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รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยตะวันออก 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะโลจิสติกส 

 
หมวดท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป 

 ๑. รหัสและชื่อรายวิชา 
๙๐๙๔๑๑  สหกิจศึกษา 

 ๒. จํานวนหนวยกิตหรือจํานวนชั่วโมง 
๖ (๐-๓๐-๐) 

 ๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส  เปนวชิาเอกเลือก 

 ๔. อาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยท่ีปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม 
- อาจารยผูรับผิดชอบ วาท่ีรอยตรีสารัตน เถ่ือนสุวรรณ 
- อาจารยท่ีปรึกษา ๑. ผศ.ดร.ณกร อินทรพยุง 
 ๒. ดร.ไพโรจน เราธนชลกุล 
 ๓. นายวิรัช คารวะพิทยากลุ 

 ๕. ภาคการศึกษา  ชั้นปท่ีกําหนดใหมีการฝกประสบการณภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 
เปนเวลาหนึ่งภาคเรียนหรือ ๑๖ สัปดาห ในช้ันปท่ี ๔ 

 ๖. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณภาคสนาม คร้ังลาสุด 
กุมภาพนัธ ๒๕๕๒ 
 

หมวดท่ี ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 ๑. จุดมุงหมายของประสบการณภาคสนาม 

เพื่อใหนิสิตมีประสบการณตรงจากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ  
ซ่ึงจะทําใหนสิิตมีท้ังความรูและประสบการณท่ีพรอมจะเขาสูอาชีพได 
 ๒. วัตถุประสงคของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณภาคสนาม 
  วิชาสหกจิศึกษา จะเปนการจัดใหนิสิตไดบูรณาการความรูท่ีไดศึกษามาท้ังหมด
ประยุกตกับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอันจะเปนการเพิ่มพนูประสบการณตรง
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ภาคปฏิบัติ เพือ่เตรียมใหนักศึกษาพรอมท่ีจะปฏิบัติงานเมื่อสําเร็จการศึกษาและสามารถทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพ 

 
หมวดท่ี ๓ การพัฒนาผลการเรียนรู 

 ๑. การพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรม 
๑.๑ คณุธรรมจริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

นิสิตจะตองเรียนรูวัฒนธรรมองคกรในสถานประกอบการที่เขาไปฝกงาน  
เชน การตรงตอเวลา ความซ่ือสัตย การปฏิบัติตามธรรมเนียมปฏิบัติขององคกร การเก็บรักษา
ความลับทางธุรกิจของสถานประกอบการเปนตน 

๑.๒ กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู 
นิสิตฝกปฏิบัติงาน โดยนําความรูไปประยุกตใช สังเกตและพัฒนาตนเอง 

ในขณะฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เนนการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง 
การฝกงานแบงเปน ๓ ข้ันตอน ดังนี ้
๑.  การปฐมนิเทศกอนฝกงาน เปนข้ันตอนการทบทวนความรู ความเขาใจ  

นโยบาย การวางตน และเตรียมความพรอมกอนฝกงาน 
๒.  การฝกงาน นิสิตฝกงานในสถานประกอบการเปนเวลา ๑๖ สัปดาห โดยมี 

พนักงานพี่เล้ียงในสถานประกอบการใหการนิเทศ 
๒.๑  การสัมมนาระหวางฝกงาน นิสิตรวมสัมมนาในมหาวิทยาลัยประมาณ 

สัปดาหท่ี ๔ หรือ ๕ เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ และขอเสนอแนะ เพื่อการพัฒนา กระบวนการ
ฝกงาน และสรางความม่ันใจในการฝกปฏิบัติงาน 

๒.๒  อาจารยนิเทศ จากมหาวิทยาลัยไปนเิทศในสถานประกอบการ  
ประมาณ ๑- ๒ คร้ัง 

๓.  การสัมมนาหลังฝกงาน เปนการสัมมนาเพ่ือสรุปผลการปฏิบัติงาน แลกเปล่ียน 
ประสบการณ การเรียนรูท่ีไดจากการฝกงาน 

๑.๓ วิธีการประเมินผลการเรียนรู 
- รายงานท่ีนิสิตจัดทําข้ึนระหวางการฝกงาน 
- การประเมินโดยสถานประกอบการ 
- ประเมินโดยคณาจารยท่ีรับผิดชอบรายวิชา และอาจารยนิเทศก 
- ประเมินจากพฒันาการของนิสิต 
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 ๒. ความรู 
๒.๑ ความรูท่ีจะไดรับ 

ไดรับประสบการณตรงจากการปฏิบัติจริง ซ่ึงจะเปนการบูรณาการความรูท่ี 
เรียนมาท้ังหมดในช้ันเรียนใหเขากับการปฏิบัติงานจริง 

๒.๒ กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู 
การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการโดยไดรับการแนะนําจากบุคลากร 

ของสถานประกอบการ และมีอาจารยนิเทศกใหคําปรึกษาอีกทางหนึ่ง จะสามารถพัฒนาความรูใน
เชิงบูรณาการไดเปนอยางด ี

๒.๓ วิธีการประเมินความรูท่ีไดรับ 
- ประเมินจากการมีสวนรวมครบทุกข้ันตอนในการฝกงาน 
- ประเมินจากรายงานท่ีนิสิตนําสงเม่ือเสร็จส้ินการฝกงาน 
- ประเมินจากรายงานการประเมินผลของสถานประกอบการ 
- ประเมินจากรายงานกรณีศึกษาท่ีจัดทําขณะฝกงาน (ถามี) 
- ประเมินจากพฒันาการของนิสิต 

 ๓. ทักษะทางปญญา 
๓.๑ ทักษะทางปญญาท่ีจะไดรับการพัฒนา/ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
- มีความรูความเขาใจ และนําความรูไปปฏิบัติงานได 
- มีทักษะในการปฏิบัติงาน 
๓.๒ กระบวนการหรือกิจกรรมตาง ๆ ท่ีใชในการพัฒนาทักษะทางปญญา 

การปฏิบัติงานจริงเปนกระบวนการท่ีจะพฒันาทักษะทางปญญาไดเปนอยางด ี
๓.๓ วิธีการประเมินทักษะทางปญญาท่ีไดรับการพัฒนา 
- ประเมินจากรายงานการประเมินผลของสถานประกอบการ 
- ประเมินจากรายงานกรณีศึกษาท่ีจัดทําขณะฝกงาน (ถามี) 

 ๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 
๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความสามารถในการรับภาระความ 

รับผิดชอบท่ีควรมีการพัฒนา 
- มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย 
- พฤติกรรมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
- การมีมนุษยสัมพันธกับบุคลากรในสถานประกอบการ 
๔.๒ กระบวนการ หรือกิจกรรมตาง ๆ ท่ีจะพัฒนาทักษะและความสามารถเหลานี้ 
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การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยนิสิตสามารถปฏิบัติงานกับ 
ผูรวมงานในสถานประกอบการได รูจักการปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมขององคกร 

๔.๓ วิธีการประเมินทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลของนิสิตและ
ความสามารถ 

ในการรับภาระความรับผิดชอบ 
 ประเมินจากรายงานการประเมินผลของสถานประกอบการ 
 ๕. ทักษะการวิเคราะหการส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑ ทักษะการคิดคํานวณและการสื่อสารท่ีควรมีการพัฒนา 
- สามารถคิดอยางมีระบบ และมีเหตุผลในการคิด 
- สามารถส่ือสารดวยการรายงานท้ังเปนลายลักษณอักษร และดวยวาจา 
๕.๒ กระบวนการหรือกิจกรรมตาง ๆ ท่ีจะพัฒนาทักษะ 
การมีปฏิสัมพันธกับผูรวมงานในองคกร การมีสวนรวมในกิจกรรมท่ีสถาน 

ประกอบการจดัข้ึน 
๕.๓ วิธีการประเมิน 
- รายงานการประเมินผลของสถานประกอบการ 
- ผลการประเมินของอาจารยนิเทศก 

 
หมวดท่ี ๔ ลักษณะและการดําเนินการ 

 ๑. คําอธิบายโดยท่ัวไปของประสบการณภาคสนามหรือคําอธิบายรายวิชา 
  บูรณาการความรูท่ีไดศึกษามากับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการท่ีให 

ความรวมมือในการจัดกระบวนการเรียนรูอยางเปนระบบรวมกันโดยเริ่มต้ังแตการวางแผนปฏิบัติ 
งาน การคัดเลือกนิสิต การเตรียมความพรอม การนิเทศงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพื่อใหเกิดทักษะการปฏิบัติงานทางดานการจัดการโลจสิติกส 
 ๒. กิจกรรมของนิสิต 
 ๒.๑ นิสิตเลือกสถานประกอบการตามรายช่ือท่ีคณะฯ กําหนด 
 ๒.๒ ปฐมนิเทศนิสิตกอนออกฝกปฏิบัติงาน 
 ๒.๓ นิสิตกลับมาสัมมนาในมหาวิทยาลัย รวมกับอาจารยท่ีรับผิดชอบรายวิชา 
เพื่อทราบประสบการณ ขอเสนอแนะ และแนวทางการพฒันาดานการฝกปฏิบัติงาน 
 ๒.๔ นิสิตจดัทํารายงานการฝกปฏิบัติงาน ภายหลังเสร็จส้ินการฝกงาน 
 ๒.๕ สัมมนาหลังการฝกปฏิบัติงานรวมกับอาจารยของคณะฯ 
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 ๒.๖ รวมปฐมนิเทศ สัมมนากอนระหวางและหลังฝกปฏิบัติงาน 
 ๒.๗ จัดทํารายงานการฝกปฏิบัติงาน 
 ๒.๘ เรียนรูวิธีการทํางานในสถานประกอบการ 
 ๓. รายงานหรืองานท่ีนิสิตไดรับมอบหมาย 
 ๓.๑ หัวขอเร่ือง ใหจดัทําเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ดังนี ้

 ๓.๑.๑ รายงานผลการปฏิบัติงาน 
 ๓.๑.๒ กรณีศึกษาตามท่ีสถานประกอบการกําหนด 
๓.๒ กําหนดสง 

ใหสงรายงานผลการปฏิบัติงาน หรือกรณศึีกษา เม่ือเสร็จส้ินการปฏิบัติงาน  
โดยรายงานผลการปฏิบัติงาน หรือกรณีศึกษา จะตองผานการตรวจสอบของพนักงานพี่เล้ียง หรือ
พนักงานของสถานประกอบการท่ีดูแลการปฏิบัติงานของนิสิต 
 ๔. การติดตามผลการเรียนรูการฝกประสบการณภาคสนามของนิสิต 

๔.๑ อาจารยจากคณะฯ ไปนเิทศในสถานประกอบการ และพรอมกับสอบถาม
ขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของนิสิตจากผูกํากับการปฏิบัติงานหรือพนักงานพีเ่ล้ียง  โดยจะมีการ
นิเทศ ๑-๒ คร้ัง 

๔.๒ จดัสัมมนาหลังฝกงานสหกิจศึกษา เพื่อดูความเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมใน 
ดานการมีสวนรวม การแสดงออก การใชภาษาไทยท่ีถูกตอง เปนตน 

 ๔.๓ ตรวจสอบจากรายงานท่ีนิสิตนําสง โดยพิจารณาจากการแสดงออกซ่ึงความรู 
และการวิเคราะหสถานการณตางๆ ขณะฝกงาน 
 ๕. หนาท่ีและความรับผดิชอบของพนักงานพี่เล้ียงในสถานประกอบการท่ีดูแลกิจกรรมในภาคสนาม 

พนักงานพี่เล้ียง ในสถานประกอบการท่ีดแูลการฝกงานของนิสิต จะมีหนาท่ีดแูล 
และใหคําแนะนําในการปฏิบัติงานของนสิิตท้ังในดานความรู วิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนการ
วางตัวเพื่อใหเขากับวัฒนธรรมขององคกร นอกจากนี้ยังมีหนาท่ีประเมินผลการฝกงานโดยติดตาม
พัฒนาการของนิสิต ท้ังในดานความรูความสามารถในการเรียนรูงานและการปรับตัวใหเขากับ
สภาพแวดลอมและวัฒนธรรมขององคกร 
 ๖. หนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยท่ีปรึกษา/อาจารยนิเทศก 

ในการดําเนินการ จะมีการแตงต้ังคณะกรรมการดําเนนิการวิชาสหกิจศึกษา ซ่ึง 
คณะกรรมการจะทําหนาท่ีใหคําปรึกษา และเปนอาจารยนิเทศ ตลอดจนดําเนนิการท่ีเกี่ยวกับการ
ฝกงานในรายวิชาสหกจิศึกษา ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี ้

๖.๑ ติดตอขอความอนุเคราะหจากสถานประกอบการเพื่อสงนิสิตไปฝกงาน 
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๖.๒ จัดใหนิสิตสมัครเขาฝกงานตามสถานประกอบการ 
๖.๓ กรรมการรวมกับผูแทนของสถานประกอบการพิจารณาคัดเลือกนสิิตเพื่อไป 

ฝกงานตามสถานประกอบการตางๆ 
๖.๔ จัดปฐมนเิทศกอนฝกงานเพ่ือเตรียมความพรอมใหแกนิสิต 
๖.๕ จัดสัมมนานิสิตในระหวางการฝกงานและภายหลังเม่ือเสร็จส้ินการฝกงาน 
๖.๖ ไปนิเทศนิสิตเพื่อใหคําแนะนําในการปฏิบัติงานตลอดจนชวยแกปญหาหากมี 
๖.๗ ตรวจรายงานหรือกรณศึีกษา ตลอดจนประเมินผลการฝกงาน 

 ๗. การเตรียมการในการแนะแนวและชวยเหลือนิสิต 
มีคณะกรรมการดําเนินการวชิาสหกิจศึกษา จะทําหนาท่ีใหการปรึกษาและ

คําแนะนําแกนิสิตตลอดเวลา 
 ๘. ส่ิงอํานวยความสะดวกและการสนับสนนุ ท่ีตองการจากสถานประกอบการ 

๘.๑ ท่ีพัก นิสิตจัดหาทีพ่ักเอง 
๘.๒ การเดินทาง นิสิตเดนิทางปฏิบัติงานดวยตนเองกรณีท่ีสถานประกอบการ        

มีรถรับสงพนักงานของสถานประกอบการนิสิตก็จะเดินทางไปกับรถของสถานประกอบการ 
๘.๓ วัสดุอุปกรณสนับสนุนการฝกประสบการณภาคสนาม ใชของสถาน 

ประกอบการที่สถานประกอบการจะจัดให 
๘.๔ อ่ืนๆ 

-  เบี้ยเล้ียง สถานประกอบการบางแหงจะจายเบ้ียเล้ียงให บางแหงก็มี 
สวัสดิการอาหารกลางวัน ประเด็นนี้เปนไปตามท่ีสถานประกอบการกําหนด 

 
หมวดท่ี ๕ การวางแผนและการเตรียมการ 

 ๑. การกําหนดสถานท่ีฝก 
คณะจะเลือกสถานประกอบการเพื่อใหนิสิตฝกงานในวิชาสหกิจศึกษา โดย

พิจารณาเลือกสถานประกอบการท่ีประกอบธุรกิจดานโลจิสติกส หรือมีกิจกรรมดานโลจสิติกสใน
สถานประกอบการนั้น และตองมีปริมาณงานหรือกิจกรรมมากพอท่ีจะใหนิสิตเรียนรูหรือได
ประสบการณจากการฝกในสถานประกอบการน้ัน นอกจากนี้สถานประกอบการควรต้ังอยูในพืน้ท่ี
ซ่ึงมีความสะดวกในการเดินทางของนิสิตและอาจารยนิเทศก 
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 ๒. การเตรียมนิสิต 
คณะจะมีการเตรียมนิสิตกอนออกฝกงาน โดยการจดัปฐมนิเทศเพื่อใหความรู

ตางๆ เกี่ยวกับ วิธีการเขียนใบสมัครและจัดทําประวัติสวนตัว การมีมนษุยสัมพันธ การวางตัวใน
การเปนพนกังานของสถานประกอบการ การปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมขององคกร  
สําหรับดานความรูนั้น นิสิตท่ีอยูช้ันปท่ี ๔ ไดเรียนรายวิชาบังคับครบทุกรายวิชาแลว และเรียน
รายวิชาเลือกไปสวนหนึ่ง จึงมีความรูเพียงพอท่ีจะไปฝกปฏิบัติในสถานการณจริงได 
 ๓. การเตรียมอาจารยทีปรึกษา / อาจารยนเิทศ 

อาจารยท่ีปรึกษาหรืออาจารยนิเทศ  นอกจากจะตองมีความรูในสาขาท่ีจะไปนิเทศ
นิสิตแลว จะตองมีความเขาใจในหลักการของสหกิจศึกษาเปนอยางดี  นอกจากนี้ตองเขาใจในแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนรูดวย  ดังนัน้ในการเตรียมการนัน้จึงควรจดัฝกอบรมอาจารย
ท่ีจะเปนอาจารยท่ีปรึกษาและอาจารยนิเทศกในเร่ืองดงักลาวขางตน 
 ๔. การเตรียมพนักงานพี่เล้ียงในสถานท่ีฝก 

ประสานงานกบัสถานประกอบการใหจดัพนักงานท่ีมีประสบการณเปนพนักงานพี่เล้ียง 
 ๕. การจัดการความเสี่ยง 

ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนมีดังนี้ 
๕.๑ ความเส่ียงจากการเดินทาง  ซ่ึงอาจเกดิอุบัติเหตุจากการเดินทางได วิธีแกไขควรหา

สถานประกอบการที่อยูใกลกับบานหรือท่ีพักของนิสิต หรือใหนิสิตเชาหอพักอยูใกลสถานท่ีฝกงาน ท้ังนี้
เพื่อเปนการลดระยะทางในการเดินทาง 

๕.๒ สถานประกอบการปฏิเสธการรับนิสิตฝกงานกะทันหัน 
บางคร้ังสถานประกอบการท่ีตกลงรับนิสิตเขาฝกงานแลว หรือมีการเปล่ียนแปลง

การรับนิสิตอยางกะทันหนั ท้ังนี้อาจเกดิจากมีการเปล่ียนแปลงนโยบาย หรือมีการเปล่ียนแปลงผูบริหาร
ระดับท่ีมีอํานาจในการตัดสินใจ ดังนั้นในการดําเนนิการจึงตองมีการจดัหาสถานประกอบการสํารองไว
จํานวนหน่ึง 

 
หมวดท่ี ๖ การประเมินนิสิต 

 ๑. หลักเกณฑการประเมิน 
ใชเกณฑการประเมิน โดยอิงพัฒนาการของนิสิตดังนี ้
๑.๑ พัฒนาการดานคุณธรรม จริยธรรม 

ประเมินจากความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การตรงเวลา การแสดงออกซ่ึง 
ความซ่ือสัตยสุจริต เปนตน 
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๑.๒ พัฒนาการดานความรู และทักษะทางปญญา 
ประเมินจากความสามารถในการเรียนรูงานท่ีไดรับมอบหมาย ความละเอียดถ่ี 

ถวนและรอบคอบในการปฏิบัติงาน 
๑.๓ พัฒนาการดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

ประเมินจากการมีมนุษยสัมพันธกับพนกังานของสถานประกอบการ และ 
ความรับผิดชอบในงานหรือภาระกจิท่ีไดรับมอบหมาย 

๑.๔ พัฒนาการดานการส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประเมินจากการใชภาษาในสาขาวิชาการดานโลจิสติกสและทักษะท่ีเพิ่มพูน 

ข้ึนของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศโดยนิสิตท่ีจะผานการประเมินในระดับ S ตองมีพัฒนาการท่ีดี
ข้ึนในทุกดานท่ีกลาวต้ังแตขอ ๑.๑-๑.๔ 
 ๒. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิต 

ใชวิธีการสังเกตความเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของนิสิตในดานตางๆ ตามท่ีกําหนด
ในขอ ๑. และอาจพิจารณาจากงานท่ีนิสิตจัดทําในระหวางการฝกประสบการณ 
 ๓. ความรับผดิชอบของพนกังานพี่เล้ียงตอการประเมินนิสิต 

โดยท่ีพนกังานพี่เล้ียงจะตองปฏิบัติงานใกลชิดกับนิสิตดงันั้นพนกังานพี่เล้ียงจึงมี
สวนสําคัญอยางมากในการประเมินนิสิต ซ่ึงพนักงานพีเ่ล้ียงตองสังเกตพฤติกรรมของนิสิตวามีการ
พัฒนาในทางท่ีดีข้ึนหรือไม 
 ๔. ความรับผดิชอบของอาจารยท่ีรับผิดชอบประสบการณภาคสนามตอการประเมินนิสิต 

อาจารยท่ีดแูลนิสิตฝกงาน ตองเก็บรวบรวมขอมูลท้ังหมดของนิสิต จากสถาน
ประกอบการ และจากการเขารวมกิจกรรมของรายวิชาสหกิจศึกษา ตลอดจนการตรวจรายงานของ
นิสิต 

ในการเก็บรวบรวมขอมูลของนิสิต ควรจดัทําแฟมประวัติของนิสิตเปนรายบุคคล 
 ๕. การสรุปผลการประเมินท่ีแตกตาง 

หากการประเมินมีความแตกตางระหวางอาจารยท่ีดแูลกิจกรรมภาคสนาม กับ
พนักงานพี่เล้ียงของสถานประกอบการควรจะไดมีการประชุมรวมกนัระหวางอาจารยและพนกังาน
ของสถานประกอบการเพ่ือรวมกันหาขอสรุป เพื่อจะไดผลการประเมินท่ีเห็นพองตองการของท้ัง
สองฝาย 

 
 
 



มคอ.๔ 
 

๙ 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของการฝกประสบการณภาคสนาม 
 ๗.๑ กระบวนการประเมินการฝกประสบการณภาคสนามจากผูเก่ียวของตอไปน้ี 

(๑) นิสิต 
นิสิตควรมีสวนรวมในการประเมินสถานประกอบการวาเปนสถาน 

ประกอบการที่สามารถใหประสบการณแกนิสิตหรือไม และสถานประกอบการนัน้ประกอบ
กิจกรรมตรงกบัท่ีนิสิตเรียนมาหรือไม 

(๒) พนักงานพี่เล้ียงหรือผูประกอบการ 
ควรมีสวนรวมในการประเมิน หลักสูตรท่ีสงนิสิตไปฝกประสบการณวาไดจดั 

องคความรูใหนิสิตไดเรียนรูครอบคลุมสาขาวิชาโลจิสติกสหรือไม 
(๓) อาจารยท่ีดูแลกิจกรรมภาคสนาม 

ตองประเมินในภาพรวมวา สถานประกอบการมีความเหมาะสมหรือไม นิสิต 
มีความพรอมท่ีเขาไปฝกงานในสถานประกอบการนัน้ๆ หรือไม 

(๔) บัณฑิตใหม 
ควรใหบัณฑิตใหมประเมินเกี่ยวกับการจัดการฝกประสบการณภาคสนามวา 

ไดประโยชนเพียงใด เปนการสงเสริมใหมีประสบการณพรอมท่ีจะเขาสูอาชีพหรือไม 
 ๗.๒ กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนการปรับปรุง 

จากการประเมินในขอ ๗.๑ จะสามารถรวบรวมปญหาตลอดจนวิธีการแกไข เพื่อ
จักไดนําไปวางแผนปรับปรุงสําหรับการดาํเนินการในคร้ังตอไป 

 
 
 
 


