มคอ. ๖
ตัวอยาง มคอ.๖
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม หมายถึง รายงานผลการฝกงาน
ออกฝ ก ภาคสนาม หรื อ สหกิ จ ศึ ก ษา ว า ได บ รรลุ ผ ลการเรี ย นตามแผนที่ ว างไว ใ นรายละเอี ย ดของ
ประสบการณ ภ าคสนามหรือ ไม และหากไมเ ป น ไปตามแผนต อ งให เ หตุ ผ ลและขอ เสนอแนะในการ
ปรับปรุงการฝกงาน ออกฝกภาคสนาม หรือ สหกิจศึกษาในครั้งตอไป รายงานนี้จะครอบคลุมถึงการ
ฝกประสบการณภาคสนามตั้งแตเริ่มจนสิ้นสุด ปญหาดานการบริหารจัดการและสิ่งอํานวยความสะดวก
การวิเคราะหผลการประเมิน การฝกของนักศึกษา/อาจารยผูรับผิดชอบ/พนักงานพี่เลี้ยง
ประกอบดวย ๖ หมวด ดังนี้
หมวดที่ ๑
หมวดที่ ๒
หมวดที่ ๓
หมวดที่ ๔
หมวดที่ ๕
หมวดที่ ๖

ขอมูลทั่วไป
การดําเนินการที่ตางไปจากแผนประสบการณภาคสนาม
ผลการดําเนินการ
อุปสรรค ปญหา และผลกระทบดานการบริหาร
การประเมินการฝกประสบการณภาคสนาม
แผนการปรับปรุง

๑

มคอ. ๖

ตัวอยาง รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา: มหาวิทยาลัยการบัญชีไทย
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา: คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาบัญชี

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. รหัสและชือ่ รายวิชา
รหัสวิชา
xxx๔๘๒
ชื่อรายวิชา สหกิจศึกษา
๒. หลักสูตร บัญชีบัณฑิต
๓. อาจารยผูรับผิดชอบ / อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม
อาจารยผูรับผิดชอบ
รองศาสตราจารยจอมใจ การรักษ
อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
ผูชวยศาสตราจารยอนุชา ตั้งจิต
อาจารยภูริ อยูเย็น
๔. ภาคการศึกษา / ปการศึกษาที่ฝกประสบการณภาคสนาม
ภาคการศึกษาที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๗

หมวดที่ ๒ การดําเนินการที่ตางจากแผนการฝกประสบการณภาคสนาม
๑. การเตรียมนักศึกษา
แผนการดําเนินการ
๑.๑ การปฐมนิเทศนักศึกษา
เพื่อชี้แจงรายละเอียดกอนออก
ฝกประสบการณภาคสนามใน
วิชาสหกิจศึกษา
๑.๒ การเตรียมสถาน

การดําเนินการที่แตกตาง
จากแผนการที่กําหนด
๑.๑ รวมการปฐมนิเทศนักศึกษา
กอนออกฝกประสบการณ
ภาคสนามไวในวิชาการเตรียม
ความพรอมสหกิจศึกษา
๑.๒ การจัดหาสถานประกอบ
๒

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น
เพื่อการวางแผนในอนาคต
๑.๑ ควรจัดใหมีการปฐมนิเทศ
นักศึกษากอนออกฝกภาคสนาม
นอกเหนือจากการเรียนรายวิชา
เตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
๑.๒ สรางเครือขายความรวมมือ

มคอ. ๖
ประกอบการเพื่อใหนักศึกษา
สมัครและคัดเลือก

การเพิ่มเติม เนื่องจากสถาน
ประกอบการบางแหงมีปญหา
ดานเศรษฐกิจขอยกเลิกการรับ
นักศึกษาเขาฝกปฏิบตั ิสหกิจ
ศึกษา

กับสถานประกอบการ เพื่อเพิ่ม
จํานวนสถานประกอบการ และ
จัดทําทะเบียนรายชื่อสถาน
ประกอบการ ใหมีตัวเลือกมากขึ้น

๒. การเตรียมอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
แผนการดําเนินการ
๒.๑ การจัดประชุมชี้แจง
อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
เพื่อทําความเขาใจจุดมุงหมาย
ของสหกิจศึกษา ผลการเรียนรู
ที่คาดหวัง บทบาทหนาทีค่ วาม
รับผิดชอบของอาจารยที่ปรึกษา
การนิเทศ การประเมินผล
นักศึกษา
๒.๒ การกําหนดแผนการ
นิเทศนักศึกษา ณ สถาน
ประกอบการ จํานวน ๑ ครั้ง

การดําเนินการที่แตกตาง
จากแผนการที่กําหนด
๒.๑ เปนไปตามแผน

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น
เพื่อการวางแผนในอนาคต
๒.๑ ควรจัดใหมีการประชุมเพื่อ
การวางแผนการพัฒนานักศึกษา
รวมกันระหวางอาจารยที่ปรึกษา
สหกิจศึกษาและพนักงานที่
ปรึกษา/ พนักงานพี่เลี้ยงของ
สถานประกอบการกอนที่นักศึกษา
ออกสหกิจศึกษา

๒.๒ มีการเปลี่ยนแปลงการ
นิเทศ เนื่องจากอาจารยที่ปรึกษา
มีภาระงานสอนมากไมสามารถ
ไปนิเทศนักศึกษาตามที่กําหนด

๒.๒ การวางแผนในเรื่องการจัด
เวลาในการสอนและการนิเทศของ
อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษากอน
ลวงหนา โดยประสานกับสถาน
ประกอบการ

๓. การเตรียมพนักงานทีป่ รึกษา/ ผูควบคุม การฝกงานภาคสนาม (Field supervisors) จากสถาน
ประกอบการ
แผนการดําเนินการ

การดําเนินการที่แตกตางจาก
แผนการที่กําหนด
๓.๑ การประสานขอรายชื่อพนักงาน ๓.๑ การพบสถานประกอบการ
ที่ปรึกษา และลักษณะงานที่
ใหม เพื่อสรางความรวมมือ
ตองการใหนักศึกษาปฏิบัติงาน
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
และการชี้แจงใหสถาน
เพิ่มเติม
ประกอบการทราบถึงวัตถุ
๓

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพื่อการ
วางแผนในอนาคต
๓.๑ ติดตอสถานประกอบการหรือ
พนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยง
เพื่อการวางแผนกําหนดกิจกรรม
ความยากงายของงานที่เหมาะสม
กับการปฏิบตั งิ านในวิชาชีพ

มคอ. ๖
ลวงหนาไมนอ ยกวา ๔ เดือน หรือ
๑ ภาคการศึกษากอนการออกฝก
ประสบการณสหกิจศึกษา

ประสงค สิ่งทีค่ าดหวังจาก
การปฏิบัติงาน ผลการเรียนรู
ของนักศึกษาที่ตองการให
นักศึกษาไปปฏิบัติงาน
๓.๒ มอบเอกสารคูมือ การให
คําปรึกษา คําแนะนําและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
นักศึกษา

๓.๒ ดําเนินการตามแผน

๓.๒ ควรมีการเตรียมการกําหนด
ลักษณะงานทีใ่ หนักศึกษาปฏิบัติ
และกําหนดหัวขอโครงงานที่
ตองการใหศึกษาที่ชัดเจนเปน
ประโยชนทั้งผูประกอบการและ
นักศึกษาทีส่ ามารถนํามาใชเปน
โจทยในการศึกษาไดเปนอยางดี
และกําหนดใหมีการจัดประชุมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพดานสหกิจศึกษา
ระหวางสถานประกอบการและ
มหาวิทยาลัย อยางนอยปละ ๑
ครั้ง

๔. การเปลี่ยนแปลงการจัดการในการฝกประสบการณภาคสนาม
การเปลี่ยนแปลง
๔.๑ การเปลีย่ นแปลงกิจกรรมและ/หรืองานที่
มอบหมาย
- มีการเปลี่ยนสถานประกอบการที่แตกตางจาก
แผน การปฏิบัติงานที่กําหนดใหนักศึกษา
เพื่อใหเหมาะสมกับความสามารถของนักศึกษา
๔.๒ การเปลีย่ นแปลงสิ่งอํานวยความสะดวก
และการสนับสนุนนิสิต
- การจายคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ใหนักศึกษา

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น
เพื่อการวางแผนในอนาคต

- ควรมีการนําขอมูลการเปลี่ยนแปลงมาปรับปรุงเพื่อ
พัฒนาและเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ควรแจงใหนักศึกษาทราบลวงหนา วาอาจมีการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาตามความจําเปนของสถาน
ประกอบการ

๔

มคอ. ๖

หมวดที่ ๓ ผลการดําเนินการ
๑. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน/สงไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
จํานวน ๒๐ คน จากนักศึกษาชั้นปที่ ๔ จํานวน ๑๐๐ คน คิดเปน ๒๐%
๒. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
จํานวน ๒๐ คน คิดเปน ๑๐๐%
๓. จํานวนนักศึกษาที่ถอน (W)
ไมมี
๔. การกระจายระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน (เกรด)
A
(๑๐๐ – ๘๐ คะแนน)
B+
(๗๙ – ๗๕ คะแนน)
B
(๗๔ – ๗๐ คะแนน)
+
C
(๖๙ – ๖๕ คะแนน)
C
(๖๔ – ๖๐ คะแนน)
+
D
(๕๙ – ๕๕ คะแนน)
D
(๕๔ – ๕๐ คะแนน)
F
ต่ํากวา ๕๐ คะแนน
รวม

จํานวน
๖
๘
๖

รอยละ
๓๐%
๔๐%
๓๐%

๒๐

๑๐๐%

๕. ปจจัยที่มผี ลกระทบตอผลการฝกประสบการณภาคสนาม
๕.๑ สถานประกอบการไมสามารถรับนักศึกษาปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด เนื่องปญหาดาน
เศรษฐกิจ สถานประกอบการจําเปนตองปรับลดพนักงานลง ไมมีภาระงานใหปฏิบัติจึงไมสามารถรับ
นักศึกษาปฏิบัติงานได แมวาจะตอบรับนักศึกษาเขาปฏิบัติงานแลว
๕.๒ สถานประกอบการบางแหงยังไมคอยเขาใจระบบสหกิจศึกษาดีพอ

๔

มคอ. ๖

หมวดที่ ๔ ปญหาและผลกระทบดานการบริหาร
๑. ปญหาดานการบริหารของสถาบันอุดมศึกษา และ/หรือ สถานประกอบการ/สถานที่ฝก
- อุปสรรคดานงบประมาณที่สนับสนุนการนิเทศของอาจารยที่ปรึกษา โดยเฉพาะกรณีที่สถาน
ประกอบการอยูตางจังหวัด และงบประมาณในการประสานกับสถานประกอบการในการสรางพันธมิตร
เพิ่มขึ้น เพื่อใหนักศึกษามีทางเลือกในการปฏิบัติงานมากขึ้น
๒. ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา
- ขาดการกระตุน ในการติดตามงาน และการใหคําแนะนําแกนักศึกษาอยางตอเนื่อง และ
สถานประกอบการไมสามารถจัดพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยงดูแลใหคําแนะนําไดอยางเต็มที่
เพราะพนักงานที่ปรึกษา/ พนักงานพี่เลี้ยงตองดูแลนักศึกษาปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาหลายสถาบัน
๓. การเปลี่ยนแปลงที่จําเปนเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาและอุปสรรคในอนาคต
- จัดตั้งงบประมาณใหเพียงพอตอการดําเนินงาน และสามารถสรางพันธมิตรกับสถาน
ประกอบการมากขึ้น ทําใหนักศึกษาสามารถเลือกสถานประกอบการไดมากขึ้น
- มหาวิทยาลัยควรจัดใหมีหนวยงานภายใน ซึ่งเปนหนวยงานกลางทําหนาที่ประสานงาน
กับสถานประกอบการ อํานวยความสะดวก ตลอดจนจัดหา สรางพันธมิตรเพิม่ ขึ้น เพื่อใหมีสถาน
ประกอบการเครือขายมากขึ้น

หมวดที่ ๕ การประเมินการฝกประสบการณภาคสนาม
๑. การประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดยนักศึกษา (แนบผลการสํารวจ)
๑.๑ ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน
๑.๑.๑ จุดแข็ง
- นักศึกษาไดเขาใจและเรียนรูงานจากการปฏิบัติงาน สามารถเชื่อมโยงภาคทฤษฎีที่ไดเรียนใน
วิชาตางๆ กับการนําไปใชปฏิบัติงานจริง
- พนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ และอาจารยที่ปรึกษา ไดติดตาม
งานและใหคําปรึกษาที่เปนประโยชนในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเปนอยางดี
๑.๑.๒ จุดออน
- นักศึกษาขาดทักษะการใชซอฟตแวรตา ง ๆ ทางการบัญชีในสถานประกอบการ เนื่องจาก
นักศึกษายังขาดทักษะในดานนี้และเปนการเริ่มปฏิบตั ิงาน ซึ่งการใชซอฟตแวรตาง ๆ ทางการบัญชี
ตองใชประสบการณและการปฏิบัติงานมากกวานี้
๕

มคอ. ๖
๑.๒ ความเห็นของอาจารยผูรับผิดชอบ / อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม
- นักศึกษายังขาดประสบการณในการใชซอฟตแวรตาง ๆ ทางการบัญชี
- พนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยง มีงานมาก จึงมีเวลาใหคําปรึกษาแกนักศึกษานอย
- สถานประกอบการมีขอมูลที่สําคัญไมสามารถใหนักศึกษาปฏิบัติได
๒. การประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดยสถานประกอบการ หรือพนักงานพี่เลี้ยง/
ผูควบคุมการฝกงานจากสถานประกอบการ
๒.๑ ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน
๒.๑.๑ จุดแข็ง
- นักศึกษามีโอกาสไดเรียนรูงานทางดานบัญชีจากการปฏิบัติงานจริง และเกิดทักษะมี
ประสบการณในวิชาชีพ
- นักศึกษาสวนใหญมีความรูในทฤษฎีเพียงพอตอการประยุกตใชกบั งานจริงไดเปนอยางดี
๒.๑.๒ จุดออน
- นักศึกษายังตองปรับปรุงทักษะในการทํางาน การใชโปรแกรมประยุกตทางการบัญชี
เนื่องจากสถานประกอบการมีความตองการผูมีความสามารถทํางานไดทันที
- นักศึกษาบางคนยังมีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายไมดีพอ
๒.๒ ความเห็นของอาจารยผูรับผิดชอบ / อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
- สถานประกอบการใหความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาใหมีผลการเรียนรูตามที่
หลักสูตรคาดหวังเปนอยางดี
- ควรเพิ่มทักษะการใชโปรแกรมประยุกตทางการบัญชีใหมากขึ้น และใหมีโปรแกรมประยุกต
ทางการบัญชีมากขึ้น โดยอาจสรางความรวมมือกับองคกรธุรกิจทีผ่ ลิตโปรแกรมสําเร็จรูปในการเพิ่มพูน
ความรูและทักษะใหกบั นักศึกษามากขึ้น

หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง
๑. การดําเนินการเพื่อปรับปรุงการฝกประสบการณภาคสนามครั้งที่ผานมา
- จัดใหมีการฝกอบรมใหนักศึกษามีทักษะวิชาชีพที่จาํ เปนตอการทํางานมากขึ้น และมีการประเมิน
ทักษะกอนการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
- ประสานงานกับสถานประกอบการใหมีพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยงกอนนักศึกษาออก
ปฏิบัติงานลวงหนาอยางนอย ๑ เดือน
- ใหนักศึกษามีความพรอมตอการออกปฏิบัติงาน โดยใหนักศึกษาสามารถสรางความคุนเคยกับ
พนักงานที่ปรึกษาลวงหนากอนการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
๖

มคอ. ๖
๒. ความกาวหนาของการปรับปรุงการฝกประสบการณภาคสนามจากรายงานการประเมินครั้ง
กอน
ประเด็นที่ระบุในครั้งที่ผานมา สําหรับการ
ปรับปรุง นอกเหนือจากขอ ๑.

เหตุผลของความสําเร็จและผลกระทบในกรณีไม
สําเร็จ

- การขอเพิ่มทักษะการอบรมเรื่องการใชภาษา - นักศึกษาเรียนรูเรื่องการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร ได
เพื่อการสื่อสารใหกับนักศึกษา
จากโครงการการเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
- การขอเพิ่มจํานวนสถานประกอบการ เพื่อให - จัดเพิ่มได จํานวน ๒ แหง ยังไมเพียงพอกับความ
เปนทางเลือกสําหรับนักศึกษาในการเลือก
ตองการของนักศึกษาทีต่ องการออกปฏิบัติงานสหกิจ
สถานประกอบการที่มีภาระงานตรงตาม
ศึกษาเพิ่มขึ้น
ความสามารถของนักศึกษา
๓. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
ขอเสนอ
- จัดหลักสูตรเสริมทักษะที่
จําเปนใหนักศึกษามีความ
พรอมในการปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ

กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา
๒๕๕๘

ผูรับผิดชอบ
อาจารยผูรับผิดชอบและ
อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา

๔. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบและอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา เสนอตออาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
- การปรับปรุงหลักสูตรโดยขอเพิม่ รายวิชาบังคับที่เรียนกอนรายวิชาสหกิจศึกษา คือ รายวิชา
เตรียมสหกิจศึกษา ๑(๐-๒-๑)
- การเสนอขอเพิ่มงบประมาณในการดําเนินการสหกิจศึกษาสาขาการบัญชี เชน คาใชจายใน
การนิเทศ การหาสถานประกอบการเพิ่มเติม

๗

มคอ. ๖
ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ / อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
ลงชื่อ

จอมใจ การรักษ
(รองศาสตราจารยจอมใจ การรักษ)
อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา

วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลงชื่อ

อนุชา ตั้งจิต
(ผูชวยศาสตราจารยอนุชา ตั้งจิต)
อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา

วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลงชื่อ

ภูริ อยูเย็น
(อาจารยภูริ อยูเย็น )
อาจารยผูรับผิดชอบสหกิจศึกษา

วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

๘

