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มคอ. 6 การรายงานประสบการณ์ภาคสนาม

รหัสวิชา ELEC4801 ชื่อวิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์

รายวิชานี่เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

-1มคอ.6
การรายงานผลประสบการณ์ภาคสนาม
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ / ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป
1. รหัสวิชาและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา ELEC4801

รายวิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์
2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)
ไม่มี
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
อาจารย์ประจาสาขาวิชาเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์
4. ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีกาหนดให้มีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
ภาคการศึกษาที่ 2/2556 ชั้นปีที่ 3
5. สถานที่เรียน
สาขาเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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หมวดที่ 2 การดาเนินการที่ต่างจากแผนประสบการณ์ภาคสนาม
1.การเตรียมนิสิต
แผนการเตรียม

การเตรียมที่ต่างจากแผน

1.1 ปฐมนิเทศรายวิชา เพื่อ
จัดสอนเสริมความรูพ้ ืน้ ฐานที่ตอ้ ง
ชีแ้ จงรายละเอียดทั้งหมด ใช้ในการฝึกงาน
และการเตรียมความพร้อม
ก่อนฝึก
1.2 ประเมินความรูน้ ิสติ และ
ทักษะการปฏิบัติการก่อน
ฝึกงาน

2.การเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์
แผนการเตรียม
การเตรียมที่ต่างจากแผน
จัดประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์
เป็นไปตามแผนที่วางไว้
ของรายวิชาเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพศึกษา(การ
ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม) ผล
การเรียนรูท้ ี่คาดหวัง การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน การ
มอบหมายงานการประเมินผล
การเรียนรู้ ตารางการนิเทศ
พร้อมคูมอื การนิเทศก่อนการ
ฝึกฯ อย่างน้อย 4 สัปดาห์

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
เพื่อการวางแผนในอนาคต
1.1 ควรจัดโครงการเตรียมความ
พร้อมนิสิตในด้านความรู้
สาหรับนิสิตที่สอบไม่ผา่ นตาม
เกณฑ์ที่กาหนด
1.2 ควรเปิดโอกาสให้นิสติ ทุกคนมี
สิทธิเลือกวิชาเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพศึกษา

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
เพื่อการวางแผนในอนาคต
ไม่มี

-33.การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการ
แผนการเตรียม
การเตรียมที่ต่างจากแผน
ชีแ้ จงรายละเอียดของรายวิชาเตรียม เป็นไปตามแผนที่วางไว้
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษา(การ
ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม) ให้
พนักงานพี่เลีย้ งในสถานประกอบการ
ก่อนที่จะมีการฝึกปฏิบัติงาน เพื่อให้
เข้าใจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
ตนเองในการดูแลกิจกรรมใน
ภาคสนาม

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
เพื่อการวางแผนในอนาคต
ควรจะมีการจัดประชุมให้อาจารย์ที่
ปรึกษาและพนักงานพี่เลีย้ งได้
พูดคุยและวางแผนกิจกรรม ก่อนที่
จะส่งนิสิตไปฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม

4.การเปลี่ยนแปลงการจัดการในการฝึกประสบการณืภาคสนาม
แผนการเตรียม
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
เพื่อการวางแผนในอนาคต
4.1 การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม และ/หรือ งาน
ที่มอบหมาย
ไม่มี
ไม่มี
4.1 การเปลี่ยนแปลงสิ่งอานวยความสะดวก
และการสนับสนุนนิสิต
- ปัญหาอยู่นอกเหนือกการควบคุม การฝึกงานมุ่งเน้น
สถานประกอบการบางแห่งแจ้งให้ทราบว่า ไม่
ให้นสิ ิตได้ประสบการณ์ มากกว่าค่าตอบแทน
สามารถจ่ายเบีย้ เลีย้ งให้นิสิต
4.1 การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ (ถ้ามี)
- ควรจัดโครงการเตรียมความพร้อมนิสติ ในด้าน
นิสติ ที่สมัครเลือกเรียนรายวิชาเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพศึกษา ร้อยละ 10ไม่ได้ไปฝึก ความรู้ สาหรับนิสิตที่สอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนด
ฯ เนื่องจากสอบไม่ผ่านวิชาเคมีวิเคราะห์ตาม
เกณฑ์ที่ตงั้ ไว้
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หมวดที่ 3 ผลการดาเนินการ
1. จานวนนิสิตที่ลงทะเบียนประสบการณ์ภาคสนาม
จานวน 17 คน
2. จานวนนิสิตที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
จานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 100
3. จานวนนิสิตที่ถอน
จานวน 0 คน
4. การกระจายระดับคะแนน
เกรด
ช่วงเกรด
รวม
%
A
80->>
13
76.47
B+
75-79.99
2
11.76
B
70-74.99
0
0.00
C+
65-69.99
0
0.00
C
60-64.99
0
0.00
D+
55-59.99
0
0.00
D
50-54.99
0
0.00
F
0-49.99
0
0.00
W
<<->>
0
0.00
5. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
- การฝึกงานในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพศึกษา จะต้องประสานงานกับสถาน
ประกอบการล่วงหน้าหลายเดือน สถานประกอบการบางแห่งตอบรับนิสติ เข้าฝึกงานแล้ว แต่ต่อมาขอ
ปฏิเสธเนื่องจากประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ

-5หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบด้านการบริหาร
1. ปัญหาด้านการบริหารของสถาบันอุดมศึกษา และ/หรือสถานประกอบการ/สถานที่ฝึก
การจัดหาสถานที่ฝึกประสบการณ์ภาคสนามให้กับนสิตนัน้ มีปัญหามาก และส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับ
กฎหมายแรงงาน สถานประกอบการต้องมีตาแหน่งรองรับและต้องจ่ายค่าจ้างตามที่กฎหมายแรงงาน
กาหนด ดังนัน้ สถานประกอบจานวนมากจึงปฏิเสธ นอกจากนีม้ ีสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการรับนิสิต
ฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามข้อตกลงกับสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาน้อยมาก
2. ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนิสิต
ปัญหาในข้อ 1 ไม่มีผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนิสติ แต่เป็นผลกระทบต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบในการ
หาสถานประกอบการ
3. การเปลี่ยนแปลงที่จาเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาและอุปสรรคในอนาคต
หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนีค้ วรประสานงานกับสถานประกอบการก่อนล่วงหน้า และติดตาม
ผลสม่าเสมอ
หมวดที่ 5 การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
1. การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยนิสิต
1.1 ข้อวิพากษ์ท่สี าคัญจากผลการประเมิน
นิสติ ส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจที่ได้ฝึกงานในสถานประกอบการ ทาให้เรียนรู้และได้ประสบการณ์
ตรงจาก
การปฏิบัติงานจริง และส่วนใหญ่ได้ทางาน ณ สถานประกอบการนัน้ เลย
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารยืท่ปี รึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
อาจารย์ต้องหาแนวทางแก้ไขปัหาที่นสิ ิตบางคนไม่ประสบความสาเร็จในการฝึกงาน
2. การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยสถานประกอบการหรือพนักงานพี่เลี้ยง
2.1 ข้อวิพากษ์ท่สี าคัญจากผลการประเมิน
นิสติ ส่วนใหญ่มีความรับผิดชอบดี ตรงเวลา และเอาใจใส่ในการปฏิบัติงานตลอดจนการใฝ่หา
ความรู้ แต่มีนิสิตบางส่วนที่มีความรูพ้ ืน้ ฐานไม่เพียงพอ
2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารยืท่ปี รึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
อาจารย์จัดให้มกี ารอบรมความรูท้ ี่จาเป็นในการฝึกงาน

-6หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. การดาเนินการเพื่อปรับปรุงการฝึกประสบการณ์ภาคสนามครั้งที่ผ่านมา
เป็นรายงานการฝึกประสบการณ์ภาคสนามครั้งที่ 3
2. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการฝึกประสบการณ์ภาคสนามจากรายงานการครั้งก่อน
ไม่มี
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป
ไม่มี
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบการประสบการณ์ภาคสนามเสนอต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม นายสัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น

ลงชื่อ …………………………………………. วันเดือนปีท่รี ายงาน 30 มีนาคม 2557
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ลงชื่อ …………………………………………..

วันเดือนปีท่รี ายงาน 30 มีนาคม 2557

