เอกสารหมายเลข มคอ.6
ตัวอย่าง รายงานผลการดาเนิ นการของประสบการณ์ ภาคสนาม
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา:
วิ ทยาเขต/คณะ/ภาควิ ชา:

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุร ี
คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่

1.รหัสและชื่อรายวิ ชา
INT 399 สหกิจศึกษำ (Cooperative Education)
2. หลักสูตร
วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
3. อาจารย์ผ้รู บั ผิดชอบ / อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม
อ.สยำม แย้มแสงสังข์ ประธำนหลักสูตร และอำจำรย์ในคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ
4. ภาคการศึกษา / ปี การศึกษาที่ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำที่ 2556
หมวดที่ 2 การดาเนิ นการที่ต่างจากแผนการฝึ กประสบการณ์ ภาคสนาม
1. การเตรียมนักศึกษา (ถ้ามี)
-

-

กำรจัดปฐมนิเทศนักศึกษำ ไม่สำมำรถจัดได้ครบทุก
หัว ข้อ ที่ก ำหนดในแผน เพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับ กำร
ทำงำนของสถำนประกอบกำรที่นัก ศึกษำจะไปฝึ ก
ประสบกำรณ์ เช่น กำรฝึกเทคนิคหรือทักษะทำงกำร
ใช้เ ครื่อ งมือ เนื่อ งจำกมีเ วลำน้ อ ยเพียง 2 สัปดำห์
หลังจำกทรำบรำยชื่อสถำนประกอบกำร
สถำนประกอบกำรรับนักศึกษำ ได้จำนวนน้ อยกว่ำ
ควำมต้อ งกำรของนัก ศึก ษำที่จ ะฝึ ก ประสบกำรณ์
ภำคสนำม

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (5 ตุลาคม 2552)

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิ ดเห็นเพื่อการวางแผนใน
อนาคต
- ควรมีกำรปรับ แผนหำรำยชื่อ สถำนประกอบกำร
ก่อนนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์อย่ำงน้อย 2 เดือน
เพื่อกำรเตรียมตัว
- กำรจัด ปฐมนิ เ ทศ ควรมีก ำรน ำนั ก ศึก ษำรุ่ น พื่ท่ี
ผ่ำนประสบกำรณ์ภำคสนำม มำให้คำแนะนำใน
กำรเตรียมตัวแก่นกั ศึกษำรุน่ น้อง
- กำรจัด เจ้ำ หน้ ำ ที่ป ระสำนงำน หน่ ว ยงำน เบอร์
โทรศัพ ท์ อ ย่ ำ งถำวร เพื่อ ควำมสะดวกในกำร
ประสำนงำนรุน่ ต่อๆ ไป
- จัดทำทะเบียนรำยชื่อ ควำมเชีย
่ วชำญในแต่ละ
สำขำของอำจำรย์ทป่ี รึกษำด้ำนเทคนิค และอำจ
เป็นผูเ้ ชีย่ วชำญจำกภำยนอกเพิม่ ขึน้
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2. การเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิ ดเห็นเพื่อการวางแผนใน
อนาคต
ไม่มกี ำรดำเนินกำรต่ำงไปจำกแผน เนื่องจำกอำจำรย์ท่ี มีกำรสัมมนำ หรือประชุมปรึกษำอำจำรย์ทป่ี รึกษำ
ปรึกษำฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม ได้มกี ำร
อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้กำรสนับสนุนกำรฝึก
ประสำนงำนกับสถำนประกอบกำรเพื่อขอชื่อ ตำแหน่ง ประสบกำรณ์ภำคสนำมกระชับ และทีม่ ี
ของพนักงำนพีเ่ ลีย้ ง ได้ตำมแผนทีว่ ำงไว้
ประสิทธิภำพยิง่ ขึน้

3. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยง(Field supervisors)
จากสถานประกอบการ(ถ้ามี)

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิ ดเห็นเพื่อการวางแผนใน
อนาคต

พนั ก งำนพี่ เ ลี้ ย งที่ ถู ก จั ด เตรี ย มโดยสถำน เสนอแนะให้สถำนประกอบกำรจัดเตรียมพนักงำน
ประกอบกำรให้ดูแลนักศึกษำ มีงำนด่วน จึงต้องเปลี่ยน พีเ่ ลีย้ งมำกกว่ำ 2 คน เพื่อลดควำมเสีย่ ง และควร
พนั ก งำนพี่เ ลี้ย ง ท ำให้ต้ อ งมีก ำรเตรีย มและท ำควำม มีกำรกำหนดลักษณะโครงงำนทีช่ ดั เจน และเป็น
เข้ำใจในกำรประเมินผลใหม่ และเนื่อ งจำกพนักงำนพี้ ประโยชน์ของทัง้ 2 ฝำ่ ย ทัง้ ผูป้ ระกอบกำรและ
เลี้ ย งไม่ ม ี ป ระสบกำรณ์ ใ นกำรเป็ นพี่ เ ลี้ ย ง จึ ง เกิ ด นักศึกษำทีส่ ำมำรถนำมำใช้เป็นหัวข้อในกำรทำ
ข้อขัดข้องเล็กน้อยในกำรประเมินผล
โครงงำนในชัน้ ปีสุดท้ำยได้
4. การเปลี่ยนแปลงการจัดการในการฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)
การเปลี่ยนแปลง

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิ ดเห็นเพื่อการวางแผนใน
อนาคต

4.1 การเปลี่ยนแปลงกิ จกรรม และ/หรือ งานที่
มอบหมายให้นักศึกษา
มีกำรเปลี่ยนแปลงหัวข้อกิจกรรมเล็กน้ อย เพื่อให้
อำจต้องมีกำรทดสอบควำมสำมำรถนักศึกษำ
เหมำะสมกับควำมสำมำรถของนักศึกษำและเวลำในกำร ก่อน เพื่อกำรวำงแผนกำหนดกิจกรรมควำมยำก
ฝึกประสบกำรณ์
ง่ำยของงำนทีเ่ หมำะสมกับทักษะของนักศึกษำ
4.2 การเปลี่ยนแปลงสิ่ งอานวยความสะดวกและการ
สนับสนุนนักศึกษา
มีก ำรเปลี่ย นแปลงกำรขึ้น รถรับ ส่ ง ที่บ ริษัท มีใ ห้
ควรพิจำรณำสวัสดิภำพในลักษณะอื่นๆ(ถ้ำมี)
เนื่องจำกนักศึกษำไม่สะดวก นักศึกษำจึงเดินทำงไปเอง
โดยบริษทั มีเบีย้ เลีย้ งในกำรเดินทำงเพิม่ เติมให้
4.3 การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ (ถ้ามี)
มีกำรปรับปรุงชื่อสถำนประกอบกำรให้เป็ นปจั จุบนั
ควรติด ต่ อ สถำนประกอบกำรให้ม ำก เพื่อ
ทันสมัยตลอดเวลำ
นักศึกษำมีทำงเลือกมำกขึน้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (5 ตุลาคม 2552)
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หมวดที่ 3 ผลการดาเนิ นการ
1. จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน/ส่งไปฝึ กประสบการณ์ ภาคสนาม
จำนวน 10 คน จำกนักศึกษำชัน้ ปีท่ี 4 100 คน คิดเป็น 10%
2. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้ นสุดการฝึ กประสบการณ์ ภาคสนาม
จำนวน 8 คนจำก 10 คน คิดเป็น 80 %
3. จานวนนักศึกษาที่ถอน (W)
จำนวน 2 คน
4. การกระจายระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
จานวน
ร้อยละ
A
1
10
B+
2
20
B
3
30
+
C
2
20
C
D+
D
F
ไม่สมบูรณ์ (I)
ผ่ำน (P,S)
ตก (U)
ถอน (W)
2
20
5. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ อผลการฝึ กประสบการณ์ ภาคสนาม (ถ้ามี)
ควำมเชี่ย วชำญของพี่เ ลี้ย ง และควำมสำมำรถพิเ ศษที่ต้ อ งใช้ ใ นกำรจัด ท ำงำน ประกอบกับ
ควำมสำมำรถของนักศึกษำและเครือ่ งมือช่วยงำน รวมทัง้ ควำมท้ำทำยของงำนจะมีผลต่อกำรฝึกของนักศึกษำ
หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบด้านการบริ หาร
1. ปัญหาด้านการบริ หารของสถาบันอุดมศึกษา และ/หรือ สถานประกอบการ/สถานที่ฝึก
อุ ป สรรคด้ำ นงบประมำณในกำรสนับ สนุ น อำจำรย์ใ นกำรนิ เ ทศ ในกรณีส ถำนที่ฝึ ก ประสบกำรณ์
ภำคสนำมอยู่ต่ำงจังหวัด และกำรสร้ำงพันธมิตรแก่สถำนประกอบกำรเพื่อให้นักศึกษำมีทำงเลือกในกำรฝึ ก
ประสบกำรณ์มำกขึน้ รวมทัง้ งบประมำณในกำรจัดหำเครือ่ งมือพิเศษแก่นกั ศึกษำในกำรทำงำน
2. ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ขำดแรงกระตุ้นในกำรติดตำมงำน และกำรให้คำแนะนำแก่นักศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง และนักศึกษำขำด
แคลนเครือ่ งมือในกำรใช้สนับสนุนให้กำรทำงำนเสร็จเร็วหรือมีประสิทธิภำพมำกขึน้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (5 ตุลาคม 2552)
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3. การเปลี่ยนแปลงที่จาเป็ นเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาและอุปสรรคในอนาคต (ถ้ามี)
จัดตัง้ งบประมำณให้เพียงพอต่อกำรดำเนินงำน และดำเนินกำรสร้ำงพันธมิตรกับสถำนประกอบกำร
มำกขึน้
หมวดที่ 5 การประเมิ นการฝึ กประสบการณ์ ภาคสนาม
1. การประเมิ นการฝึ กประสบการณ์ ภาคสนามโดยนักศึกษา (ให้แนบผลการสารวจ)
1.1 ข้อวิ พากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิ น
นักศึกษำเห็นว่ำ งำนทีม่ อบหมำยมีควำมยำกเกินทีจ่ ะทำเสร็จทันในเวลำทีก่ ำหนด
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผร้ ู บั ผิดชอบ / อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม
นัก ศึก ษำยังขำดควำมสำมำรถในกำรใช้เ ครื่อ งมือ พิเ ศษที่ส ถำนประกอบกำรใช้งำนในกำรทำงำน
พนักงำนพีเ่ ลีย้ งมีงำนมำก จึงมีเวลำให้คำปรึกษำแก่นกั ศึกษำน้อย
2. การประเมิ นการฝึ กประสบการณ์ ภาคสนามโดยสถานประกอบการหรือพนักงานพี่เลี้ยง
2.1 ข้อวิ พากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิ น
นักศึกษำยังขำดทักษะในกำรใช้ซอฟต์แวร์เพื่อพัฒนำงำน
2.2 ความเห็นของอาจารย์ผร้ ู บั ผิดชอบ / อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม
ขอกำรสนับสนุนจำกสถำนประกอบกำรให้ควำมร่วมมือ และดูแลนักศึกษำมำกขึน้
หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. การดาเนิ นการเพื่อปรับปรุงการฝึ กประสบการณ์ ภาคสนามครัง้ ที่ ผา่ นมา
มีแผนกำรปรับปรุงดังนี้
- จัดฝึ กอบรมทักษะที่จำเป็ นในกำรทำงำน แก่ นักศึกษำทีจ
่ ะไปฝึ กประสบกำรณ์ เป็ นพิเศษ และมีกำรจั ดสอบ
เพื่อประเมินทักษะนักศึกษำก่อนฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม
- กำหนดอำจำรย์พเ่ี ลีย
้ ง ไว้ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 เดือน เพื่อให้อำจำรย์และนักศึกษำมีควำมคุ้นเคย
- กำหนดสถำนประกอบกำร ให้นักศึกษำได้ไปสำรวจสถำนที่ และสร้ำงควำมคุน
้ เคยกับพนักงำนพีเ่ ลีย้ ง ก่อน
ไปฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำมจริง อย่ำงน้อย 1 เดือน
2. ความก้าวหน้ าของการปรับปรุงการฝึ กประสบการณ์ ภาคสนามจากรายงานการประเมิ นครัง้ ก่อน
ประเด็นที่ระบุในครัง้ ก่อนสาหรับการปรับ ปรุง ระบุความสาเร็จ ผลกระทบในกรณี ไม่สาเร็จ
นอกเหนื อจากข้อ 1
- ขอเพิม
่ ปริมำณสถำนประกอบกำร ให้นักศึกษำ - จัดเพิม่ ได้เพียง 1-2 แห่ง ทีม่ คี วำมสนใจรับนักศึกษำ
ได้มที ำงเลือกในกำรฝึกประสบกำรณ์
ฝึกประสบกำรณ์
- ขอเพิม
่ กำรจัดอบรมทักษะพิเศษให้กบั นักศึกษำ - เวลำเรียนของนักศึกษำค่อนข้ำงเต็ม จึงต้องใช้เวลำ
หลัง เลิ ก เรี ย น อำจท ำให้ นั ก ศึ ก ษำไม่ ส ะดวกแก่
นักศึกษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (5 ตุลาคม 2552)
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3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปี การศึกษาต่ อไป
ข้อเสนอ
กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ
ผูร้ บั ผิดชอบ
จัดหลักสูตรเสริมทักษะพิเศษ ตลอดภำคกำรศึกษำที่ 2 ของ อ สยำม แย้มแสงสังข์ ประธำนหลักสูตร
แก่นกั ศึกษำทีม่ คี วำมพร้อมใน นักศึกษำชัน้ ปีท่ี 3
กำรฝึกประสบกำรณ์
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผร้ ู บั ผิดชอบการฝึ กประสบการณ์ ภาคสนาม เสนอต่ออาจารย์
ผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตร
- เสนอขอเพิม่ งบประมำณในกำรจัดหำเครื่องมือพิเศษ และจัดผูเ้ ชี่ยวชำญภำยนอกมำสอนเสริมทักษะแก่
นักศึกษำทีจ่ ะฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม
- จัดทำเว็บบล็อก เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นจำกผูเ้ กีย่ วข้อง อำทิ นักศึกษำทีฝ่ ึก พีเ่ ลีย้ ง อำจำรย์ต่ำง ๆ

อำจำรย์ผรู้ บั ผิดชอบ/อำจำรย์ทป่ี รึกษำกำรฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม
ลงชื่อ_______________________
(อ.อัจฉรำ ธำรอุไรกุล)

วันที่ 2 ตุลำคม 2555

ผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตร
ลงชื่อ _______________________ วันที่ 2 ตุลำคม 2555
(อ.สยำม แย้มแสงสังข์)
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