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 รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม  
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา:           มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา:  วิทยาเขตบางเขน / คณะมนุษยศาสตร / ภาควชิาศลิปาชีพ 

 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา                       01390490  สหกิจศึกษา 
2. ชื่อหลักสูตร                          ศิลปศาสตรบัณฑิต (การทองเทีย่ว) 
3. ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ                   อาจารยเจริญพร  เพ็ชรกิจ  
4. ภาคการศึกษาและปการศึกษาที่รายงาน   ภาคปลาย  ปการศึกษา 2556 

 

หมวดที่  2 การดําเนินการที่ตางจากแผนประสบการณภาคสนาม 

1.  การเตรียมการสําหรับนิสิต  (ถามี) 
    จัดทําโครงการเตรียมความพรอมสําหรับ
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคปลายของ
ชั้นปที่ 3 และภาคตนของชั้นปที่ 4 

-  การพัฒนาบุคลิกภาพ 
-  การสมัครงานและการสัมภาษณงาน 
-  การปฏิบัติตนในสถานประกอบการ 
-  การจัดทํ า รายงานการศึกษาและ 
   การนําเสนอ 

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพื่อการวางแผน
ในอนาคต          

1. ควรจัดทําปฏิทินกิจกรรมสําหรับการ
เตรียมความพรอมใหนิสิตไดทราบลวงหนา 
เพื่อนิสิตจะไดเห็นความ สําคัญของการเตรียม
ความพรอมกอนเข า สู การปฏิบัติ งานใน
สถานการณจริง 

2. ควรจัดหารายชื่อสถานประกอบการ
กอนการฝกประสบการณภาคสนามของนิสิต
อยางนอย 2 เดือนเพื่อการเตรียมตัว 

2.  การเตรียมอาจารยที่ปรึกษา/อาจารย
นิเทศก  
ไม มีการ ดํา เ นินการต างไปจากแผน 

เน่ืองจากอาจารยนิเทศกไดมีการประสานงาน
กับสถานประกอบการเพื่อขอชื่อ ตําแหนงของ
พนักงานพี่เลี้ยง ไดตามแผนที่วางไว  
 

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพื่อการวางแผน
ในอนาคต          
มีการสัมมนา หรือประชุมปรึกษาอาจารย
นิเทศกอยางตอเน่ือง เพื่อใหการสนับสนุนการ
ฝกประสบการณภาคสนามกระชับ และมี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  

 

(ตัวอยาง) 
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3. การเตรียมพนักงานพี่ เลี้ ยง  (Field 

Supervisor) จากสถานประกอบการ 
(ถามี) 
พนักงานพี่เลี้ยงที่ถูกจัดเตรียมโดยสถาน

ประกอบการใหดูแลนิสิต มีการเปลี่ยนงาน จึง
ตองเปลี่ยนพนักงานพี่เลี้ยง ทําใหตองมีการ
เตรียมและทําความเขาใจในการประเมินผล
ใหม  และเนื่ องจากพนักงานพี่ เลี้ ยงไม มี
ประสบการณในการเปนพี่เลี้ยง 
 

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพ่ือการวางแผน
ในอนาคต 
เสนอแนะใหสถานประกอบการจัดเตรียม
พนักงานพี่เลี้ยงมากกวา 2 คน เพื่อลดความ
เสี่ยง  และควรมีการกําหนดลักษณะของ
รายงานใหชัดเจน  เพื่อ เปนประโยชนแก
ผูประกอบการ และมหาวิทยาลัย 

4.  การเปลี่ยนแปลงการจดัการในการฝกประสบการณภาคสนาม  (ถามี) 

การเปลี่ยนแปลง 
ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นตอการวางแผนใน

อนาคต 

4.1  การเปลีย่นแปลงกิจกรรม และ/หรืองานที่มอบหมายใหนิสิต 
 มีการเปลี่ยนแปลงหัวขอรายงานให

เขากับแผนกงานที่ทําอยู และเพื่อใหเหมาะสม
กับความสามารถของนิสิต 

ควรประชุมระดมความคิดเห็นจากนิสิตและ
อาจารย ในการ กําหนดหัวข อรายงานที่
เหมาะสม 

4.2  การเปลีย่นแปลงสิ่งอํานวยความสะดวกในการสนับสนุนนิสิต 
มีการใช E-mail ในการติดตอ สื่อสาร

ระหวางนิสิตและอาจารย เพิ่มจากการใช
โทรศัพท 

ควรพจิารณาสวัสดิการในลกัษณะอื่น ๆ (ถามี) 
 

4.3  การเปลี่ยนแปลงอ่ืนๆ (ถามี) 
มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง ร า ย ชื่ อ ส ถ า น

ประกอบการใหเปนปจจุบัน โดยเฉพาะใน
จังหวัดหลักทางการทองเที่ยวของไทยใน
ภูมิภาคตาง ๆ  

ควรประสานงานกับศูนยประสานงานสหกิจ
ศึกษาของมหาวิทยาลัยใหจัดทําฐานขอมูล
สถานประกอบการใหทันสมัย 
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หมวดที่ 3  ผลการดําเนินการ 

1.  จํานวนนิสิตที่ลงทะเบียน/สงไปฝกประสบการณภาคสนาม 
จํานวน 60 คน เปนนิสติชัน้ปที่ 4 

2.  จํานวนนิสิตที่คงอยูเม่ือสิ้นสุดการฝกประสบการณภาคสนาม 
ไมมี เน่ืองจากจบการศึกษาทั้งหมด 

3.  จํานวนนิสิตที่ถอน (W) 
ไมมี 

4.  การกระจายระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน จํานวน รอยละ 
A   
B+   
B   
C+   
C   

 D+   
D   
F   

ไมสมบูรณ (I)   
ผาน (P,S) 60 100 
ตก (U)   
ถอน (W)    

5.   ปจจัยที่มีผลกระทบตอผลการฝกประสบการณภาคสนาม (ถามี) 
1. สถานประกอบการบางแหงไมมีความเขาใจโครงการสหกิจศึกษา 
2. พนักงานพี่เลีย้งในสถานประกอบการมอีตัราการลาออกจากงานระหวางการปฏิบตัิงาน

สหกิจศึกษาของนิสิต ทําใหขาดความตอเน่ืองในเชิงการพฒันาศักยภาพของนิสิต 
3. สถานการณการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิและการเมืองของประเทศ 
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หมวดที่ 4  ปญหา และผลกระทบดานการบริหาร 

1.  ปญหาดานการบริหารของสถาบันการศึกษา และ/หรือ สถานประกอบการ/สถานที่ฝก 
สถานประกอบการ 

1.1 สถานประกอบการตอบรบันิสิตเขาปฏิบตัิงานสหกิจศกึษาลาชา บางคร้ังตอบปฏิเสธ
ในชวงใกลเริม่โครงการสหกิจศึกษา ทั้ง ๆ ที่นิสิตไดยืน่หนังสือขอเขาปฏิบตัิงานสห
กิจศึกษาในสถานประกอบการนั้น ๆ ลวงหนาตั้งแตเดือนมีนาคมกอนเปดภาค
การศึกษา ทําใหนิสิตหมดโอกาสทีจ่ะไดเขาปฏิบตัิงานในสถานประกอบการตามความ
คาดหวัง และไมมีโอกาสเลอืกสถานประกอบการแหงใหมไดทันการ 

1.2 พนักงานพี่เลีย้งไมสามารถจัดเวลาสําหรับการนิเทศของอาจารยนิเทศกเน่ืองจากติด
ภารกิจสําคัญ 

2.  ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนิสิต 
2.1 อาจารยนิเทศกบางคนขาดความเอาใจใสดูแลนิสิตสหกจิศึกษา รวมทั้งการให

คําปรึกษา และการจัดทํารายงานการศึกษา 
2.2 พนักงานพี่เลีย้งขาดทักษะการมอบหมายงาน การสอนงาน 
2.3 พนักงานพี่เลีย้งมอบหมายงานที่ไมตรงกับความตองการของนิสติสหกิจศึกษา  

3.  การเปลี่ยนแปลงที่จําเปนเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาและอุปสรรคในอนาคต (ถามี) 

 สถาบันการศึกษาควรจัดทําโครงการสหกิจศึกษาสัญจรเพื่อพบผูประกอบการ โดยเล็ง
ผลเลิศในการประชาสัมพันธโครงการสหกิจศึกษา สรางความรูความเขาใจใหแกสถาน
ประกอบการ เพื่อใหสถานประกอบการตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพของนิสิตใหเปน
ทรัพยากรมนุษยตามความตองการของตลาดแรงงาน 
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หมวดที่ 5 การประเมินการฝกประสบการณภาคสนาม 

1.   การประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดยนิสิต (ใหแนบผลการสาํรวจ) 
1.1    ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน 

1.1.1 นิสิตตางเห็นประโยชนของการเขารวมโครงการสหกิจศึกษา และไดรับโอกาส
เรียนรูจากสถานการณจริง ไดรับประสบการณตรง  

1.1.2 นิสิตมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น และมีความเขาใจดีขึ้น ทั้งในเชิงวิชาการ 
       และวิชาชีพ 

1.1.3 นิสิตไดเรียนรูและตระหนักวา นิสิตยังมีขอดอยดานใดที่จะตองพัฒนาใหมาก 
       ขึ้น กอนเขาสูชีวิตจริงของการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษา 

1.2    ความเห็นของอาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณ 
               ภาคสนาม 

1.2.1 นิสิตมีการเปลี่ยนแปลง และมีพฒันาการที่ดีขึ้น 
1.2.2 นิสิตมีความเขาใจการทํางานในสถานการณจริงอยางชัดเจน 

2.   การประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดยสถานประกอบการหรือพนักงาน 
      พ่ีเลี้ยง 

2.1   ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน 
จุดแข็ง 
1. นิสิตมีความรูความสามารถ เรียนรูงานไดเร็ว สามารถปฏิบัติงานไดเสมือนหนึ่ง

พนักงานขององคกร 
2. นิสิตสามารถใชภาษาตางประเทศไดในระดับหน่ึง 
3. นิสิตตั้งใจปฏบิัติหนาทีต่ามที่ไดรับมอบหมาย มีปฏิภาณไหวพริบในการแกปญหา 

และมีจติอาสาใหความชวยเหลือแกผูรวมงาน 
4. นิสิตมีทักษะเชิงสังคม สามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมไดเปนอยางดี 
จุดดอย 
1. นิสิตออนไหวตอขอตําหนิ และแสดงออกทางสีหนา 
2. นิสิตขาดประสบการณในการวางตวั และการปฏิบัติงานขาดความรอบคอบ 
3. นิสิตยังไมรูจกักาละเทศะเรื่องการแตงกายในที่ทํางาน 
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2.2   ความเห็นของอาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณ 
              ภาคสนาม 

2.2.1 พนักงานพี่เลี้ยงตางชื่นชมความรูและความสามารถในการปฏิบัติงานของ
นิสิต และมีความเห็นวา นิสิตสหกิจศึกษาสามารถลดภาระการจางแรงงาน 
และแบงเบาภาระการปฏิบัติงานของพนักงานในสถานประกอบการ 

2.2.2 สถานประกอบการตางใหการยอมรับคุณภาพของนิสิต และตองการคัดเลือก
และบรรจุนิสิตเขาเปนพนักงานขององคกร เพราะไดเห็นศักยภาพ และ
คุณภาพการปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนการปฏิบัติงานในสถานประกอบการระยะเวลา 
4 เดือน ทั้งน้ีสถานประกอบการสวนใหญยินดีใหบรรจุโดยไมตองผานการ
ทดลองงานอีก 

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 

1.  การดําเนินการเพื่อปรับปรุงการฝกประสบการณภาคสนามครั้งที่ผานมา 
1.1 สอบถามความเห็นของนิสติสหกิจศึกษาและอาจารยนิเทศกเก่ียวกบัคุณภาพของ

สถานประกอบการเพื่อเสนอเปนทางเลอืกใหนิสิตทีจ่ะเขารวมโครงการสหกิจศึกษาใน
ปการ ศึกษาตอไป 

1.2 ใหนิสิตสํารวจและประเมินตนเองวา มีความเหมาะสมกับตําแหนงงานในองคกรผูใช
บัณฑิตประเภทใด 

2.  ความกาวหนาของการปรับปรุงการฝกประสบการณภาคสนามจากรายงาน 
      การประเมินคร้ังกอน 

ประเด็นที่ระบุในครั้งกอน สําหรับการ
ปรับปรุง นอกเหนือจากขอ 1 
-  มีการเพิ่มการจัดอบรมทักษะการใช 

        โปรแกรมประยุกตในงานอาชีพใหแก 
        นิสิต 

ระบุความสําเร็จ ผลกระทบ ในกรณีไมสําเร็จ
ใหระบุเหตุผล 
-  นิสิตสามารถปฏิบัติงานไดทันทีหลังจากที ่
    ไดรับมอบหมายงานจากสถานประกอบการ 

3.  ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 

ขอเสนอ กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 
ใหนิสิตจัดทําขอเสนอรายงาน
ภายหลังการเรียนรายวิชาวจิัย
ในชั้นปที ่4 ภาคตน 

เดือนตลุาคมกอนการฝก
ปฏิบัติงานในวันที ่1 
พฤศจิกายน 

อาจารยนิเทศก 
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4.  ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบการฝกประสบการณภาคสนาม เสนอตอ 
     อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ใหมีการวิจยัสมัฤทธิผลของโครงการสหกิจศึกษา โดยเฉพาะผลกระทบที่ทําใหตองปรับปรุง
รายวิชาตาง ๆ ทีเ่ก่ียวของ ทั้งวิชาเฉพาะและวิชาภาษาตางประเทศ 

 
อาจารยผูรับผดิชอบ/อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม 
   
ลงชื่อ …………………………………….…………………..   

(อาจารยเจริญพร  เพ็ชรกิจ)   

วันที่รายงาน .................................................................... 
 
 
ผูรับผิดชอบหลักสูตร  
 
ลงนาม ………………………………………….…………..   

(รศ. ดร. ฉลองศรี  พิมลสมพงศ) 

วันที่รายงาน  .................................................................  


