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รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
วิทยาเขต/คณะ/ สาขาวิชาสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หมวดที่ 1ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 

SCH0963 การเตรียมสหกิจศึกษาทางเคมี 
2.จ านวนหน่วยกิต หรือจ านวนชั่วโมง  
1 หน่วยกิตหรือ 30 ช่ัวโมง 
3.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556  
ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/ อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
ดร.ชุติมา เสพย์ธรรม          อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
ดร.อุบลทา สมมารถ           อาจารย์ผู้สอน  
ผศ.ดร.รัตนา วงศ์ชูพันธ์       อาจารย์ผู้สอน 
อ.ปณิดา รัตนรังษี              อาจารย์ผู้สอน  
 

5.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่ก าหนดให้มีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 3ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  
ไม่มีเงื่อนไขการลงรายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน แต่นักศึกษาต้องลงทะเบียนและผ่านรายวิชาบังคับครบตามท่ีก าหนด
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการด าเนินงานสหกิจศึกษา ลว. 1 กันยายน 
2560 
 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)  
-ไม่มี- 
 

8. สถานที่เรียน 
SC.301 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 

9.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณ์ภาคสนามคร้ังล่าสุด 
พฤศจิกายน2562 
 
 

หมวดที่ 2จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1.จุดมุ่งหมายของประสบการณ์ภาคสนาม 
1.1นักศึกษาสามารถน าความรู้และทักษะต่าง ๆ ในสาขาวิชาเคมีท่ีได้ศึกษาตลอดหลักสูตรมาประยุกต์ ใน
สถานการณ์จริงได้ 
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    2.2 นักศึกษาได้ฝึกฝนและตัดสินใจทางจริยธรรมทางวิชาชีพในการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริ ง 
2.3 นักศึกษาได้รับประสบการณ์ทางวิชาชีพรวมทั้งงานท่ีเกี่ยวข้องเรียนรู้การท างานร่วมกับผู้อื่นและฝึกฝนความ
รับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายเพื่อการเตรียมความพร้อมส าหรับการประกอบอาชีพในอนาคต 
2.4 นักศึกษาสามารถขยายโลกทัศน์เพื่อการเรียนรู้ตนเอง ผู้อื่น และสังคม ซึ่งจะน าไปสู่การส่งเสริมให้เกิดจิตส านึก
และความตระหนักต่อบทบาทหน้าท่ีของนักเคมีท่ีต้องปฏิบัติต่อสาธารณะ 
 

2.วัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณ์ภาคสนาม 
เพื่อให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้องค์ความรู้ท่ีได้จากการเรียนในช้ันเรียนไปปฏิบัติงานในองค์กรท่ีเกี่ยวข้องทางเคมี และ
ผู้เรียนสามารถท่ีจะเรียนรู้การปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงและได้ประสบการณ์ตรง 
 

หมวดที่ 3การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านท่ีมุ่งหวัง ซึ่งต้องสอดคล้องกับท่ีระบุไว้ใน
รายละเอียดของหลักสูตร (แบบ มคอ.2) โดยมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้แสดงข้อมูลต่อไปนี้  
   

มาตรฐานการเรียนรู้ 
(แต่ละด้าน) 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1. คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา  
1.1 ความซื่อสัตย์สุจริต 
1.2 มีระเบียบวินัย 
1.5 มีจิตสาธารณะ 

1.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี 
เน้นการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
2. การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง 

1. การประเมินจากการ
ตรงต่อเวลาของนักศึกษา 
2. การส่งงาน ท่ีได้รับ
มอบหมาย  
3. จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีเน้นการเรียนรู ้
จากสถานการณ์จริง 

2. ความรู้ 
2.2 สามารถน าหลักการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์มาอธิบายได้อย่างเหมาะสม  

1. การมอบหมายงานให้นักศึกษา 
ได้คิด วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา 
2. เน้นการเรียนการสอนท่ีเป็น 
active learning 
3. จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากร
พิเศษ 
4. จัดใหม้ีการเรียนรู้จากการ 
ปฏิบัติและจากสถานการณ์จริงใน
รายวิชา 

1. ประเมินความรู้ทางเคมี 
2. การน าเสนอสรุปความ
จากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
3. การตรวจเนื้อหา และ
การอ้างอิงเอกสาร ใน
แผนการด าเนินการวิจัย 
4. การน าเสนอแบบ
บรรยายเกี่ยวกับโครงสร้าง
หน่วยงาน และแผนการ
ด าเนินการวิจัย  
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มาตรฐานการเรียนรู้ 
(แต่ละด้าน) 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมี
เหตุมีผลตามหลักการและวิธีการทางเคมี รวมท้ัง
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สาขาอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  

1. การมอบหมายงานท่ีต้องมีการ
คิดอย่างสร้างสรรค์ 
2. การมอบหมายงานท่ีต้องค้นหา 
ข้อเท็จจริง ตีความ ท าความ 
เข้าใจ และประเมินข้อมูลข่าวสาร 
สารสนเทศ 

1. การน าเสนอแบบ
บรรยายเกี่ยวกับแผนการ
ด าเนินการวิจัย  
2. สังเกตพฤติกรรม การ
อภิปราย 
การแสดงความคิดเห็น 
ตอบค าถาม 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
4.1มีภาวะผู้น า โดยสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นท้ัง
ในฐานะผู้น าและสมาชิกท่ีดี 

1.การท าความเข้าใจขั้นตอน และ
กระบวนการสหกิจศึกษา 
2.มอบหมายงานให้ท างานเป็นกลุ่ม 
3. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
ภาคปฏิบัติ 

1.พิจารณาจากพฤติกรรม 
เช่น ความเอาใจใส่การ
ยอมรับผลงานท้ังด้าน
ความส าเร็จและความ
ผิดพลาด การพัฒนาและ
ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น และ
พยายามแก้ไขจนปัญหาไม่
เกิดซ้ าอีก เป็นต้น 
2. ประเมินผลภาคปฏิบัติ
โดยอาจารย์ผู้สอน 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ และ
สถิติเพื่อการวิเคราะห์ประมวล ผล แปลผล การ
แก้ปัญหา และน าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

1. มอบหมายงานท่ีต้องสืบค้น 
จัดการ และน าเสนอข้อมูล 

2. จัดกิจกรรมความพร้อมท่ีเน้น
การฝึกทักษะด้านการส่ือสาร ท้ัง
การฟัง พูด อ่าน และเขียน 

1. สังเกตพฤติกรรม การ
พัฒนาทักษะการส่ือสาร
ด้านต่างๆ 
2. การตรวจเนื้อหาใน
แผนการด าเนินการวิจัย  
 

 

หมวดที่ 4ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1.ค าอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณ์ภาคสนามหรือค าอธิบายรายวิชา 
       เตรยีมความพรอ้มของนกัศึกษากอ่นออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการโดยให้มีองค์ความรูเ้รือ่งหลักการ 
กระบวนการและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับสหกิจศึกษา การเลือกสถานประกอบการ ลักษณะและโอกาสของการประกอบ
อาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ รวมถึงคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2.กิจกรรมของนักศึกษา 
2.1 การเลือกสถานประกอบการและยื่นใบสมัคร 
    2.2 สถานประกอบการตอบรับการปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษา 
    2.3 นักศึกษาเข้าร่วมปฐมนิเทศก่อนการปฏิบัติงาน 
    2.4 นักศึกษาต้องท าความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย วัฒนธรรม กฎ และระเบียบข้ันตอนการท างานในองค์กร 
ท่ีปฏิบัติงาน 



4 

 

 

2.5 นักศึกษาเรียนรู้และฝึกการท างานร่วมกับผู้อื่นในห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาเคมี 
2.6 นักศึกษาน าความรู้ทางทฤษฎีทางเคมี และวิชาอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาเป็นพื้นฐานในการประยุกต์ เพื่อการท างาน 
    2.7 การฝึกแก้ไขปัญหาในโจทย์ท่ีได้รับมอบหมายโดยใช้อุปกรณ์ เครื่องมือท่ีมีอยู่ในสาขาวิชาเคมี 
    2.8 นักศึกษาส่งแผนการด าเนินการวิจัยต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
 

3.รายงานหรืองานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 
1.แผนการสอน 

คร้ังที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน  
(ชั่วโมง)  

กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่
ใช้  

ผู้สอน 

1 
 
 

- การแนะน าเน้ือหารายวิชา  
- การเขียนใบสมัครสหกิจศึกษา และ
การจับคู่นักศึกษากับสถานประกอบการ 
-การบรรยายเก่ียวกับสหกิจศึกษา 

2 - แนะน ารายละเอียดของวิชา(มคอ.4) 
- บรรยายเก่ียวกับสหกิจศึกษา 
- ส่งใบสมัครและจับคู่นักศึกษากับ
สถานประกอบการ 
-มอบหมายงานเป็นกลุ่มเก่ียวกับการ
สรุปความจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
โครงสร้างของหน่วยงานและแผนการ
ด าเนินการวิจัย  

ดร.ชุติมา เสพย์ธรรม 
 

2 
 

- ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ 
เช่น เครื่องชั่ง เครื่องวัดค่าพีเอช 
เครื่องวัดค่าการน าไฟฟ้า เครื่องท าน้ า 
DI ไมโครปิเปต เป็นต้น  

2 - บรรยาย และฝึกปฏิบัติเก่ียวกับการ
ใช้อุปกรณ์เครื่องแก้ว 

ดร.ชุติมา เสพย์ธรรม 

3-4 
 

- ทักษะการใช้อุปกรณ์เครื่องแก้ว และ
การเรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษ 
- การค านวณและการเตรียมสารละลาย 

4 - ทดสอบการใช้อุปกรณ์เครื่องแก้ว 
การเรียกชื่อ และการเตรียม
สารละลาย 
- ทดสอบการค านวณและเตรียม
สารละลาย 

ผศ.ดร.รัตนา วงศ์ชูพันธ์ 

5-6 
 

-เรียนรู้การสกัดสารอินทรีย์ 
-วิธีการท าให้สารสกัดเข้มข้น 
-การวิเคราะห์สารด้วยเทคนิคIR 
(Infrared spectroscopy) 
 

4 - บรรยาย และฝึกปฏิบัติเก่ียวกับการ
ใช้เครื่องมือ 
- ทดสอบการใช้เครื่องมือราย บุคคล
และ/หรือเป็นกลุ่ม 

ดร.อุบลทา สมมารถ 

7-8 
 

- การเตรียมสารเพ่ือวิเคราะห์สาร
ปริมาณน้อย 
- การวิเคราะห์ด้วยเทคนิค GC และ 
HPLC 

4 - บรรยาย และฝึกปฏิบัติเก่ียวกับการ
ใช้เครื่องมือ 
- ทดสอบการใช้เครื่องมือราย บุคคล
และ/หรือเป็นกลุ่ม 

อ.ปณิดา รัตนรังษี 
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คร้ังที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน  

(ชั่วโมง)  
กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อ

ที่ใช้  
ผู้สอน 

9-13 - ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
แผนการด าเนินงานวิจัย 
- ค้นคว้า และศึกษาเอกสารงานวิจัยที่
เก่ียวข้อง 

10 - มอบหมายให้นักศึกษาหา
งานวิจัยที่น่าสนใจและทันสมัย 
อ่านและสรุปความท่ีส าคัญจาก
งานวิจัยที่เลือก 
- อาจารย์ผู้สอนก ากับ ติดตาม 
และให้ข้อเสนอแนะ- นักศึกษา
น าเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ดร.ชุติมา เสพย์ธรรม 
ผศ.ดร.รัตนา วงศ์ชูพันธ์ 
ดร.อุบลทา สมมารถ 
อ.ปณิดา รัตนรังษี 

14 
 

-ศึกษาลักษณะงานทั่วไปและโครงสร้าง
ของหน่วยงาน 
-เขียนแผนการด าเนินงานวิจัย 

2 - ค้นคว้าลักษณะงานทั่วไปและ
โครงสร้างของหน่วยงาน 
- นักศึกษาน าเสนอโครงสร้างของ
หน่วยงาน และแผนการด าเนินงาน
วิจัย 

ดร.ชุติมา เสพย์ธรรม 
ผศ.ดร.รัตนา วงศ์ชูพันธ์ 
ดร.อุบลทา สมมารถ 
อ.ปณิดา รัตนรังษี 

15 
 

การพัฒนาบุคลิกภาพ 3 - การบรรยายเน้ือหาและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

วิทยากรพิเศษ 
ดร.ชุติมา เสพย์ธรรม 

ผศ.ดร.รัตนา วงศ์ชูพันธ์ 
ดร.อุบลทา สมมารถ 
อ.ปณิดา รัตนรังษี 

16 การอภิปราย และสรุปผลการเตรียมสหกิจศึกษา 
 
4.การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา 
4.1 การประชุมผู้เกี่ยวข้องในการเตรียมสหกิจศึกษา  
4.2 การจัดให้นักศึกษาน าเสนอการเรียนรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการเตรียมสหกิจศึกษาเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหว่างนักศึกษาท่ีเตรียมสหกิจศึกษาทางเคมี 
4.3อาจารย์ช้ีน าให้เห็นถึงความส าคัญ และผลกระทบต่อพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบท่ีมีต่อการท างานในอนาคต 
    4.4 การน าผลประเมินนักศึกษาฝึกประสบการณ์ตรงตามศาสตร์ มาน าเสนออภิปราย เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมสห
กิจศึกษาทางเคมีรุ่นต่อไป 
 

5.หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยง/ ครูพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ/ สถานศึกษาที่ดูแลกิจกรรมใน
ภาคสนาม  
    5.1จัดตารางและกิจกรรมท่ีจะให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
    5.2 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานท่ี กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ ฯลฯ ท่ีเกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
    5.3 ดูแลให้ค าแนะน าในการฝึกงาน 
    5.4 ติดตามความก้าวหน้า ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาและรายงานผลต่ออาจารย์ 
5.5 ประสานงานกับบุคลากรในสาขาวิชา และวิทยากรพิเศษ 
 

6.หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศ 
6.1 ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการเลือกสถานประกอบการ 
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6.2 ปฐมนิเทศนักศึกษา 
6.3 ให้ค าแนะน านักศึกษาเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  
6.4 ประเมินผลนักศึกษา 
 

7.การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา 
7.1 ปฐมนิเทศให้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับข้ันตอนต่างๆ ในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
7.2 จัดเจ้าหน้าท่ีประสานงาน รับแจ้งเหตุ กรณีต้องการความช่วยเหลือ  

8.สิ่งอ านวยความสะดวกและการสนับสนุน ที่ต้องการจากสถานที่ที่จัดประสบการณ์ภาคสนาม/สถานประกอบการ 
8.1 จัดอาจารย์การเตรียมสหกิจศึกษาดูแลและให้ค าแนะน านักศึกษา 
8.2 ประเมินประสิทธิภาพและคุณลักษณะของนักศึกษาในการปฏิบัติงาน 

 
หมวดท่ี 5 การวางแผนและการเตรียมการ 

 

1.การก าหนดสถานที่ฝึก 
1.1 นักศึกษาหาข้อมูลหน่วยงาน/สถานประกอบการ 
1.2 นักศึกษายื่นใบสมัครเตรียมสหกิจศึกษาผ่านอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
1.3 เม่ือได้รับการตอบรับการเตรียมสหกิจศึกษาแล้ว นักศึกษาหาข้อมูลและเตรียมตัวให้พร้อมส าหรับการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนาม 
2. การเตรียมนักศึกษา 
2.1 ปฐมนิเทศ 
2.2 มอบคู่มือสหกิจศึกษา/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
2.3 ประเมินความพร้อมของนักศึกษาก่อนการฝึกประสบการณภ์าคสนาม 
3. การเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศ 
 3.1 มีความรู้ในสาขาท่ีเป็นท่ีปรึกษา/นิเทศ 
3.2 จัดประชุมช้ีแจง 
4. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยง/ครูพี่เลี้ยง ในสถานที่ฝึก/สถานศึกษา 
ช้ีแจงให้ทราบวัตถุประสงค์ บทบาทหน้าท่ี ส่ิงท่ีคาดหวัง การประเมิน การดูแล ฯลฯ 
5. การจัดการความเสี่ยง 
 5.1 ประสานงานกับพนักงานพี่เล้ียงอย่างต่อเนื่อง 
5.2 จัดให้มีตัวแทนนักศึกษาเพื่อท าหน้าท่ีติดต่อ ประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก ์

 
 

หมวดท่ี 6 การประเมินนักศึกษา 
 

1.หลักเกณฑ์การประเมิน 
การประเมินโดยอาจารย์ผู้สอน (ร้อยละ 100) 
 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน   สัดส่วนของการ
ประเมิน 
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1.1, 1.2, 1.5 
 

การเข้าชั้นเรียน/อบรมเชิงปฏิบัติการ การตรงต่อเวลา 
ความมีระเบียบวินัยและมีจิตสาธารณะ 

1-15 10% 

3.1, 5.1 ประเมินทักษะปฏิบัติ และการค านวณ  1-6 30% 
2.2, 3.1, 4.1, 5.1 การค้นคว้างานที่ได้รับมอบหมาย และน าเสนองานวิจัยที่

เก่ียวข้อง จากการทบทวนวรรณกรรมเป็นกลุ่ม 
7-12 35% 

การน าเสนอโครงสร้างของหน่วยงาน และแผนการ
ด าเนินงานวิจัย 

13 25% 

เกรด A: 79.5-100 เกรด B+: 74.5-79.4 เกรด B: 69.5-74.4 เกรด C+: 64.5-69.4 
เกรด C: 59.5-64.5 เกรด D+: 54.5-59.4 เกรด D: 49.5-54.4 เกรด E: 0-49.4 

 

2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
2.1 ประเมินโดยอาจารย์ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
2.2 ประเมินจากการสังเกตความเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของนักศึกษาในด้านต่างๆ ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
2.3 ประเมินจากผลงานของนักศึกษา 
2.4 อาจารย์สรุปผลการประเมิน และรายงานผลต่อสาขาวิชา 
 

3. ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยง/ ครูพี่เลี้ยงต่อการประเมินนักศึกษา 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 

4. ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประสบการณ์ภาคสนามต่อการประเมินนักศึกษา 
4.1 เก็บรวบรวมข้อมูลท้ังหมดของนักศึกษา 
 4.2 ประเมินผลนักศึกษาหลังเสร็จส้ินการเตรียมสหกิจศึกษาตามเกณฑ์ 
 

5.การสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง 
ประชุมร่วมกันของผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อสรุป 
 

 

 
หมวดท่ี 7การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

 

1. กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามจากผู้เก่ียวข้องต่อไปนี้ 
1.1 นักศึกษา 

- ประเมินการเตรียมปฏิบัติงาน 
- ประเมินตนเอง 

1.2 พนักงานพี่เล้ียงหรือผู้ประกอบการ 
- ประเมินการจัดการปฏิบัติงาน 
- ประเมินสมรรถนะของนักศึกษาตามวัตถุประสงค์ 
- ประเมินเกณฑ์การประเมินผล แบบประเมิน วิธีการประเมิน 

1.3 อาจารย์ที่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม 
- ประเมินสมรรถนะของนักศึกษาว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
-ประเมินการจัดการฝึกปฏิบัติงาน ความพร้อม ความร่วมมือ ฯลฯ 
- ประเมินตนเอง 
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- ประเมินเกณฑ์การประเมินผล แบบประเมิน ตามวัตถุประสงค์ 
- ปรับปรุงตามข้อเสนอตามรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.6) และจากการพูดคุยแลกเปล่ียน

ระหว่างการเรียนการสอนกับผู้เรียน 
 

2.กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง 
2.1 น าผลจากการประเมินการฝึกปฏิบัติงานมาเป็นข้อมูลในการวางแผน ปรับปรุง การฝึกปฏิบัติงานของ 
นักศึกษาครั้งต่อไป 
2.2 น าผลการประเมินมาประชุม หารือร่วมกันเพื่อปรับปรุงรายวิชา การด าเนินการ 
    2.3 ด าเนินการตามข้อเสนอแผนการปรับปรุงใน มคอ.6ภาคการศึกษาท่ี 2/2560 
 

 
หมวดท่ี 8 การบูรณาการรายวิชาท่ีสอดคล้องกับพันธกิจอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

 

ลงช่ือ..............................................................................วันท่ี....................................................... 
 (ดร.ชุติมา เสพย์ธรรม)  
 

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ลงช่ือ..............................................................................วันท่ี....................................................... 
(ผศ.ดร.ลักษมี ชัยเจริญวิมลกุล) 
 

ลงช่ือ..............................................................................วันท่ี....................................................... 
(ดร.อรภรณ์ บัวหลวง) 

รูปแบบการบูรณาการ เนื้อหารายวิชา 
- - 


