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รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม มคอ. 6 
รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
หมวดท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 

 
1.  รหัสและชื่อรายวิชา 
 รหัสวิชา    1634802 
 (ช่ือวิชาภาษาไทย)  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ 
 (ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ)  Field Experience in Information Science 
2.  หลักสูตร 
 ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
3.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ท่ีปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
 3.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
  รองศาสตราจารย์ชัยเลิศ  ปริสุทธกุล 
 3.2  อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  
  อาจารย์นุชรี บุญศรีงาม 
4.  ภาคการศึกษา / ปีการศึกษาที่ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 
 

หมวดท่ี  2 การดําเนินการที่ต่างจากแผนการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
 

การดําเนินการ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพ่ือการวางแผน 

ในอนาคต 
1.  การเตรียมนักศึกษา (ถ้ามี) 
-   จัดปฐมนิเทศแนะนํานักศึกษาก่อนฝึกงาน   
    พร้อมแจกคู่มือการฝึกงาน 

-  มีการจัดปฐมนิเทศ โดยมีการนํานักศึกษารุ่นพ่ี
ที่ผ่านประสบการณ์ภาคสนาม มาให้คําแนะนํา 
ในการเตรียมตัวแก่นักศึกษารุน่น้อง 
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การดําเนินการ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพ่ือการวางแผน 

ในอนาคต 
-  จัดช่องทางและเจ้าหน้าท่ีประสานงาน รับแจ้ง 
    เหตุด่วน กรณีต้องการความช่วยเหลือ เช่น  
    เบอร์โทรศัพท์ เบอร์ E-Mail 
-  จัดอาจารย์ที่ปรึกษาตามความเช่ียวชาญด้าน 
    การใช้เคร่ืองมือ อุปกรณ์ หรือเทคนิคพิเศษ    
    เพ่ือให้คําปรึกษาเฉพาะด้านในการแก้ไข 
    ปัญหา 
-  จัดปฐมนิเทศการฝึกงาน มอบคู่มือการฝึกงาน  
   ก่อนการฝึกงานอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ช้ีแจง 
   วัตถุประสงค์สิ่งท่ีคาดหวัง จากการฝึกงาน      
   วิธีการประเมินผล ช่องทางการติดต่อ  
   ประสานงาน จัดฝึกอบรม บุคลิกภาพ การ 
   แต่งกาย หรอืเทคนิคเพ่ิมเติมหากต้องการ 
   ความสามารถเฉพาะด้าน เพ่ือการฝึกงาน 

-  การจัดเจ้าหน้าท่ีประสานงาน หน่วยงาน  
   เบอร์โทรศัพท์อย่างถาวร เพ่ือความสะดวกใน   
   การประสานงานรุ่นต่อ ๆ ไป 
-  จัดทําทะเบียนรายช่ือ ความเช่ียวชาญในแต่ละ 
   สาขาของอาจารย์ท่ีปรึกษาด้านเทคนิค และ 
   อาจเป็นผู้เช่ียวชาญจากภายนอกเพ่ิมขึ้น 

2.  การเตรียมอาจารย์ท่ีปรึกษา/อาจารย์นิเทศ 
     อาจารย์ท่ีปรึกษาฝึกงาน ประสานงานกับ 
     สถานประกอบการเพื่อขอช่ือ ตําแหน่งของ 
     พนักงานพ่ีเลี้ยง 

หลังจากได้ช่ือ  ต้องมีการติดต่อสถาน
ประกอบการ ขอผู้เช่ียวชาญมาอบรมนักศึกษา 
ก่อนการฝึกงานจริง อาจต้องมีการทดสอบ
ความสามารถนักศึกษา ก่อนเพ่ือการวางแผน
กําหนดกิจกรรมความยาก ง่ายของงานท่ี
เหมาะสม 

 
หมวดท่ี 3  ผลการดําเนินการ 

 
1.  จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน/ส่งไปฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
 จํานวน 22 คน จากนักศึกษาช้ันปีท่ี 4  จํานวน 28 คน คิดเป็น 78.57% 
2.  จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อส้ินสุดการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
 จํานวน 22 คน จาก 28 คน คิดเป็น 78.57% 
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3.  จํานวนนักศึกษาที่ถอน (W) 
 ไม่ม ี
4.  การกระจายระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน จํานวน คิดเป็นร้อยละ 
A 21 95.45 
B+ - - 
B - - 

C+ - - 
C - - 

D+ - - 
D - - 
E - - 

ไม่สมบูรณ์ (I) 1 4.54 
ผ่าน (PD, P) - - 
ไม่ผ่าน (F) - - 
ถอน (W) - - 

 
5.  ปัจจัยท่ีมผีลกระทบต่อผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 

ความเช่ียวชาญของพ่ีเลี้ยง และความสามารถพิเศษที่ต้องใช้ในการจัดทาํงาน ประกอบกับ 
ความสามารถของนักศึกษาและเครื่องมือช่วยงาน มีผลต่อผลงานนักศึกษา 
 

หมวดท่ี 4  ปญัหาและผลกระทบด้านการบริหาร 
 

1.  ปัญหาด้านการบริหารของสถาบันอุดมศึกษา และ/หรือ สถานประกอบการ/สถานท่ีฝึก 
 ไม่มี 
2.  ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 ไม่มี 
3.  การเปล่ียนแปลงท่ีจําเป็นเพื่อหลีกเล่ียงปัญหาและอุปสรรคในอนาคต (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
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หมวดท่ี 5  การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
 

1.  การประเมนิการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยนักศึกษา (ให้แนบผลการสํารวจ) 
1.1  ข้อวิพากษ์ท่ีสําคัญจากผลการประเมิน 
 จุดแข็ง 
 -   ทําให้เข้าใจถึงความเช่ือมโยงของทฤษฎีท่ีได้เรียนในวิชาต่างๆ กับการนําไปใช้ 

     ปฏิบัติงานจริง 
 -  พ่ีเลี้ยงในสถานประกอบการ และอาจารย์ท่ีปรึกษา ได้ติดตามงานและให้คําปรึกษาที ่

     เป็นประโยชน์ในการฝึกประสบการณ์อย่างดี 
 1.2  ความเห็นของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบ / อาจารย์ท่ีปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
  ไม่มี 
2.  การประเมนิการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยสถานประกอบการหรือพนักงานพ่ีเล้ียง 

2.1  ข้อวิพากษ์ท่ีสําคัญจากผลการประเมิน 
 จุดแข็ง 

   -  นักศึกษามีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ดี  
 -  นักศึกษามีความรู้ความสามารถทางวิชาการ มีความชํานาญด้านปฏิบัติการ และ

ประยุกต์วิชาการกับงานที่ปฏบัิติได้ดี 
 - ปฏิบัติตามคําสั่ง กฎ อย่างเคร่งครัด 
 - แต่งกายสภุาพเรียบร้อย กิริยาสุภาพ อดทน และขยันขันแข็งในการทํางาน 
 - มีจิตสํานึกในการให้บริการ มีคุณธรรมและจริยธรรม เสียสละ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่
2.2 ความเห็นของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบ / อาจารย์ท่ีปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
 สถานประกอบการให้ความร่วมมือ และดูแลนักศึกษาดีมาก 
 

หมวดท่ี 6 แผนการปรับปรุง 
 

1.  การดําเนินการเพื่อปรับปรุงการฝึกประสบการณ์ภาคสนามครั้งท่ีผ่านมา 
 มีแผนการปรับปรุงดังน้ี 
 -  จัดฝึกอบรมทักษะที่จําเป็นในการทํางาน แก่นักศึกษาทีจ่ะไปฝึกประสบการณ์ เป็นพิเศษ     
     และมีการจัดสอบเพ่ือประเมินทักษะนักศึกษา ก่อนฝึกประสบการณ์ 
 -   กําหนดสถานประกอบการ ให้นักศึกษาได้ไปสํารวจสถานที่ ก่อนไปฝกึงานจริง อย่างน้อย 
1 เดือน 
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2.  ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการฝึกประสบการณ์ภาคสนามจากรายงานการประเมินครั้ง
ก่อน 
ประเด็นท่ีระบุในครั้งก่อนสําหรับการปรับปรุง 

นอกเหนือจากข้อ 1 
ระบุความสําเร็จ ผลกระทบในกรณีไม่สําเร็จ 

- - 
 
3.  ข้อเสนอแผนการปรบัปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ กําหนดเวลาท่ีแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
- - - 

 
4.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม เสนอต่ออาจารย์ 
    ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  ไม่มี 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ท่ีปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
 
ลงช่ือ .....................................................  วันท่ี....28......เดือน.เมษายน...พ.ศ. 2557.... 
          (อาจารย์นุชรี บุญศรีงาม) 
 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
ลงช่ือ .....................................................  วันท่ี....28......เดือน.เมษายน...พ.ศ. 2557.... 
   (รองศาสตราจารย์ชัยเลิศ  ปริสุทธกุล) 


