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ตัวอยาง รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม   

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา:    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรีุ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

1.รหัสและชือ่รายวิชา  
INT 399 สหกิจศึกษา (Cooperative Education) 

2. หลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

3. อาจารยผูรับผิดชอบ / อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม 
อ.สยาม แยมแสงสังข ประธานหลักสูตร และอาจารยในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

4. ภาคการศึกษา / ปการศึกษาที่ฝกประสบการณภาคสนาม 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศกึษาที ่2555  
 

 
หมวดที่  2 การดําเนินการที่ตางจากแผนการฝกประสบการณภาคสนาม 

1. การเตรียมนักศึกษา (ถามี) ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพื่อการวางแผนใน
อนาคต 

- จัดปฐมนิเทศแนะนํานักศึกษากอนฝกงาน พรอม
แจกคูมือการฝกงาน 

- จัดชองทางและเจาหนาที่ประสานงาน รับแจงเหตุ
ดวน กรณีตองการความชวยเหลือ  เชน เบอร
โทรศัพท เบอร E-Mail  

- จัดอาจารยที่ปรึกษาตามความเชี่ยวชาญดานการใช
เค ร่ืองมือ  อุปกรณ  หรือเทคนิคพิ เศษ  เพื่อ ให
คําปรึกษาเฉพาะดานในการแกไขปญหา 

- จัดปฐมนิเทศการฝกงาน มอบคูมือการฝกงาน กอน
การฝกงานอยางนอย 1 สัปดาห ชี้แจงวัตถุประสงค 
สิ่งที่คาดหวัง จากการฝกงาน วิธีการประเมินผล 
ชองทางการติดตอประสานงาน  จัดฝกอบรม
บุคลิกภาพ การแตงกาย หรือเทคนิคเพิ่มเติมหาก
ตองการความสามารถเฉพาะดาน เพื่อการฝกงาน 

- การจัดปฐมนิเทศ ควรมีการนํานักศึกษารุนพื่ที่
ผานประสบการณภาคสนาม มาใหคําแนะนําใน
การเตรียมตัวแกนักศึกษารุนนอง 
- การจัดเจาหนาที่ประสานงาน หนวยงาน เบอร
โทรศัพทอยางถาวร เพื่อความสะดวกในการ
ประสานงานรุนตอๆ ไป 
- จัดทําทะเบียนรายชื่อ ความเช่ียวชาญในแตละ
สาขาของอาจารยที่ปรึกษาดานเทคนิค และอาจ
เปนผูเชี่ยวชาญจากภายนอกเพิ่มขึ้น 
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2. การเตรียมอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศ ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพื่อการวางแผนใน
อนาคต          

อาจารยที่ปรึกษาฝกงาน ประสานงานกับสถาน
ประกอบการเพือ่ขอช่ือ ตําแหนงของพนักงานพี่
เลี้ยง  

หลังจากไดชือ่ และซอฟตแวรทีต่องใช ในการฝกงาน 
ตองมีการติดตอสถานประกอบการ ขอผูเชี่ยวชาญมา
อบรมนักศึกษา กอนการฝกงานจริง อาจตองมีการ
ทดสอบความสามารถนักศกึษา กอนเพือ่การวางแผน
กําหนดกิจกรรมความยาก งายของงานทีเ่หมาะสม 

3. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยง(Field supervisors)
จากสถานประกอบการ(ถามี) 

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพื่อการวางแผนใน
อนาคต         

ประชุมพนักงานพี่เลี้ยง และนักศึกษาฝกงาน
เพื่อชี้แจงใหรับทราบวัตถุประสงค สิ่งที่คาดหวัง จาก
การฝกงาน ผลการเรียนรูของนักศึกษาที่ตองการเนน 
อุปกรณ เทคโนโลยี ซอฟตแวรที่จะนํามาใชในการ
ฝกงาน แนวทางการฝกอบรม หรือการฝกใชเคร่ืองมือ 
ชองทางการติดตอกรณีเหตุดวน  มอบเอกสารคูมือ
การดูแล และประเมินผลการฝกงาน 

ควรมีการกําหนดลักษณะโครงงานที่ชัดเจน และเปน
ประโยชนของทั้ง 2 ฝาย ทั้งผูประกอบการและ
นักศึกษาทีส่ามารถนํามาใชเปนหัวขอในการทํา
โครงงานในชั้นปสุดทายได 

4. การเปลี่ยนแปลงการจดัการในการฝกประสบการณภาคสนาม  (ถามี) 

การเปลี่ยนแปลง ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพื่อการวางแผนใน
อนาคต         

4.1 การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม และ/หรือ งานที่
มอบหมาย 

 

มีการเปลี่ยนแปลงหัวขอกิจกรรมเล็กนอย 
เพื่อใหเหมาะสมกับความสามารถของนักศึกษาและ
เวลาในการฝกประสบการณ 

อาจตองมีการทดสอบความสามารถนักศึกษา 
กอนเพื่อการวางแผนกําหนดกิจกรรมความยาก งาย
ของงานที่เหมาะสม 

4.2 การเปลี่ยนแปลงสิ่งอํานวยความสะดวกและ
การสนับสนุนนักศึกษา 

 

มีการเปลี่ยนแปลง การขึ้นรถรับสงที่บริษัทมีให 
เน่ืองจากนักศึกษาไมสะดวก นักศึกษาจึงเดินทางไป
เอง โดยบริษัทมีเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางเพิ่มเติมให   

ไ ม มี ข อ เ ส นอ แน ะ  ทั้ ง น้ี ขึ้ น อ ยู กั บ ส ถ าน
ประกอบการแต ล ะแห ง  ที่ นั กศึ กษาจะไปฝ ก
ประสบการณ 

4.3 การเปลี่ยนแปลงอ่ืนๆ (ถามี)  

มีการเพิ่ม ลดรายชื่อสถานประกอบการอยูเสมอ ควรติดตอสถานประกอบการใหมาก  เพื่ อ
นักศึกษามีทางเลือกมากขึ้น 
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 หมวดที่ 3 ผลการดําเนินการ 

1. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน/สงไปฝกประสบการณภาคสนาม                              
จํานวน 10 คน จากนักศึกษาชั้นปที่ 4 100 คน คิดเปน 10%  

2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเม่ือสิ้นสุดการฝกประสบการณภาคสนาม                       
จํานวน 8 คนจาก 10 คน คิดเปน 80 %  

3. จํานวนนักศึกษาที่ถอน  (W)                                                                                            
4. การกระจายระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน จํานวน รอยละ 
A 1 10 
B+ 2 20 
B 3 30 
C+ 2 20 
C   

 D+   
D   
F   

ไมสมบูรณ (I)   
ผาน (P,S)   
ตก (U)   
ถอน (W)   

 

5. ปจจัยที่มีผลกระทบตอผลการฝกประสบการณภาคสนาม  (ถามี) 
ความเช่ียวชาญของพี่ เลี้ยง และความสามารถพิเศษที่ตองใชในการจัดทํางาน ประกอบกับ

ความสามารถของนักศึกษาและเครื่องมือชวยงาน มีผลตอผลงานนักศึกษา 
 

หมวดที่ 4 ปญหาและผลกระทบดานการบริหาร 

1. ปญหาดานการบริหารของสถาบันอุดมศึกษา และ/หรือ สถานประกอบการ/สถานที่ฝก 
อุปสรรคดานงบประมาณในการสนับสนุนอาจารยในการนิเทศก ในกรณีสถานที่ฝกงานอยูตางจังหวัด  

และการสรางพันธมิตรแกสถานประกอบการเพื่อใหนักศึกษามีทางเลือกในการฝกประสบการณมากขึน้ รวมทัง้
งบประมาณในการจัดหาเคร่ืองมือพิเศษแกนักศึกษาในการทํางาน 
2. ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา 

ขาดแรงกระตุนในการติดตามงาน และการใหคําแนะนําแกนักศึกษาอยางตอเน่ือง และนักศึกษาขาด
แคลนเครื่องมือในการใชสนับสนุนใหการทํางานเสร็จเร็วหรือมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3. การเปลี่ยนแปลงที่จําเปนเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาและอุปสรรคในอนาคต (ถามี) 
จัดตั้งงบประมาณใหเพียงพอตอการดําเนินงาน และดําเนินการสรางพันธมิตรกับสถานประกอบการ

มากขึ้น 
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หมวดที่ 5 การประเมินการฝกประสบการณภาคสนาม 

1. การประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดยนักศึกษา  (ใหแนบผลการสํารวจ) 

1.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน 
จุดแข็ง 

- ทําใหเขาใจถงึความเชือ่มโยงของทฤษฎีที่ไดเรียนในวชิาตางๆ กับการนําไปใชปฏบิัติงานจริง 
- พี่เลี้ยงในสถานประกอบการ และอาจารยที่ปรึกษา ไดติดตามงานและใหคําปรึกษาที่เปนประโยชนใน

การฝกประสบการณอยางดี 
จุดออน 

- ไดพฒันาระบบสารสนเทศ เพียงบางสวนของระบบโดยรวม ทําใหไมทราบขั้นตอนทั้งหมด และความ
เก่ียวของของระบบทั้งหมด 

- เคร่ืองมือ และซอฟตแวรทีใ่ชพัฒนาระบบ ไมมีใชในขณะศึกษา เน่ืองจากเปนอุปกรณที่มีเทคโนโลยี
ชั้นสูง ทําใหตองใชเวลาในการศึกษาในการใชงานพอสมควร 

 
1.2 ความเห็นของอาจารยผูรับผิดชอบ / อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม 

นักศึกษายังขาดความสามารถในการใชเคร่ืองมือพิเศษที่สถานประกอบการใชงานในการทํางาน  
พนักงานพี่เลี้ยงมีงานมาก จึงมีเวลาใหคําปรึกษาแกนักศึกษานอย 
2. การประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดยสถานประกอบการหรือพนักงานพี่เลี้ยง 

2.1  ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน 
จุดแข็ง 

- นักศึกษาททีกัษะในการเขยีนโปรแกรม จึงทําใหการพฒันางานไดอยางรวดเร็ว 
- นักศึกษาทคีวามรูพื้นฐานทางทฤษฎีเพียงพอในการประยุกตใชกับงานจริง 

จุดออน 
- นักศึกษายังตองปรับปรุงทกัษะในการสือ่สารดวยภาษาอังกฤษ เน่ืองจากเอกสารประกอบการพฒันา

ระบบเปนภาษาอังกฤษทั้งหมดและภาษาที่ใชในการสือ่สารกับผูเก่ียวของเปนภาษาอังกฤษ 
2.2 ความเห็นของอาจารยผูรับผิดชอบ / อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม 

สถานประกอบการใหความรวมมือ และดูแลนักศึกษาดีมาก  
 

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 

1. การดําเนินการเพื่อปรับปรุงการฝกประสบการณภาคสนามครั้งที่ผานมา 
มีแผนการปรับปรุงดังน้ี 

- จัดฝกอบรมทักษะที่จําเปนในการทํางาน แกนักศึกษาที่จะไปฝกประสบการณ เปนพิเศษ และมีการจัดสอบ 
เพื่อประเมินทักษะนักศึกษา กอนฝกประสบการณ 
- กําหนดอาจารยพี่เลี้ยง ไวลวงหนาอยางนอย 1 เดือน เพื่อใหอาจารยและนักศึกษามีความคุนเคย 
- กําหนดสถานประกอบการ ใหนักศึกษาไดไปสํารวจสถานที่ และสรางความคุนเคยกับพนักงานพี่เลี้ยง กอน
ไปฝกงานจริง อยางนอย 1 เดือน 
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2. ความกาวหนาของการปรับปรุงการฝกประสบการณภาคสนามจากรายงานการประเมินครั้งกอน 

ประเด็นที่ระบุในคร้ังกอนสําหรับการปรับ ปรุง 
นอกเหนือจากขอ 1 

ระบุความสําเร็จ ผลกระทบในกรณีไมสําเร็จ  

- ขอเพิ่มปริมาณสถานประกอบการ ใหนักศึกษา
ไดมีทางเลือกในการฝกประสบการณ 

- ขอเพิ่มการจัดอบรมทักษะพิเศษใหกับ นักศึกษา 

- จัดเพิ่มไดเพียง 1-2 แหง ที่มีความสนใจรับนักศึกษา
ฝกประสบการณ 
- เวลาเรียนของนักศึกษาคอนขางเต็ม จึงตองใชเวลา
หลังเลิกเ รียน  อาจทําให นักศึกษาไมสะดวกแก
นักศึกษา 

3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 

ขอเสนอ กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 

จัดหลักสูตรเสริมทักษะพิเศษ
แกนักศึกษาทีมี่ความพรอมใน
การฝกประสบการณ 

ตลอดภาคการศึกษาที ่2 ของ
นักศึกษาชั้นปที่ 3 

อ สยาม แยมแสงสังข ประธานหลักสูตร 

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบการฝกประสบการณภาคสนาม เสนอตออาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ขอเสนอแนะตอประธานหลักสูตร/หัวหนาภาควิชา หากมีกิจกรรมหรือการดําเนินงานใด ๆ ที่ตองไดรับ
ความเห็นชอบจากภาควิชาหรือสถาบัน หรืออาจจะมีผลกระทบตอรายวิชาอื่น ๆ ในหลักสูตร 

เสนอขอเพิ่มงบประมาณในการจัดหาเคร่ืองมือพิเศษ และจัดผูเชี่ยวชาญภายนอกมาสอนเสริมทักษะ
แกนักศึกษาที่จะฝกประสบการณ 

 
 
อาจารยผูรับผดิชอบ/อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม  
 
ลงชื่อ  อ.อจัฉรา ธารอุไรกุล  วันที ่   2  ตลุาคม  2555 
          (อ.อัจฉรา ธารอุไรกุล)  
 
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 
ลงชื่อ   อ.สยาม แยมแสงสังข            วันที่    2 ตลุาคม  2555  
         (อ.สยาม แยมแสงสังข)  
 
 
 


