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รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาการจัดการ 

 
หมวดที่  1   ข้อมูลโดยทั่วไป 

1.  รหัสและชือ่รายวิชา 
            3513103   การปฏิบัติงานวิชาชีพทางธุรกิจ   

                   (Internship in Business) 

2. จํานวนหน่วยกิต       
3 หน่วยกิต (240 ช่ัวโมง) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)  

        กลุ่มวิชาแกน 

4. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบ/อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ     อ.กมลศักด์ิ  วงศ์ศรีแก้ว 
อาจารย์ที่ปรึกษา         1. อ.ชฎากาญจน์  เจริญรบ 
                             2.  อ.ดร.เฉลิมชัย  ศุขไพบูลย์ 
                             3.  อ.ธัชกร  ภัทรพันปี 
                             4.  อ.สุชาติ  คุ้มสทุธ์ิ 
 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่กําหนดให้มีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามแผนการศกึษาของหลักสูตร 
เป็นเวลาหน่ึงภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 / ช้ันปีที่ 4 

6. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณ์ภาคสนามครั้งล่าสดุ 
- 

 
หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

1. จุดมุ่งหมายของประสบการณ์ภาคสนาม 
         เพ่ือให้นักศึกษามีประสบการณ์ตรงจาการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ จะทําให้นักศกึษาได้รับความรู้และมี
ประสบการณ์ที่พร้อมจะเข้าสู่การสอนวิชาชีพได้ 

2. วัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณ์ภาคสนาม 
         เพ่ือใหนั้กศึกษามีความเข้าใจและมทีัศนคติที่ดีต่ออาชีพ และเป็นการจัดให้นักศึกษาได้บูรณาการความรู้ที่ได้เรียน
มาทั้งหมดและสามารถประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ และเป็นการเพ่ิมพูนความรู้จาก
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ประสบการณ์ตรง และทําใหนั้กศึกษาสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อสําเร็จการศึกษา 

 
หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู ้

มาตรฐานการ
เรียนรู ้

รายละเอียดทีต้่องพัฒนา กระบวนการหรือกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผล
การเรียนรู ้

วิธีการประเมิน 
ผลการเรียนรู ้

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 
 

 

- นักศึกษาจะต้องเรียนรู้
วัฒนธรรมองค์กรในสถาน
ประกอบการที่ไปฝึก เช่น
การตรงต่อเวลา การมีวินัย 
การเก็บรักษาความลับทาง
ธุรกิจของสถานประกอบการ 
เป็นต้น 
 

- การปฐมนิเทศก่อนฝึกงาน เป็นการ
ทบทวนความรู้ ความเข้าใจ นโยบาย การ
วางตน 
- นักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ โดย
มีพนักงานพ่ีเลี้ยงในสถานประกอบการคอย
ให้คําปรึกษา 
- อาจารย์นิเทศก์จากมหาวิทยาลัยไปนิเทศ
ในสถานประกอบการ ประมาณ 1-2 ครั้ง 
- การสมันาหลงัฝึกงาน เพ่ือสรุปผลการ
ปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การ
เรียนรู้จากการฝึกงาน 

-รายงานที่นักศึกษาจัดทําขึ้น
ระหว่างการฝึกงาน 

-การประเมินโดยสถาน
ประกอบการ 

-การประเมิน โดยอาจารย์
นิเทศก์และอาจารย์ที่
รับผิดชอบรายวิชา 

-ประเมินจากพัฒนาการของ
นักศึกษา 

2. ความรู ้ - ได้รับประสบการณ์ตรงจาก
การปฏิบัติจริง และสามารถ
บูรณาการความรู้ที่ได้เรียน
มาและประยุกต์ความรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 
โดยได้รับคําแนะนําจากบุคลากรของสถาน
ประกอบการ 
- มีอาจารย์นิเทศก์คอยให้คําปรึกษา จึง
สามารถพัมนาความรู้ในเชิงบูรณาการได้
เป็นอย่างดี 

- ประเมินจากการมีส่วนร่วม
ทุกขั้นตอน 

-ประเมินจากรายงานของ
นักศึกษา 

-ประเมินจากรายงานผลการ
ประเมินของสถาน
ประกอบการ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

- มีความรู้ความเข้าใจและนํา
ความรู้ไปปฏิบัติงานได้  
- มีทักษะในการปฏิบัติงาน
สามารถแก้ไขปัญหา 

- การปฏิบัติงานจริงของนักศึกษาเป็น
ขบวนการท่ีจะพัฒนาทักษะทางปัญญาได้
เป็นอย่างดี 
 

-ประเมินจากรายงานผลการ
ประเมินของสถาน
ประกอบการ 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

-มีความรับผิดชอบต่องานที่
ได้รับมอบหมาย 
-พฤติกรรมการปกิบัติงาน
ของนักศึกษาในสถาน
ประกอบการ 
-มีมนุษยสัมพันธ์กับบุคลากร
ในสถานประกอบการ 

-การปฏิบัติงานจริง โดยนักศึกษาสามารถป
กิบัติงานกับบุคลากรในสถานประกอบการ
ได้ รู้จักการปรับตัวให้เข้ากับวัมนธรรม
องค์กร 

-ประเมินจากรายงานผลการ
ประเมินของสถาน
ประกอบการ 
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5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

-สามารถคิดอย่างเป็นระบบ 
-มีเหตุมีผลในการคิด 
-สามารถสื่อสารด้วยรายงาน 
-สามารถคิดคํานวณและ
สรุปผล ออกมาในรูป
รายงาน 

-บรรยาย  
-มอบหมายงานให้ผู้ เรียนศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง  
-มอบหมายงานให้นําเสนอโดยใช้เทคโนโลยี 

-ประเมินจากรายงานผลการ
ประเมินของสถาน
ประกอบการ 
-ผลประเมินของอาจารย์
นิเทศก์ 

หมวดที่ 4 ลักษณะและการดําเนนิการ 

1. คําอธบิายรายวิชา 
            จัดให้นักศึกษาได้ฝกึประสบการณ์วิชาชีพด้านการบริหารธุรกิจในหน่วยงานรัฐบาล รฐัวิสาหกิจ หรือ
ธุรกิจเอกชน ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยนําความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้จาก
การศึกษาไปใช้สถานการณ์จริงจัดให้มีการปฐมนิเทศเก่ียวกับรายละเอียดของการฝึกประสบการณ์ และจัดใหม้ีการ
ปัจฉิมนิเทศเพ่ืออภิปรายปัญหาการฝึกประสบการณ์ที่เกิดขึ้น และเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาให้สําเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี โดยอาจจัดให้ฝึกประสบการณ์ทั้งหมด หรือฝึกประสบการณ์และทําโครงการพิเศษ หรือฝีกประสบการณ์และ
ทําภาคนิพนธ์ 

2. กิจกรรมของนักศึกษา 
    2.1 นักศึกษาเลือกสถานประกอบการตามรายช่ือที่กองบรการการศึกษา หรือนักศกึษาหาเอง 
    2.2 ปฐมนิเทศนักศึกษากอ่นออกฝึกงาน 
    2.3 นักศึกษาปกิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ตลอดระยะเวลาของการฝึกงาน 
    2.4 นักศึกษาเรียนรู้วิธีการทํางานในสถานประกอบการ 
    2.5 นักศึกษารายงานผลการฝึกประสบการ เมื่ออาจารย์ไปนิเทศก์ 
    2.6 นักศึกษาจัดทํารายงานและเสนอพนักงานพ่ีเลี้ยง เพ่ือให้คําปรึกษาเบ้ืองต้น 
    2.7 นักศึกษาจัดทํารายงานและเสนออาจารย์นิเทศก์ ก่อนขึ้นสัมนา 
    2.8 นักศึกษาให้สัมนาการฝึกประสบการ หลังจากสิ้นสดุการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

3. รายงานหรอืงานท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมาย 
     3.1 หัวข้อเรื่องที่ได้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เมื่อไปฝึกประสบการได้ 1 สัปดาห์ 
     3.2 รายงานผลการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หลังสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

4. การติดตามผลการเรียนรูก้ารฝึกประสบการณืภาคสนามของนักศึกษา 
     4.1 อาจารย์จากภาควิชา ไปนิเทศในสถานประกอบการ พร้อมกับสอบถามข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษาจากพนักงานพ่ีเลี้ยง 
     4.2 จัดสัมนาหลังจากสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม เพ่ือดูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักศึกษา ใน
ด้านการมีส่วนร่วม การแสดงออก การใช้ภาษา 
     4.3 ตรวจสอบรายงานท่ีนักศึกษานําส่ง โดยพิจารณาการแสดงออกซึ่งความรู้ 
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5. หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานพีเ่ลี้ยงในสถานประกอบการท่ีดูแลกิกรรมในภาคสนาม 
     4.1 มีหน้าที่ดูแลและให้คาํแนะนําในการปฏิบัติงานของนักศึกษา ทั้งในด้านความรู้ วิธีการปฏิบัติงาน การ
วางตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร 
     4.2 มีหน้าที่ประเมินผลการฝึกงานของนักศึกษา โดยติดตามการพัฒนาของนักศึกษา ทั้งในด้านความรู้ ความ
สามรถในการเรียนรู้ และการปรับตัวให้เข้ากับสภาวแวดล้อมและวัฒนธรรมองค์กร  

 
 

6. หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นเิทศก์ 
     ในกาดําเนินการจะมีการแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการวิชาสหกิจศึกษา ซึ่งคณะกรรมการทําหน้าที่ให้
คําปรึกษาและเป็นอาจารย์นิเทศก์ ซึ่งมีหน้าที่ 
     6.1 ติดต่อขอความอนุเคราะห์จากสถานประกอบการเพ่ืส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์ 
     6.2 จัดนักศึกษาที่สมคัรเข้าฝึกงานตามสถานประกอบการ 
     6.3 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนไปฝึกประสบการณ์ เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักศกึษา 
     6.4 ไปนิเทศนักศึกษา เพ่ือให้คําแนะนําในการปฏิบัติงาน และช่วยแก้ไขปํญหา (ถ้ามี) 
     6.5 จัดสมันานักศึกษาภายหลังเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกประสบการณ์ 
     6.6 ตรวจรายงานและประเมินผลการฝึกประสบการณ์ 

7. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา 
     มีคณะกรรมการดําเนินการวิชาสหกิจศึกษา ซึ่งจะทาํหน้าที่ให้คําปรึกษาและคําแนะนํานักศึกษาตลอดเวลา 

8. สิ่งอํานวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ต้องการจากสถานประกอบการ 
     8.1 ที่พัก นักศึกษาที่ไปฝกึประสบการณ์จัดหาที่พักเอง หรือบางแห่งสถานประกอบการจัดให้ 
     8.2 การเดินทาง นักศึกษาเดินทางไปปฏิบัติงานด้วยตนเอง 
     8.3 วัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ใช้ของสถานประกอบการท่ีจัดหาไว้ให้ 
     8.4 อ่ืนๆ  
          - เบ้ียเลี้ยง สถานประกอบการบ้างแห่งจะจ่ายเบ้ียเลี้ยงให้ บางแห่งก็มีสวัสดีการอาหารกลางวันให้ ซึ่ง
เป็นไปตามที่สถานประกอบการกําหนด 

 
หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ 

1. การกําหนดสถานท่ีฝึก 
          คณะกรรมการดําเนินการวิชาสหกิจศึกษาจะเลือกสถานประกอบ 

1.1 ที่ประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องด้านเคมี หรือมกิีจกรรมด้านเคมีในสถานประกอบการน้ัน  
1.2 ที่มีปริมาณงานหรือกิจกรรมมากเพียงพอที่จะให้นักศึกษาเรียนรู้หรือได้ประสบการณ์จากการฝึก 
1.3 ที่มีที่ต้ังในพ้ืนที่ที่นักศึกษาและอาจารย์นิเทศก์เดินทางได้สะดวกและปลอดภัยต่อตัวนักศึกษา 
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2. การเตรียมนักศึกษา 
          คณะกรรมการดําเนินการวิชาสหกิจศึกษาจะมีการเตรียมนักศึกษาก่อนออกฝึกในสถานประกอบ ดังน้ี 

2.1 จัดการปฐมนิเทศ เพ่ือให้ความรู้ต่างๆ ในการปฏิบัติงาน ในการวางตัว การมีมนุษย์สมัพันธ์การปรับตัวเข้า
กับวัฒะรรมองค์กร   

     2.2 ทบทวนความรู้ที่นักศกึษาได้เรียนในรายวิชาบังคับเอกและวิชาเลือกเอกที่เก่ียวข้องกับการฝึกงาน 

3. การเตรียมอาจารย์ทีป่รึกษา/อาจารย์นเิทศก์ 
          อาจารย์ที่ปรึกษาหรอือาจารย์นิเทศก์ จะต้องได้รับการฝึกอบรมหรือทําความเข้าใจในเรื่องต่อไปน้ี 

3.1 ด้านความรู้ในสาขาที่จะไปนิเทศนักศึกษา  
3.2 ด้านความเข้าใจในหลักการของสหกิจศึกษาเป็นอย่างดี  
3.3 ด้านแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประเมินผลการเรียนรู้  

4. การเตรียมพนักงานพีเ่ลีย้งในสถานประกอบการ 
          คณะกรรมการดําเนินการวิชาสหกิจศึกษาประสานงานกับสถานประกอบการให้จัดหาพนักงานที่มี
ประสบการณ์ เป็นพนักงานพ่ีเลี้ยง 

 
5. การจัดการความเสี่ยง 
     5.1 ความเสี่ยงด้านการเดินทาง ให้นักศึกษาเช่าที่พักใกล้สถานประกอบการท่ีไปฝึก และจัดทําประกัน
อุบัติเหตุ  

5.2 ความเสีย่งด้านสถานประกอบการ ได้จัดเตรียมสถานประกอบการสํารอง กรณีสถานประกอบการท่ีตกลง
รับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์แล้ว ปฏิเสธมาด้วยเหตุผลใดก็ตาม  

 
หมวดที่ 6 การประเมินนักศกึษา 

1. หลักเกณฑ์การประเมิน 
     1.1 พัฒนาการด้านคณุธรรม จริยธรรม 
          ประเมินจากความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การตรงต่อเวลา การแสดงออกด้านความซื่อสัตย์สุจริต 
     1.2 พัฒนาการด้านความรู้และทักษะทางปัญญา 
          ประเมินจากความสามารถในการเรียนรู้งานที่ได้รับมอบหมาย ความรอบครอบในการปฏิบัติงาน 
     1.3 พัฒนาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
          ประเมินจากการมีมนุษย์สัมพันธ์กับพนักงานของสถานประกอบการ และความรับผิดชอบในงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
     1.4 พัฒนาการด้านการสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
          ประเมินจากการใช้ภาษาในสาขาเคมี และทักษะที่เพ่ิมพูนขึ้น 
นักศึกษาที่จะผ่านการประเมินในระดับ S ต้องมีการพัฒนาการที่ดีขึ้นในทุกด้าน ต้ังแต่ ข้อ 1.1-1.4  
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2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
     ใช้วิธีการสังเกตการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักศึกษาในด้านต่างๆ ตามท่ีกําหนดในข้อ 1 และรายงานที่
นักศึกษาจัดทาํในระหว่างไปนิเทศ 

3. ความรับผดิชอบของพนกังานพีเ่ลี้ยงต่อการประเมินนักศึกษา 
     พนักงานพ่ีเลี้ยงจะต้องสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาว่ามีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้น 

4. ความรับผดิชอบของอาจารย์ที่รบัผิดชอบประสบการณ์ภาคสนามต่อการประเมินนักศึกษา 
     อาจารย์ที่ดูแลนักศึกษาฝึกงานต้องเก็บข้อมูลทั้งหมดเก่ียวกับการฝึกประสนการณ์จากสถานประกอบการ และ
จากการเข้าร่วมกิจกรรมของรายวิชาสหกิจศึกษา และตรวจรายงานของนักศึกษา  

5. การสรปุผลการประเมินทีแ่ตกต่าง 
     ถ้าผลการประเมินของอาจารย์ที่ดูแลนักศึกษาฝึกงาน กับพนักงานพ่ีเลี้ยงของสถานประกอบการ แตกต่างกัน 
จะมีการจัดประชุมร่วมกันทั้งสองฝ่าย เพ่ือร่วมกันหาข้อสรปุ ที่ได้ผลการประเมินสอดคล้องกันทั้งสองฝ่าย 

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนนิการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

7.1 กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามจากผู้ที่เก่ียวข้องต่อไปนี ้
      1.1 นักศึกษา 
     นักศึกษาควรมีส่วนร่วมในการประเมินสถานประกอบการ ว่าสามารถให้ประสบการณ์แก่นักศึกษา
หรือไม่ และกจิกรรมตรงกับความรู้ที่นักศึกษาได้เรียนมา     
     1.2 พนักงานพ่ีเลี้ยงหรือผู้ประกอบการ 
     ควรมสี่วนร่วมในการประมินหลักสูตรที่ส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์ ว่าได้จัดการความรู้ที่
ครอบคลุมสาขาวิชาเคมีหรือไม่ 
     1.3 อาจารย์ที่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม 
     ควรประเมินภาพรวม ว่า สถานประกอบการมีความเหมาะสมหรือไม่ นักศึกษามคีวามพร้อมในด้าน
ความรู้ และด้านวัฒนธรรมองค์ที่เข้าฝึกงานในสถานประกอบการน้ันหรือไม่ 
     1.4 บัณฑิตใหม ่
     ควรให้บัณฑิตใหม่ที่เรียนรายวิชาสหกิจศึกษาประเมินว่า การจัดการฝึกประสบการณ์ภาคสนามมี
ประโยชน์อย่างไร เป็นการส่งเสริมใหม้ีประสบการณ์พร้อมที่จะเข้าสู่อาชีพได้หรือไม่ 

7.2 กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนการปรับปรุง 
     จากการประเมินข้อ 7.1 สามารถรวบรวมปัญหา ข้อเสนอแนะ และวิธีแก้ไข เพ่ือนํามาปรับปรุงและ
วางแผนสําหรับการดําเนินครั้งต่อไป 

 


