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รายงานประสบการณภาคสนาม
ชื่อสถานบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยตะวันออก
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะโลจิสติกส
หมวดที่ ๑ ขอมูลทัว่ ไป
๑. รหัสและชือ่ รายวิชา
๙๐๙๔๑๑ สหกิจศึกษา
๒. หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
๓. อาจารยผรู บั ผิดชอบ/อาจารยที่ปรึกษาการฝกงานประสบการณภาคสนาม
- อาจารยผรู ับผิดชอบ วาที่รอยตรีสารัตน เถื่อนสุวรรณ
- อาจารยที่ปรึกษา
๑. ผศ.ดร.ณกร
อินทรผยุง
๒. ดร.ไพโรจน
เราธนชลกุล
๓. นายวิรัช
คารวะพิทยากุล
๔. ภาคาการศึกษาและปการศึกษาทีฝ่ กประสบการณภาคสนาม
ภาคปลาย ปการศึกษา ๒๕๕๑
หมวดที่ ๒ การดําเนินการทีต่ างไปจากแผนการฝกประสบการณภาคสนาม
๑. การเตรียม
- มีสถานประกอบการบางแหงปฏิเสธการรับนิสิต
ฝกงานในเวลากระชั้นชิด โดยที่ไดมกี ารตกลงวาจะรับ
นิสิตไวกอนแลว

๑

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นตอการ
วางแผนในอนาคต
- ในการดําเนินการตองมีการ
จัดหาสถานประกอบการสํารองไว
เผื่อเกิดปญหาขึ้นกะทันหัน
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ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นตอการ
๒. การเตรียมอาจารยที่ปรึกษา / อาจารยนเิ ทศก
มีการประสานงานระหวางผูร ับผิดชอบของ
วางแผนในอนาคต
มหาวิทยาลัยกับผูควบคุมการฝกงาน ในการเตรียมจัดนิสิต
ไมมี
ลงฝกในแผนกหรือสวนงานตางๆ ตลอดจนกําหนดตัว
พนักงานพี่เลี้ยงของสถานประกอบการ และกําหนดการ
ของการฝกงาน
๓. การเตรียมพนักงานพี่เลีย้ งจากสถานประกอบการ
๔. การเปลี่ยนแปลงการจัดการในการฝกประสบการณภาคสนาม
๓.๑ การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมและ/หรืองานที่
ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นตอการวางแผนใน
มอบหมาย
อนาคต
ไมมี
ไมมี
๓.๒ การเปลี่ยนแปลงสิ่งอํานวยความสะดวก
ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นตอการวางแผนใน
และการสนับสนุนนิสติ
อนาคต
- สถานประกอบการบางแหงแจงใหทราบวา ไม - ปญหาที่เกิดขึ้นนอกเหนือการควบคุม คงจะ
สามารถจายเบีย้ เลีย้ งใหนิสิต บางแหงลดเบีย้
ยากตอการแกไข อยางไรก็ตาม การฝกงานนั้น
เลี้ยงทีเ่ คยแจงไวกอนแลว ทัง้ นี้เพราะประสบ
คณะจะมุงเนนใหนิสิตมีประสบการณมากกวา
คาตอบแทนทีจ่ ะไดรับ
ปญหาภาวะวิกฤตของเศรษฐกิจ
๓.๓ การเปลีย่ นแปลงอืน่ ๆ
ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นตอการวางแผนใน
อนาคต
ไมมี
ไมมี
หมวดที่ ๓ ผลการดําเนินการ
๑. จํานวนนิสติ ที่ลงทะเบียนประสบการณภาคสนาม
จํานวน ๕๑ คน
๒. จํานวนนิสติ ที่คงอยูเมือ่ สิน้ สุดการฝกประสบการณภาคสนาม
จํานวน ๕๑ คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐
๓. จํานวนนิสติ ที่ถอน
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๔. การกระจายระดับคะแนน
รายวิชานีเ้ ปนการประเมินแบบผานหรือไมผาน
ดังนั้นนิสิตทุกคนไดระดับ S
๕. ปจจัยที่มีผลกระทบตอผลการฝกประสบการณภาคสนาม
โดยที่การฝกงานในรายวิชาสหกิจศึกษา จะตองประสานงานกับสถานประกอบการ และมี
การประสานงานกันลวงหนาหลายเดือนตอมาสถานประกอบการบางแหง ประสบปญหาทาง
เศรษฐกิจ จึงมีการลดพนักงานหรือปรับเปลี่ยนการดําเนินการ ทําใหแผนการรับนิสติ เขาฝกงานถูก
กระทบ บางแหงซึ่งตอบรับการฝกงานแลว ไดขอปฏิเสธในภายหลัง จึงทําใหเกิดเปนปญหาขึ้น
หมวดที่ ๔ ปญหา และผลกระทบดานการบริหาร
๑. ปญหาดานการบริหารของสถาบันอุดมศึกษา และ/หรือสถานประกอบการ/สถานที่ฝก
การจัดหาสถานประกอบการเพื่อใหนิสิตฝกงานนั้น มีปญ
 หามากโดยเฉพาะในรายวิชาสห
กิจศึกษา ซึ่งตองใชเวลาในการปฏิบัติงานถึง ๔ เดือน ทั้งนี้สวนหนึ่งเกีย่ วของกับกฎหมายแรงงาน
เพราะการรับนิสิตในรายวิชาเขาฝกงานเสมือนเปนพนักงานของสถานประกอบการนั้น ทางสถาน
ประกอบการจะตองมีตําแหนงรองรับ และตองจายคาจางตามที่กฎหมายแรงงานกําหนด ดังนั้น
สถานประกอบการสวนมากจึงมักปฏิเสธการรับนิสิตฝกงานในวิชาสหกิจศึกษา ถึงแมวาสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะไดเปนแกนนําในการประสานงานระหวางสถาบันอุดมศึกษากับ
สถานประกอบการในการจัดทําขอตกลงความรวมมือ แตก็มีสถานประกอบการเขารวมโครงการ
นอยมาก
๒. ผลกระทบตอผลการเรียนรูข องนิสติ
ปญหาที่เกิดขึน้ ในขอ ๔.๑ จะไมกระทบตอผลการเรียนรูของนิสิต หากแตเปนปญหาตอ
อาจารยผรู ับผิดชอบ ซึ่งเปนภาระงานที่หนักมากสําหรับผูรบั ผิดชอบในการฝกภาคสนาม โดย
เฉพาะสหกิจศึกษา
๓. การเปลีย่ นแปลงที่จําเปนเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาและอุปสรรคในอนาคต
สถาบันอุดมศึกษา ตองมีหนวยงานภายใน ที่ดําเนินการเกีย่ วกับการฝกงานภาคสนาม
หรือสหกิจศึกษา เพื่อเปนหนวยงานกลางของสถาบันในการประสานงานกับสถานประกอบการ
ตางๆ
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หมวดที่ ๕ การประเมินการฝกประสบการณภาคสนาม
๑. การประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดยนิสิต
๑.๑ ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน
นิสิตสวนมากมีความพึงพอใจที่ไดฝกงานในรายวิชาสหกิจศึกษา ทั้งนี้เพราะทําใหได
เรียนรูและไดประสบการณตรงจากการไดปฏิบัติงานจริง ยิ่งกวานั้นสวนหนึ่ง ก็ไดทํางานเปน
พนักงานในสถานประกอบการนั้นๆ และสวนหนึ่งก็ไดรับการคัดเลือกเขาเปนพนักงานของสถาน
ประกอบการอืน่ โดยอาศัยประสบการณทไี่ ดจากการฝกในวิชาสหกิจศึกษา อยางไรก็ตามมีนิสิต
บางคนไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร ซึ่งอาจเกิดจากบุคลิกสวนตัวหรือมีปญ
 หากับพนักงานพี่
เลี้ยงบาง
๑.๒ ความเห็นของอาจารยผรู ับผิดชอบ/อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม
กรณีที่นิสิตบางคน ไมประสบความสําเร็จในการฝกงานในวิชาสหกิจศึกษานัน้ เปน
หนาที่ของอาจารยทรี่ ับผิดชอบ และอาจารยที่ปรึกษา ตองหาแนวทางแกไขเปนรายกรณี
๒. การประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดยสถานประกอบการหรือพนักงานพี่เลี้ยง
๒.๑ ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน
นิสิตสวนมากมีความรูแ ละความรับผิดชอบดี ตรงเวลาและเอาใจใสในการปฏิบัติงาน
ตลอดจนมีความใฝรู แตก็มจี ํานวนหนึ่ง ซึ่งเปนสวนนอยมีการลาปวยบอยครั้งและมีบางคนก็ไป
ปฏิบัติงานสาย
๒.๒ ความเห็นของอาจารยผูรบั ผิดชอบ/อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม
สําหรับนิสิตที่มีปญหาบางคนจะมีการวากลาวตักเตือนในขณะฝกปฏิบัติงานแลว
ในระยะยาวจะตองมีการวางหลักเกณฑเกีย่ วกับการฝกงานใหมากขึ้น เชนกําหนดจํานวนวันหรือ
ขาดหรือสาย หากนิสิตไมปฏิบัติก็ไมผานการประเมินในการฝกงานสหกิจศึกษา
หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง
๑. การดําเนินการเพือ่ ปรับปรุงการฝกประสบการณภาคสนามครั้งที่ผานมา
เปนรายงานการฝกประสบการณภาคสนามครั้งแรก
๒. ความกาวหนาของการปรับปรุงการฝกประสบการณภาคสนามจากรายงานการประเมินครั้งกอน
ไมมี

๔
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๓. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
วันที่สิ้นสุด
กิจกรรมทีต่ องการ
ผูรบั ผิดชอบ
กิจกรรม
๑. ปรับปรุงหลักเกณฑที่ใชในการ
กันยายน
อาจารยสารัตน เถื่อนสุวรรณและคณะ
ประเมินการฝกงาน
๒๕๕๒
๒. ประสานงานกับสถานประกอบการ
อาจารยสารัตน เถื่อนสุวรรณและคณะ
๓. จัดปฐมนิเทศการฝกงานสหกิจศึกษา
สิงหาคม
อาจารยสารัตน เถื่อนสุวรรณและคณะ
๔. ใหนิสิตสมัครไปปฏิบัติงาน
๒๕๕๒
อาจารยสารัตน เถื่อนสุวรรณและคณะ
ตุลาคม
๒๕๕๒
กันยายน
๒๕๕๒
๔. ขอเสนอแนะของอาจารยผรู ับผิดชอบการฝกประสบการณภาคสนามเสนอตออาจารย
ผูรบั ผิดชอบหลักสูตร
ขอใหเสนอตอมหาวิทยาลัยเพื่อจัดตั้งหนวยงานกลางในการดําเนินงานเกี่ยวกับวิชาสหกิจศึกษา
เพื่อเปนหนวยงานบริหารการฝกงานของนิสิตทั้งมหาวิทยาลัย
ชื่ออาจารยผรู บั ผิดชอบ / อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม
ลงชือ่ ___________________________________
วันทีร่ ายงาน _____________________________
ชื่อผูร ับผิดชอบหลักสูตร
ลงชือ่ ___________________________________
วันทีร่ ายงาน _____________________________

๕

