อสมท. (ไนน8เอนเตอร8เทน) 
8 นางสาววิภาดา แตงเหลือง บริษัทเคทีซี จํากัด 
9 นางสาวอุไรรัตน8 ถ่ินพายัพ British Airways  
10 นายศรัณย8ภัทร เตโชดม Lufthansa Service Thailand 

 
ช่ืออาจารย0นิเทศ รองศาสตราจารย8วรรณกานต8 ลิขิตรัตนพร 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุลนิสิต สถานท่ีฝ4กประสบการณ8 
1 นางสาวปริศนา ณคราวระกุล บริษัท อสมท จํากัด 
2 นางสาวพจณินฑ8 สิริวุฒิพร W Bangkok Hotel 
3 นางสาวพลอยชมพู ยุกตะจรูญพงศ8 Air Asia X ดอนเมือง 
4 นายพัสกร องค8วงศ8สกุล กองบังคับการตรวจคนเข#าเมือง 3 
5 นางสาวพิชชาอร ไกรว,อง Pullman Grande Sukhumvit Hotel 
6 นางสาวภัททวรินทร8 รุ,งเรือง W Bangkok Hotel 
7 นางสาวมณิชญา เพ่ิมพูน การท,องเท่ียวแห,งประเทศไทย 
8 นางสาวมัลลิกา แก#วหาญ บริษัท อสมท จํากัด 
9 นางสาวเมธาวี เจิมเกาะ Zeed Mcot 
10 นางสาวเมธิทิพย8 ศีลประสิทธิ BEC Tero พระราม 4 

 
 
 
 
 
 
 
ช่ืออาจารย0นิเทศ ผู#ช,วยศาสตราจารย8 ดร.ศิริพร ป̀ญญาเมธีกุล 
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ลําดับท่ี ชื่อ-สกุลนิสิต สถานท่ีฝ4กประสบการณ8 
1 นางสาวทัชชภร กลิ่นชวนชื่น Kidzania Bangkok 
2 นางสาวธนาภา จําเริญดี Kidzania Bangkok 
3 นางสาวนัยน8ภัค หัตถาพันธ8 บริษัท อสมท จํากัด 
4 นางสาวนิศากร ฉิมมี กองบังคับการตรวจคนเข#าเมือง 3 
5 นางสาวเบญญาภา วัตถโกวิท Lufthansa Airlines 
6 นางสาวปณพร ชัชวาลโชติกุล Japan Airlines 
7 นางสาวปณัฏฐา ศาภิมล Hello Magazine 
8 นางสาวปภาดา แขวงจักร8 Qatar Airways  
9 นายปราชญ8 เพชรไพรินทร8 Swissotel Le Concorde Bangkok 
10 นางสาวปรารถนา ศรีลาลัย ANA Airlines 

 
ช่ืออาจารย0นิเทศ ผู#ช,วยศาสตราจารย8 ดร.นันทนา วงษ8ไทย  

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุลนิสิต สถานท่ีฝ4กประสบการณ8 
1 นางสาวชนากานต8 ดีวงศ8ไพบูลย8 โรงแรมชาโต เดอ แบงคอค 
2 นางสาวชมภู, ไตรสุวรรณสิริ กองบังคับการตรวจคนเข#าเมือง 3 
3 นางสาวฐิติรัตน8 อุปรา โรงแรมชาโต เดอ แบงคอค 
4 นางสาวณวรา ตันสุริวงศ8 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ 
5 นางสาวณัฎฐ8ฎาพร อัครวิวัฒชัย NP Marketing and Service Co. Ltd. 
6 นางสาวณัฐธิดา นุชะชนาฎ อสมท. (ไนน8เอนเตอร8เทน) 
7 นายธีร8ธราบดี ภัทรสุวรรณ บริษัท Monkey Puzzle จํากัด 
8 นางสาวดลวรรณ ทวีนวกิจเจริญ บริษัทคิงพาวเวอร8 รางน้ํา 
9 นางสาวตวงพร สุริยะ สํานักพิมพ8มีดี 
10 นายตันติกร จิตต8เอ้ือเฟ��อ บริษัท อสมท จํากัด 

 
ช่ืออาจารย0นิเทศ อาจารย8 ดร.อรรถสิทธิ์ บุญสวัสด์ิ 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุลนิสิต สถานท่ีฝ4กประสบการณ8 
1 นางสาวกุณฑลา เซ,งลอยเลื่อน บริษัทเซนทอรี สุขุมวิท 21 
2 นางสาวจิราภา สุขสะอาด บริษัทวิทยุการบินฯ สาธร 
3 นางสาวชนกกร บุญเกิด สํานักพิมพ8มีดี 
4 นางสาวชลันดา รัตนธรรมสกุล Wall Street English 
5 นางสาวชัญญา กลิ่นกําเนิด บริษัทสหโมเสคอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)  
6 นางสาวธนสุกาญจน8 วัฒนะภูติ Etihad Airways  
7 นางสาวธนาภา สารชัย Qatar Airways  
8 นางสาวธมลวรรณ อริยะ บริษัทวายเคเค (ประเทศไทย) จํากัด 
9 นางสาวบงกช กลิ่นจันทร8 British Airways  
10 นางสาววาสนา บุตรพรหม นิตยสาร All 
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ช่ืออาจารย0นิเทศ อาจารย8 ดร.นรินธร สมบัตินันท8 แบร8 
ลําดับท่ี ชื่อ-สกุลนิสิต สถานท่ีฝ4กประสบการณ8 

1 นายศิวกร ศรีจันทร8 Hello Magazine 
2 นางสาวสุดาทิพย8 ขันธะโคตร Pullman Grande Sukhumvit Hotel 
3 นางสาววนันยา ตันตินิยมกุล BEC Tero พระราม 4 
4 นางสาวกนกวรรณ ศศิจันทรา สถานีวิทยุโทรทัศน8แห,งประเทศไทย 
5 นางสาวกมลชนก มีอ่ิม Air Asia X ดอนเมือง 
6 นางสาวกวินนา บุตรเนียม BEC Tero พระราม 4 
7 นางสาวกาญจนาพร ก#านบัว อสมท. (ไนน8เอนเตอร8เทน) 
8 นางสาวจงพุฒิ น้ําค#าง Pullman Grande Sukhumvit Hotel 
9 นางสาวพัฒนียา วัฒนทรัพย8บวร W Bangkok Hotel 
10 นายจิราวุธ ขาวสะอาด บริษัทเคทีซี จํากัด 
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แบบประเมินผลการจัดโครงการนิเทศการฝกงานของนิสิตหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาเพ่ืออาชีพ 
ระหวDางวันท่ี 1 กรกฎาคม 2559 – 11 สิงหาคม 2559 

ณ องค0กรของรัฐและสถานประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ตอนท่ี 1  ข,อมูลท่ัวไปของผู,ตอบแบบประเมิน (สถานภาพของผู,ตอบแบบประเมิน) 

 � บุคลากรสายวิชาการ  
 � นิสิต หลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาเพ่ืออาชีพ 

 
ตอนท่ี 2  ระดับความคิดเห็นของผู,ตอบแบบประเมินตDอการจัดโครงการ 

ลําดับ คําถาม 
ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด 
( 5 ) 

มาก 
( 4 ) 

ปานกลาง 
( 3 ) 

น,อย 
( 2 ) 

น,อยท่ีสุด 
( 1 ) 

การประเมินความคิดเห็นตามวัตถุประสงค0โครงการ (ประเด็นยุทธศาสตร0 1) 
1 นิสิตมีทักษะชีวิต/ทักษะวิชาชีพ ระดับใด      
2 นิสิตมีทักษะความสัมพันธ8ระหว,างบุคคล ระดับใด      

การประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารโครงการ 
1 ระยะเวลาการนิเทศฝ4กงานมีความเหมาะสมเพียงใด      
2 สถานท่ีฝ4กงานของนิสิตมีความเหมาะสมเพียงใด      
3 ผู#ดูแลนิสิตระหว,างฝ4กงานเอาใจใส,นิสิตเพียงใด      
4 อาจารย8นิเทศติดตามผลและให#ข#อเสนอแนะในการ

ฝ4กงานเพียงใด 
     

 
ตอนท่ี 3  ข,อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมในป3ตDอไป 

ส่ิงท่ีควรปรับปรุง / พัฒนา ในการจัดกิจกรรมป3ตDอไป ส่ิงท่ีนDาช่ืนชม / ประทับใจ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

���  กรุณาส,งแบบประเมินผลคืน ขอบคุณทุกท,านที่ให#ความร,วมมือ ��� 
 

 
 






