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รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

   
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา:               มหาวิทยาลัยราชภฏับุรีรัมย์ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

1.รหัสและชื่อรายวิชา  
4094802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์ 

2. หลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ / อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
           อาจารย์ส าคัญ ฮ่อบรรทัด และอาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
4. ภาคการศึกษา / ปีการศึกษาที่ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

 ภาคเรียนที่ 2 /2561  
 

 

หมวดที่  2 การด าเนินการที่ต่างจากแผนการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

 

1. การเตรียมนักศึกษา (ถ้ามี) ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผนในอนาคต 

- การจัดปฐมนิเทศนักศึกษา ไม่สามารถจัดได้ครบทุก
หัวข้อที่ก าหนดในแผน เพ่ือให้สอดคล้องกับการท างาน
ของสถานประกอบการที่นักศึกษาจะไปฝึก
ประสบการณ ์เพราะสถานที่ฝึกประสบการณ์ของ
นักศึกษาแต่ละที่แตกต่างกัน 

- สถานประกอบการรับนักศึกษา ได้จ านวนน้อยกว่า
ความต้องการของนักศึกษาที่จะฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม 
 
 
 
 
 

- ควรมีการปรับแผนหารายชื่อสถานประกอบการก่อน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์อย่างน้อย 2 เดือน เพ่ือ
การเตรียมตัว 

- การจัดปฐมนิเทศ ควรมีการน านักศึกษารุ่นพ่ืที่ผ่าน
ประสบการณ์ภาคสนาม มาให้ค าแนะน าในการ
เตรียมตัวแก่นักศึกษารุ่นน้อง 

- การจัดเจ้าหน้าที่ประสานงาน หน่วยงาน เบอร์
โทรศัพท์อย่างถาวร เพ่ือความสะดวกในการ
ประสานงานรุ่นต่อๆ ไป 
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2. การเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผนในอนาคต          

ไม่มีการด าเนินการต่างไปจากแผน เนื่องจากอาจารย์ที่
ปรึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ได้มีการประสานงาน
กับสถานประกอบการเพ่ือขอชื่อ ต าแหน่งของพนักงานพ่ี
เลี้ยง ได้ตามแผนที่วางไว้ 

มีการสัมมนา หรือประชุมปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การสนับสนุนการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนามกระชับ และที่มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

3. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยง(Field supervisors)จาก
สถานประกอบการ(ถ้ามี) 

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผนในอนาคต         

พนักงานพ่ีเลี้ยงที่จัดเตรียมโดยสถานประกอบการให้
ดูแลนักศึกษา มีงานด่วน จึงต้องเปลี่ยนพนักงานพ่ีเลี้ยง ท า
ให้ต้องมีการเตรียมและท าความเข้าใจในการประเมินผลใหม่ 
และเนื่องจากพนักงานพี้เลี้ยงไม่มีประสบการณ์ในการเป็นพ่ี
เลี้ยง จึงเกิดข้อขัดข้องเล็กน้อยในการประเมินผล 

เสนอแนะให้สถานประกอบการจัดเตรียมพนักงานพ่ี
เลี้ยงมากกว่า 2 คน เพื่อลดความเสี่ยง และควรมีการ
ก าหนดลักษณะโครงงานที่ชัดเจน และเป็นประโยชน์
ของทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งผู้ประกอบการและนักศึกษาที่
สามารถน ามาใช้เป็นหัวข้อในการท าโครงงานในชั้นปี
สุดท้ายได้ 

4. การเปลี่ยนแปลงการจัดการในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  (ถ้ามี) 

การเปลี่ยนแปลง ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผนในอนาคต         

4.1 การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม และ/หรือ งานที่มอบหมาย
ให้นักศึกษา 

 

มีการเปลี่ยนแปลงหัวข้อกิจกรรมเล็กน้อย เพ่ือให้
เหมาะสมกับความสามารถของนักศึกษาและเวลาในการฝึก
ประสบการณ ์

อาจต้องมีการทดสอบความสามารถนักศึกษา 
ก่อน เพ่ือการวางแผนก าหนดกิจกรรมความยากง่าย
ของงานที่เหมาะสมกับทักษะของนักศึกษา 

4.2 การเปลี่ยนแปลงสิ่งอ านวยความสะดวกและการ
สนับสนุนนักศึกษา 

 

ไม่มี - 

4.3 การเปลี่ยนแปลงอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
มีการปรับปรุงชื่อสถานประกอบการให้เป็นปัจจุบัน

ทันสมัยตลอดเวลา 
ควรติดต่อสถานประกอบการให้มาก เพ่ือ

นักศึกษามีทางเลือกมากข้ึน 
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หมวดที่ 3 ผลการด าเนินการ 

 

1. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน/ส่งไปฝึกประสบการณ์ภาคสนาม                              
จ านวน 30 คน จากนักศึกษาชั้นปีที่ 4  จ ารวน 30 คน คิดเป็น 100%  

2. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เม่ือสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม                       
จ านวน 30 คนจาก 30 คน คิดเป็น 100 %  

3. จ านวนนักศึกษาที่ถอน  (W)    
         ไม่มี 
4. การกระจายระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน จ านวน ร้อยละ 
A 22 73.33 
B+ 6 20 
B 2 6.67 
C+ - 0 
C - 0 

 D+ - 0 
D - 0 
F - 0 

ไม่สมบูรณ์ (I) - 0 
ผ่าน (P,S) - 0 
ตก (U) - 0 

ถอน (W) - 0 
 

 
5. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  (ถ้ามี) 

ความเชี่ยวชาญของพ่ีเลี้ยง และความสามารถพิเศษที่ต้องใช้ในการจัดท างาน ประกอบกับความสามารถของ
นักศึกษาและเครื่องมือช่วยงาน รวมทั้งความท้าทายของงานจะมีผลต่อการฝึกของนักศึกษา 
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หมวดที ่4 ปัญหาและผลกระทบด้านการบริหาร 

 
1. ปัญหาด้านการบริหารของสถาบันอุดมศึกษา และ/หรือ สถานประกอบการ/สถานที่ฝึก 

ไม่มี 
2. ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ขาดแรงกระตุ้นในการติดตามงาน และการให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง และนักศึกษาขาดแคลน
เครื่องมือในการใช้สนับสนุนให้การท างานเสร็จเร็วหรือมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
3. การเปลี่ยนแปลงที่จ าเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาและอุปสรรคในอนาคต (ถ้ามี) 

ด าเนินการสร้างพันธมิตรกับสถานประกอบการมากข้ึน 

 

หมวดที่ 5 การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

 
1. การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยนักศึกษา  (ให้แนบผลการส ารวจ) 
1.1   ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน 

นักศึกษาเห็นว่า งานที่มอบหมายมีความยากเกินที่จะท าเสร็จทันในเวลาที่ก าหนด  
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ / อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

นักศึกษายังขาดความสามารถในการใช้เครื่องมือพิเศษที่สถานประกอบการใช้งานในการท างาน  พนักงานพ่ี
เลี้ยงมีงานมาก จึงมีเวลาให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาน้อย 
2. การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยสถานประกอบการหรือพนักงานพี่เลี้ยง 
2.1  ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน 

นักศึกษายังขาดทักษะในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ส านักงาน 
2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ / อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

ขอการสนับสนุนจากสถานประกอบการให้ความร่วมมือ และดูแลนักศึกษามากขึ้น  
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หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 

 
1. การด าเนินการเพื่อปรับปรุงการฝึกประสบการณ์ภาคสนามครั้งที่ผ่านมา 

มีแผนการปรับปรุงดังนี้ 
- จัดฝึกอบรมทักษะที่จ าเป็นในการท างาน แก่นักศึกษาที่จะไปฝึกประสบการณ์ เป็นพิเศษ เพ่ือประเมินทักษะ

นักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
- ก าหนดอาจารย์พ่ีเลี้ยง ไว้ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน เพ่ือให้อาจารย์และนักศึกษามีความคุ้นเคย 
- ก าหนดสถานประกอบการ ให้นักศึกษาได้ไปส ารวจสถานที่ และสร้างความคุ้นเคยกับพนักงานพี่เลี้ยง ก่อนไปฝึก

ประสบการณ์ภาคสนามจริง อย่างน้อย 1 เดือน 
 

2. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการฝึกประสบการณ์ภาคสนามจากรายงานการประเมินครั้งก่อน 
ประเด็นที่ระบุในครั้งก่อนส าหรับการปรับ ปรุง 
นอกเหนือจากข้อ 1 

ระบุความส าเร็จ ผลกระทบในกรณีไม่ส าเร็จ  

- ขอเพ่ิมปริมาณสถานประกอบการ ให้นักศึกษาได้มี
ทางเลือกในการฝึกประสบการณ ์

- ขอเพ่ิมการจัดอบรมทักษะพิเศษให้กับนักศึกษา 

- จัดเพ่ิมได้เพียง 1-2 แห่ง ที่มีความสนใจรับนักศึกษาฝึก
ประสบการณ ์

 
 
 

3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 
ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

จัดหลักสูตรเสริมทักษะพิเศษ
แก่นักศึกษาที่มีความพร้อมใน
การฝึกประสบการณ์ 

ตลอดภาคฤดูร้อน ของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 4 จ านวน 350 ชั่วโมง 

อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม เสนอต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
- จัดท าเว็บบล็อก เพ่ือรวบรวมข้อคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง อาทิ นักศึกษาที่ฝึก พ่ีเลี้ยง อาจารย์ต่าง ๆ  

 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

ลงชื่อ_______________________ วันที่    4  เมษายน  2561 

          (อาจารย์วัชระ  วงศา)  
 
 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ลงชื่อ   _______________________  วันที่    4  เมษายน  2561 
         (ผศ.ส าคัญ ฮ่อบรรทัด)  


