
 

 

มคอ. 4 

รายละเอียดของกระบวนวิชา 

1. ชื่อสถาบันอุดมศึกษา      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CHIANG MAI UNIVERSITY) 

2. คณะ/ภาควิชา               คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาตะวนัออก สาขาวิชาภาษาพม่า  

                                      Faculty of Humanities ,Department of Eastern Languages ,Burmese Division 

3. รหัสกระบวนวิชา           ม.พ. 490 (020490)

ชื่อกระบวนวิชา                สหกิจศึกษา (Cooperative Education) 

4. หน่วยกิต                     6 หน่วยกิต 

หมวดที่ 1 ขอ้มูลทั่วไป 

1 .หลักสูตรและประเภทของกระบวนวิชา 

1.1  สําหรับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมพม่า  

1.2 ประเภทของกระบวนวิชา 

          วิชาเอกบังคับ 

          วิชาเอกเลือก 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชาและอาจารย์ผูส้อน

 2.1 ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ  

      รองศาสตราจารย์อุบลรัตน์ พันธมุินทร์ 

2.2 ชื่ออาจารย์ผู้สอน (ทกุคน) 

      1. รองศาสตราจารย์อุบลรตัน์ พันธมุินทร์      2. อาจารย์ ดร. อัมพิกา รัตนพิทักษ์ 

      3. อาจารย์ Yamin Shwesin Htaik 

3. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 

    ภาคการศึกษาที่ 1 ช้ันปีที่ 4 

4. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์จะให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษา 

    เป็นรายบคุคล: 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
หมวดที่ 2 ลักษณะและการดําเนินการ 

 
ภาควิชาภาษาตะวันออกสาขาวิชาภาษาพม่า                                คณะมนุษยศาสตร ์

ม.พ. 490 (020490)  สหกิจศึกษา  6 หน่วยกิต 

ลักษณะกระบวนวิชา  ☐  บรรยาย  ☐ ปฏิบัติการ  ☐  ฝึกปฏิบติั  ☑สหกิจศึกษา 

การวัดและประเมินผล ☐  A-F    ☑ S/U      ☐  P 

กรณีของกระบวนวิชา Selected topic    ☐  นับจํานวนหน่วยกิตสะสมเพ่ือการสําเร็จการศึกษาทกุครั้ง 

☐  นับจาํนวนหน่วยกิตสะสมเพ่ือการสําเร็จการศึกษาเพียงครั้งเดียว 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  นักศึกษาช้ันปีที่ 4; สําหรบันักศึกษาวิชาเอกเท่านัน้ 

คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 

นักศึกษาต้องไปฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์อย่างต่อเนื่อง 

โดยปฏิบัติงานเสมือนพนักงานในหน่วยงานน้ัน ๆ ภายใต้การควบคุมดูแลของพนักงานพ่ีเล้ียง อาจารย์ที่ปรึกษาและ

คณะกรรมการจากสาขาวิชา การให้ลําดับข้ันเป็นที่พอใจ (Satisfactory =S) หรือ ไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory = U ) 

วัตถุประสงค์กระบวนวิชา:นักศึกษาสามารถ 

1. ปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ในสถานประกอบการ  

2. ประยกุต์ใช้ความรู้เพ่ือการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 

 

เนื้อหากระบวนวิชา                                                             จํานวนชั่วโมงสหกิจศึกษา 

 1. ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ       ไม่น้อยกว่า                                         576 

 

               รวม   576 

 

 กระบวนวิชาน้ีได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะมนุษยศาสตร์ ในคราว

ประชุมครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 กําหนดให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 

2559 เป็นต้นไป 

 

 

         (ลงนาม).............................................  

            (อาจารย์ขนิษฐกัญญา  วินิจฉัยกุล) 

                                                                                      ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ                   

                                              ปฏิบัติการแทนคณบดีคณะมนษุยศาสตร์ 

                                        วันที ่        มกราคม  2559 

 



 

 
Department of Eastern Languages (Burmese Division)                Faculty of Humanities 
BR 490 (020490) Cooperative Education                   6 credits 

Please state clearly if this course:  Lecture  Laboratory  Practice   Cooperative Education 

Course Evaluation:     A-F      S/U      P 

In this case of selected topic:    credit(s) can be counted for graduation on every enrollment 

      credit(s) can be counted for graduation only once  

Prerequisite:  Fourth year standing; for majors only 

Course Description: 

Students have to attend the internship in the public sector or  the private sector for a minimum period of 

16 weeks acting as a staff in the organization under the supervision of the assigned person, advisor and 

committee from Burmese Division. Grading will be given on Satisfactory (S) and Unsatisfactory (U) basis. 

Course Objectives: Students are able to 

1. work and solve the problems in the organization. 

2. apply their knowledge to the real work in the organization. 

 

Course Content:                    No. of Cooperative Education Hours 

1. Working in the organization                       at least          576                           

 

      Total                                576 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศกึษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องการพัฒนา (อ้างอิงจาก มคอ. 2) 

1.1  ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม  จริยธรรม  เสียสละและซ่ือสัตย์สุจริต  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1.2  มีวินัย  ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร 

                และสังคม 

กระบวนการหรือกจิกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้หรือทักษะ 

1)  สอดแทรกในการเรียนการสอนในกระบวนวิชาต่างๆตามความเหมาะสม 

2) จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร 

                การประพฤต ิปฏิบัติตนในการทํางานร่วมกับผูอื้่น 

วิธีการประเมินผล 

จากการประเมินผลของนิเทศงานขององค์กรและคณาจารย์นิเทศ 

 

2. ความรู้ 

ความรู้หรือทักษะที่ต้องการพัฒนา (อ้างอิงจาก มคอ. 2) 

2.1  สามารถวิเคราะห์ปัญหารวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะและการใชเ้ครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 

2.2  สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆที่เกี่ยวข้อง 

กระบวนการหรือกจิกรรมเพื่อพัฒนาความรู้หรือทักษะ 

1) จัดกระบวนวิชาเกี่ยวกับการจัดทําโครงงาน เพื่อให้นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ที่เรียนนํามาแก้ปัญหาของ  

      โครงงาน 

2)   มีการเรียนรู้ด้านความรู้และทักษะจากประสบการณ์จริง จากสถานประกอบการหรือองคก์รที่ฝึกสหกิจศึกษา 

วิธีการประเมินผล 

1)   ประเมินจากรายงานโครงงาน และการนําเสนอ 

2)   ประเมินผลจากความพึงพอใจขององค์กร หรือผู้นิเทศงานนักศึกษาและคณาจารย์ผู้นิเทศ 

 

3. ทักษะทางปัญญา 

ความรู้หรือทักษะที่ต้องการพัฒนา (อ้างอิงจาก มคอ. 2) 

3.1  สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

3.2  สามารถคิดอย่างมีวจิารณญาณอย่างมีระบบ ประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

กระบวนการหรือกจิกรรมเพื่อพัฒนาความรู้หรือทักษะ 

1)  มีกระบวนวิชาที่ส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักการวางแผน ระบบความคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อแกไ้ขปัญหาขณะทํางาน 

2)  ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ขณะลงมือปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาได้ชัดเจนขึ้น 

วิธีการประเมินผล 

1)  ประเมินจากการปฏิบัติงานจริง โดยผู้นิเทศงาน 

2)  ประเมินจากรายงานฉบับสมบูรณ์และการนําเสนองาน 

 

 

 



 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (อ้างอิงจาก มคอ. 2) 

ความรู้หรือทักษะที่ต้องการพัฒนา  

4.1  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ด ีสามารถส่ือสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.2  มีความตรงต่อเวลาในการส่งงานที่มอบหมาย 

กระบวนการหรือกจิกรรมเพื่อพัฒนาความรู้หรือทักษะ  

1) จัดการเรียนการสอนที่มีกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน หรือทํากิจกรรมแบบกลุ่มเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้บทบาท   

                หนา้ที่และความรับผิดชอบในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 

2) จัดให้มีการเรียนการสอนภาคปฏิบัติและการเยี่ยมชมดูงานนอกสถานที่เพื่อให้เรียนรู้ร่วมกับผูอื้่นทั้งภายในและ 

                ภายนอกคณะ 

วิธีการประเมินผล 

1) ประเมินจากผลงานที่นําเสนอ 

2) ประเมินผลจากความพึงพอใจของผู้ร่วมงานและผู้นิเทศงาน 

 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  (อ้างอิงจาก มคอ. 2) 

ความรู้หรือทักษะที่ต้องการพัฒนา 

5.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทํางานที่เกี่ยวกับการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่าง

เหมาะสม 

5.2 สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือนําสถิติมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่าง

สร้างสรรค์ 

5.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนําเสนออย่างเหมาะสม 

กระบวนการหรือกจิกรรมเพื่อพัฒนาความรู้หรือทักษะ 

 เรียนรู้ขณะปฏิบัติงาน  

วิธีการประเมินผล 

 รายงานและการนําเสนอผลการปฏิบัติงาน


