
มคอ.๖ 

๑ 

รายงานประสบการณภาคสนาม 
 

ชื่อสถานบันอดุมศึกษา  มหาวิทยาลยัตะวนัออก 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะโลจิสติกส 
 

หมวดท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป 
 

๑. รหัสและชือ่รายวชิา 
๙๐๙๔๑๑ สหกิจศึกษา 

๒. หลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 

๓. อาจารยผูรบัผิดชอบ/อาจารยท่ีปรกึษาการฝกงานประสบการณภาคสนาม 
- อาจารยผูรับผิดชอบ  วาท่ีรอยตรีสารัตน  เถื่อนสุวรรณ 
- อาจารยท่ีปรกึษา  ๑. ผศ.ดร.ณกร  อินทรผยุง 
 ๒. ดร.ไพโรจน  เราธนชลกลุ 
 ๓. นายวิรัช  คารวะพิทยากลุ 

๔. ภาคาการศึกษาและปการศึกษาท่ีฝกประสบการณภาคสนาม 
ภาคปลาย ปการศึกษา ๒๕๕๑ 

 
หมวดท่ี ๒ การดาํเนินการท่ีตางไปจากแผนการฝกประสบการณภาคสนาม 

 

๑. การเตรียม 
 - มีสถานประกอบการบางแหงปฏิเสธการรับนิสิต
ฝกงานในเวลากระช้ันชิด โดยท่ีไดมีการตกลงวาจะรับ
นิสิตไวกอนแลว 
 

ขอเสนอแนะ/ขอคดิเห็นตอการ
วางแผนในอนาคต 
 - ในการดําเนนิการตองมีการ
จัดหาสถานประกอบการสํารองไว
เผื่อเกดิปญหาข้ึนกะทันหัน 

 



มคอ.๖ 

๒ 

 
๒. การเตรียมอาจารยท่ีปรึกษา / อาจารยนเิทศก 
 มีการประสานงานระหวางผูรับผิดชอบของ
มหาวิทยาลยักบัผูควบคุมการฝกงาน ในการเตรียมจัดนิสิต
ลงฝกในแผนกหรือสวนงานตางๆ ตลอดจนกําหนดตัว
พนักงานพี่เลี้ยงของสถานประกอบการ และกําหนดการ
ของการฝกงาน 

ขอเสนอแนะ/ขอคดิเห็นตอการ
วางแผนในอนาคต 

ไมมี 

๓. การเตรยีมพนักงานพี่เลีย้งจากสถานประกอบการ 
- 

๔. การเปลี่ยนแปลงการจัดการในการฝกประสบการณภาคสนาม 

๓.๑ การเปลี่ยนแปลงกจิกรรมและ/หรอืงานท่ี
มอบหมาย 

ไมมี 

ขอเสนอแนะ/ขอคดิเห็นตอการวางแผนใน
อนาคต 

ไมมี 
๓.๒ การเปลี่ยนแปลงส่ิงอํานวยความสะดวก
และการสนับสนุนนิสิต 
- สถานประกอบการบางแหงแจงใหทราบวา ไม
สามารถจายเบ้ียเลีย้งใหนิสิต บางแหงลดเบ้ีย
เลี้ยงท่ีเคยแจงไวกอนแลว ท้ังนี้เพราะประสบ
ปญหาภาวะวกิฤตของเศรษฐกิจ 

ขอเสนอแนะ/ขอคดิเห็นตอการวางแผนใน
อนาคต 
- ปญหาท่ีเกดิข้ึนนอกเหนือการควบคุม คงจะ
ยากตอการแกไข อยางไรก็ตาม การฝกงานนั้น
คณะจะมุงเนนใหนิสิตมีประสบการณมากกวา
คาตอบแทนท่ีจะไดรับ 

๓.๓ การเปลีย่นแปลงอืน่ๆ 
 

ไมมี 

ขอเสนอแนะ/ขอคดิเห็นตอการวางแผนใน
อนาคต 

ไมมี 
 

หมวดท่ี ๓ ผลการดําเนินการ 
๑. จาํนวนนิสิตท่ีลงทะเบียนประสบการณภาคสนาม 

จํานวน  ๕๑  คน 
๒. จํานวนนิสิตท่ีคงอยูเม่ือส้ินสุดการฝกประสบการณภาคสนาม 

จํานวน  ๕๑  คน  คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
๓. จํานวนนิสิตท่ีถอน 
 
 



มคอ.๖ 

๓ 

๔. การกระจายระดับคะแนน 
รายวิชานีเ้ปนการประเมินแบบผานหรือไมผาน 
ดังนั้นนิสิตทุกคนไดระดับ S 

๕. ปจจยัท่ีมีผลกระทบตอผลการฝกประสบการณภาคสนาม 
โดยท่ีการฝกงานในรายวิชาสหกิจศึกษา จะตองประสานงานกับสถานประกอบการ และมี

การประสานงานกันลวงหนาหลายเดือนตอมาสถานประกอบการบางแหง ประสบปญหาทาง
เศรษฐกิจ จึงมีการลดพนักงานหรือปรับเปลี่ยนการดําเนนิการ ทําใหแผนการรับนิสิตเขาฝกงานถกู
กระทบ บางแหงซ่ึงตอบรับการฝกงานแลว ไดขอปฏิเสธในภายหลัง จึงทําใหเกิดเปนปญหาข้ึน 

 
หมวดท่ี ๔ ปญหา และผลกระทบดานการบริหาร 

 
๑. ปญหาดานการบริหารของสถาบันอดุมศึกษา และ/หรอืสถานประกอบการ/สถานท่ีฝก 

การจัดหาสถานประกอบการเพ่ือใหนิสิตฝกงานนั้น มีปญหามากโดยเฉพาะในรายวิชาสห
กิจศึกษา ซ่ึงตองใชเวลาในการปฏบัิติงานถงึ ๔ เดือน ท้ังนี้สวนหนึ่งเกีย่วของกับกฎหมายแรงงาน 
เพราะการรับนิสิตในรายวิชาเขาฝกงานเสมือนเปนพนกังานของสถานประกอบการน้ัน ทางสถาน
ประกอบการจะตองมีตําแหนงรองรับ และตองจายคาจางตามท่ีกฎหมายแรงงานกําหนด ดังนั้น
สถานประกอบการสวนมากจึงมักปฏเิสธการรับนิสิตฝกงานในวิชาสหกิจศึกษา ถึงแมวาสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะไดเปนแกนนําในการประสานงานระหวางสถาบันอุดมศึกษากับ
สถานประกอบการในการจดัทําขอตกลงความรวมมือ แตก็มีสถานประกอบการเขารวมโครงการ
นอยมาก 
๒. ผลกระทบตอผลการเรยีนรูของนิสิต 

ปญหาท่ีเกิดข้ึนในขอ ๔.๑ จะไมกระทบตอผลการเรียนรูของนิสิต หากแตเปนปญหาตอ
อาจารยผูรับผดิชอบ ซ่ึงเปนภาระงานท่ีหนกัมากสําหรับผูรบัผดิชอบในการฝกภาคสนาม โดย
เฉพาะสหกิจศึกษา 
๓. การเปลีย่นแปลงท่ีจําเปนเพื่อหลกีเลี่ยงปญหาและอุปสรรคในอนาคต 

สถาบันอุดมศึกษา ตองมีหนวยงานภายใน ท่ีดําเนินการเกีย่วกับการฝกงานภาคสนาม
หรือสหกิจศึกษา เพื่อเปนหนวยงานกลางของสถาบันในการประสานงานกับสถานประกอบการ
ตางๆ 
 

 
 



มคอ.๖ 

๔ 

หมวดท่ี ๕ การประเมินการฝกประสบการณภาคสนาม 
 

๑. การประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดยนิสิต 
๑.๑ ขอวพิากษท่ีสําคัญจากผลการประเมิน 

นิสิตสวนมากมีความพึงพอใจท่ีไดฝกงานในรายวิชาสหกจิศึกษา ท้ังนี้เพราะทําใหได
เรยีนรูและไดประสบการณตรงจากการไดปฏิบัติงานจริง ยิ่งกวานั้นสวนหนึ่ง ก็ไดทํางานเปน
พนักงานในสถานประกอบการนั้นๆ และสวนหนึ่งก็ไดรับการคัดเลือกเขาเปนพนกังานของสถาน
ประกอบการอ่ืน โดยอาศัยประสบการณท่ีไดจากการฝกในวิชาสหกิจศึกษา อยางไรก็ตามมีนิสิต
บางคนไมประสบความสําเรจ็เทาท่ีควร ซ่ึงอาจเกิดจากบุคลิกสวนตัวหรือมีปญหากับพนักงานพี่
เลี้ยงบาง 

๑.๒ ความเห็นของอาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยท่ีปรกึษาการฝกประสบการณภาคสนาม 
กรณีท่ีนิสิตบางคน ไมประสบความสําเรจ็ในการฝกงานในวิชาสหกิจศึกษานัน้ เปน

หนาท่ีของอาจารยท่ีรับผิดชอบ และอาจารยท่ีปรึกษา ตองหาแนวทางแกไขเปนรายกรณ ี
๒. การประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดยสถานประกอบการหรอืพนกังานพี่เลี้ยง 

๒.๑ ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมิน 
นิสิตสวนมากมีความรูและความรับผดิชอบดี ตรงเวลาและเอาใจใสในการปฏิบัติงาน 

ตลอดจนมีความใฝรู แตก็มีจํานวนหนึ่ง ซ่ึงเปนสวนนอยมีการลาปวยบอยครั้งและมีบางคนก็ไป
ปฏิบัติงานสาย 

๒.๒ ความเหน็ของอาจารยผูรบัผดิชอบ/อาจารยท่ีปรกึษาการฝกประสบการณภาคสนาม 
สําหรับนิสิตท่ีมีปญหาบางคนจะมีการวากลาวตักเตือนในขณะฝกปฏบัิติงานแลว 

ในระยะยาวจะตองมีการวางหลักเกณฑเกีย่วกับการฝกงานใหมากข้ึน เชนกําหนดจํานวนวันหรือ
ขาดหรือสาย หากนิสิตไมปฏิบัติก็ไมผานการประเมินในการฝกงานสหกิจศึกษา 
 

หมวดท่ี ๖ แผนการปรับปรุง 
 

๑. การดําเนนิการเพือ่ปรับปรุงการฝกประสบการณภาคสนามครั้งท่ีผานมา 
 เปนรายงานการฝกประสบการณภาคสนามครั้งแรก 
๒. ความกาวหนาของการปรบัปรุงการฝกประสบการณภาคสนามจากรายงานการประเมินครั้งกอน 
 ไมมี 
 
 



มคอ.๖ 

๕ 

๓. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 

กจิกรรมทีต่องการ 
วันท่ีส้ินสุด
กจิกรรม 

ผูรบัผดิชอบ 

๑. ปรับปรุงหลักเกณฑท่ีใชในการ
ประเมินการฝกงาน 
๒. ประสานงานกับสถานประกอบการ 
๓. จดัปฐมนเิทศการฝกงานสหกิจศึกษา 
๔. ใหนิสิตสมัครไปปฏิบัติงาน 

กันยายน 
๒๕๕๒ 

 
สิงหาคม 
๒๕๕๒ 
ตุลาคม 
๒๕๕๒ 
กันยายน 
๒๕๕๒ 

อาจารยสารัตน เถื่อนสุวรรณและคณะ 
 
อาจารยสารัตน เถื่อนสุวรรณและคณะ 
อาจารยสารัตน เถื่อนสุวรรณและคณะ 
อาจารยสารัตน เถื่อนสุวรรณและคณะ 

 
๔. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบการฝกประสบการณภาคสนามเสนอตออาจารย
ผูรบัผดิชอบหลกัสูตร 

ขอใหเสนอตอมหาวิทยาลยัเพื่อจัดต้ังหนวยงานกลางในการดําเนนิงานเก่ียวกับวิชาสหกิจศึกษา 
เพื่อเปนหนวยงานบริหารการฝกงานของนสิิตท้ังมหาวิทยาลยั 

 
 ชื่ออาจารยผูรบัผิดชอบ / อาจารยท่ีปรกึษาการฝกประสบการณภาคสนาม 
 

ลงชือ่ ___________________________________     
วันท่ีรายงาน _____________________________  
 
 ชื่อผูรับผิดชอบหลกัสูตร 
 

ลงชือ่ ___________________________________     
วันท่ีรายงาน _____________________________  
 


