
มคอ. 4  

รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 

1. ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CHIANG MAI UNIVERSITY) 

2. คณะ/ภาควิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)  

 (Faculty/Department) 

3. รหัสกระบวนวิชา xxxxxx 

 ชื่อกระบวนวชิา ชื่อกระบวนวิชา (Course Name) 

4. หน่วยกิต x (x-x-x)  

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1. หลักสูตรและประเภทของกระบวนวชิา 

1.1 ส าหรับหลักสูตร ……….. สาขาวิชา……………………….  

1.2 ประเภทของกระบวนวิชา           

 วิชาเอกบังคับ      

 วิชาเอกเลือก        

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชาและอาจารย์ผู้สอน        

2.1  ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ 

…………………………….. 

2.2 อาจารย์ผู้สอน (ทุกคน)  

…………………………….. 

3. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรยีน    

           ภาคการศึกษาที่…………ช้ันปีที…่……      

4. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์จะให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นกัศึกษา 

    เป็นรายบคุคล 
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หมวดท่ี 2 ลักษณะและการด าเนินการ     

ให้น าแบบฟอร์มเค้าโครงกระบวนวิชามาใส่ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 

แบบฟอร์มการเขียนเค้าโครงกระบวนวิชา ฉบับภาษาไทย 
 

ภาควิชา............................................   คณะ............................................  
รหัสกระบวนวิชา ...............ชือ่กระบวนวชิา..............................  จ านวนหนว่ยกติ......................... 
โปรดระบลุักษณะกระบวนวิชา   .     บรรยาย        ปฏิบัติการ        ฝกึปฏิบัติ         สหกจิศึกษา 
การวัดและประเมินผล        A-F                         S/U         P 
กรณีของกระบวนวิชา Selected Topic        นับจ านวนหน่วยกิตสะสมเพื่อการส าเรจ็การศึกษาทุกครั้ง 
                                                           นับจ านวนหน่วยกิตสะสมเพื่อการส าเรจ็การศึกษาเพียงครัง้เดียว 
 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ...................................................................   
  

ค าอธบิายลักษณะกระบวนวชิา  
......................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................  
  

วัตถุประสงค์กระบวนวิชา  :  นักศกึษาสามารถ 
1. อธิบาย………………… 
2. วเิคราะห…์………….. 
3. แก้ปัญหา……………. 
4. ประยุกต…์…………… 
5. ปฏบัิติ ………………….  

                                 )สามารถเพิ่มหรือลดหัวขอ้ได้ตามความเหมาะสม( 
 

 เนื้อหากระบวนวิชา               จ านวนชั่วโมงบรรยาย และ /หรือชั่วโมงปฏบิัตกิาร /ฝกึปฏบิัติ /สหกจิศึกษา  
  บรรยาย     ปฏิบัติการ /ฝกึปฏบิัติ/สหกจิศึกษา  
 1. ................................................................. ........... ........... 
 2. ................................................................. ........... ........... 
 3. ................................................................. ........... ........... 
 4. ................................................................. ........... ........... 
 5. ................................................................. ........... ........... 
  รวม ........... ........... 
เหตุผลในการพฒันา/ปรับปรงุกระบวนวิชา 
 (ระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีการปรับปรุงกระบวนวิชา ส าหรับกระบวนวิชาเปิดใหม่ ไมต่อ้งระบุ)  
 

 กระบวนวิชานีไ้ด้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ า
คณะ………………………..............................................                          ในคราวประชุมคร้ังท่ี .…./………… เมื่อวันท่ี ………………………. 
ก าหนดเปิดสอนต้ังแต่ภาคการศกึษาท่ี ………................ปีการศึกษา 25….……….เป็นต้นไป 

       (ลงนาม) .............................................  
 (                                           ) 
                                                          คณบดีคณะ……………………………. 
            วันท่ี ………………………………………. 
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หมวดท่ี 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม   

คุณธรรม จรยิธรรมที่ตอ้งการพัฒนา (อา้งองิจาก มคอ. 2) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

กระบวนการหรือกจิกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรูห้รอืทักษะ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

วิธีการประเมินผล 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ความรู้ 

ความรู้หรือทักษะที่ต้องการพฒันา (อา้งอิงจาก มคอ. 2) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

กระบวนการหรือกจิกรรมเพื่อพัฒนาความรู้หรอืทักษะ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

วิธีการประเมินผล 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ทักษะทางปญัญา 

ความรู้หรือทักษะที่ต้องการพฒันา (อา้งอิงจาก มคอ. 2) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 4 
กระบวนการหรือกจิกรรมเพื่อพัฒนาความรู้หรอืทักษะ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

วิธีการประเมินผล 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (อ้างองิจาก มคอ. 2) 

ความรู้หรือทักษะที่ต้องการพฒันา  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

กระบวนการหรือกจิกรรมเพื่อพัฒนาความรู้หรอืทักษะ  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

วิธีการประเมินผล 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  (อา้งอิงจาก มคอ. 2) 

ความรู้หรือทักษะที่ต้องการพฒันา 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

กระบวนการหรือกจิกรรมเพื่อพัฒนาความรู้หรอืทักษะ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

วิธีการประเมินผล 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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หมวดท่ี 4 ลักษณะและการด าเนินการ 

 

1. กิจกรรมของนักศึกษา 

  

 

2. รายงานหรอืงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 

รายงานหรืองานทีไ่ด้รับมอบหมาย ก าหนดส่ง 

  

  

  

  

3. การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม       

(ตัวอยา่ง)     

- จัดประชุมผู้เก่ียวข้องในการฝึกประสบการณภ์าคสนาม ทัง้ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณภ์าคสนามและที่ปรึกษาเฉพาะ

เรื่อง ให้นักศึกษาน าเสนอการเรียนรูแ้ละประสบการณท์ี่ได้รับจากการฝึกประสบการณภ์าคสนาม เพื่อการแลกเปลีย่น

เรียนรูร้ะหว่างนักศึกษาที่ไปฝกึประสบการณภ์าคสนาม 

- อาจารย์ช้ีน าให้เห็นถงึความส าคัญ และผลกระทบต่อพฤติกรรมด้านคุณธรรม จรยิธรรม ความสมัพันธ์ระหวา่งบุคคล

และความรับผิดชอบ ที่มตี่อการท างานในอนาคต 

- การน าผลการประเมินนักศกึษาฝึกประสบการณภ์าคสนาม มาน าเสนออภิปราย เพื่อเป็นแนวทางในการฝึก

ประสบการณภ์าคสนามต่อรุน่ต่อไป 

- สนับสนุนให้น าโจทย์ที่พบในการฝึกประสบการณภ์าคสนามมาเป็นกรณศีึกษา หรือโจทย์ในการท าโครงงานระบบ

สารสนเทศต่อไป 

4. หน้าท่ีและความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการท่ีดูแลกิจกรรมในภาคสนาม 

(ตัวอยา่ง) 

- จัดโปรแกรม ตารางการฝึกประสบการณภ์าคสนาม รว่มกับอาจารย์ที่ปรึกษา 

- แนะน านักศึกษาเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ วัฒนธรรมของหน่วยงาน 

- แนะน าเครื่องมือ อุปกรณ ์ซอฟต์แวร์ ของหน่วยงาน ทีส่ามารถน ามาใช้เพื่อการฝึกประสบการณภ์าคสนาม 

- แนะน าบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรอืที่ต้องท างานรว่มกัน 

- ติดตามความก้าวหนา้ ประเมินผลการท างานของนักศึกษาฝึกประสบการณภ์าคสนาม รายงานผลตอ่อาจารย์ที่ปรึกษา 

- ประสานงาน ประชุมกับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้ความเห็นในการปรับปรุงการท างานของนักศึกษา 
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5. หน้าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย์ท่ีปรกึษา/อาจารย์นเิทศ 

(ตัวอยา่ง) 

    - ประสานและรว่มวางแผนการฝึกประสบการณภ์าคสนามกับพนักงานพี่เลีย้ง 

     - สงัเกตการณก์ารฝึกประสบการณภ์าคสนามของนักศึกษาในสถานประกอบการ 

     - แนะน าหรอืให้ค าปรกึษาแกน่ักศึกษาใหม้ีทักษะการท างานในองคก์ร 

     - ประเมินผลการฝึกประสบการณภ์าคสนาม 

     - สอบทาน/ปรับปรุงแผนงานการฝึกประสบการณภ์าคสนามเป็นระยะ 

6. การเตรยีมการในการแนะแนวและชว่ยเหลอืนักศึกษา 

(ตัวอยา่ง) 

- จัดปฐมนิเทศแนะน านักศึกษาก่อนฝึกประสบการณภ์าคสนาม พรอ้มแจกคู่มือการฝึกประสบการณภ์าคสนาม 

- จัดช่องทางและเจา้หน้าที่ประสานงาน รับแจ้งเหตุด่วน กรณตี้องการความช่วยเหลือ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ และ

ไปรษณยี์อิเล็ทรอนิกส ์  

- จัดอาจารย์ที่ปรึกษาตามความเชี่ยวชาญดา้นการใช้เคร่ืองมือ อุปกรณ ์หรือเทคนิคพิเศษ เพื่อให้ค าปรกึษาเฉพาะดา้น

ในการแก้ไขปัญหา 

7. สิ่งอ านวยความสะดวกและสนับสนุนที่ต้องการจากสถานที่ท่ีจัดประสบการณ์ภาคสนาม/ 

    สถานประกอบการ 

 

 

 

หมวดท่ี 5 การวางแผนและการเตรยีมการ 

 

1. การก าหนดสถานที่ฝึก 

(ตัวอยา่ง) 

อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณภ์าคสนาม คัดเลอืกสถานประกอบการทีย่ินดีรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์

ภาคสนาม  

โดยดูลักษณะงานที่เหมาะสมและมีความพรอ้มดงันี้ 

- เข้าใจ และสนับสนุนการฝึกประสบการณภ์าคสนามตามจุดมุ่งหมาย 

- มีความปลอดภัยของสถานที่ตั้ง มีความสะดวกในการเดนิทาง และสภาพแวดลอ้มการท างานทีด่ี 

- มีอุปกรณ์ เทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมาย พรอ้มในการฝึกประสบการณภ์าคสนามเพื่อแกป้ัญหาตามโจทย ์

- สามารถจัดพนักงานพี่เลีย้งดูแลการฝึกประสบการณภ์าคสนาม 

- มีโจทย์ปญัหาทีม่ีความยากง่ายเหมาะสม กับศักยภาพของนักศึกษาในระยะเวลาที่ก าหนด 

- ยินดี เตม็ใจรับนักศึกษาฝึกประสบการณภ์าคสนาม 

การติดต่อประสานงาน ก าหนดล่วงหน้ากอ่นฝึกประสบการณ์ภาคสนามอย่างน้อย 4 เดือน จัดนักศึกษาลงฝึก
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ประสบการณภ์าคสนามตามความสมัครใจ หรือนักศึกษาอาจหาสถานที่ฝกึประสบการณ์ภาคสนามด้วยตนเอง แต่ตอ้ง

ได้รับความเหน็ชอบ 

จากผูร้ับผดิชอบกระบวนวิชา 

2. การเตรยีมนักศึกษา 

(ตัวอยา่ง) 

จัดปฐมนิเทศการฝึกประสบการณภ์าคสนาม มอบคู่มอืการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม กอ่นการฝึกประสบการณ์

ภาคสนามอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ชีแ้จงวัตถุประสงค ์สิง่ที่คาดหวัง จากการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม วธิีการประเมินผล 

ช่องทางการตดิตอ่ประสานงาน จัดฝึกอบรมบุคลิกภาพ การแต่งกาย หรือเทคนิคเพิ่มเตมิหากตอ้งการความสามารถ

เฉพาะด้าน เพื่อการฝึกประสบการณภ์าคสนาม 

3. การเตรยีมอาจารย์ท่ีปรกึษา/อาจารยน์ิเทศ 

(ตัวอยา่ง) 

อาจารย์ที่ปรึกษาฝึกประสบการณภ์าคสนาม ประสานงานกับสถานประกอบการเพื่อขอชื่อ ต าแหน่งของพนักงานพี่เลีย้ง 

ประชุมพนักงานพี่เลีย้ง และนกัศึกษาฝึกประสบการณภ์าคสนามเพื่อชี้แจงให้รับทราบวตัถุประสงค ์สิ่งที่คาดหวัง จากการ

ฝึกประสบการณภ์าคสนาม ผลการเรียนรูข้องนักศึกษาที่ตอ้งการเน้น อุปกรณ ์เทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ที่จะน ามาใช้ใน 

การฝึกประสบการณภ์าคสนาม แนวทางการฝึกอบรม หรือการฝึกใช้เครื่องมือ ช่องทางการติดตอ่กรณเีหตุด่วน  มอบ

เอกสาร 

คูม่ือการดูแล และประเมินผลการฝึกประสบการณภ์าคสนาม 

4. การเตรยีมพนักงานพี่เลีย้งในสถานที่ฝึก 

(ตัวอยา่ง) 

จัดประชุมพนักงานพี่เลีย้ง และนักศึกษาฝึกประสบการณภ์าคสนามเพื่อชี้แจงให้รับทราบวัตถุประสงค ์สิ่งที่คาดหวัง  

จากการฝึกประสบการณภ์าคสนาม รับทราบถงึวธิีการบันทึกผลการท างานของนักศึกษา มอบเอกสารคู่มอืการดูแล และ 

ประเมินผลการฝึกประสบการณภ์าคสนาม บอกหมายเลขโทรศัพท์ หรอืช่องทางติดต่ออาจารยน์ิเทศ 

5. การจัดการความเสี่ยง 

(ตัวอยา่ง) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมร่วมกันเพื่อประเมินความเสี่ยง ที่จะเกดิต่อนักศึกษา และกอ่ให้เกดิความเสยีหายตอ่สถาน 

ประกอบการ เช่น 

- ความเสี่ยงจากสถานที่ตัง้ สภาพแวดล้อมในการท างาน การเดินทาง ป้องกันโดยคัดเลอืกสถานประกอบการทีม่ีการ

คมนาคมสะดวก ไม่ม ีหรือมีความเสีย่งนอ้ยทีสุ่ด 

- ความเสี่ยงจากอุบตัิภัยจากการท างาน จากการใชเ้ครื่องมือ อุปกรณ ์ซอฟต์แวร์ ปอ้งกันโดย จัดปฐมนิเทศ แนะน าการ

ใช้อุปกรณ์ การปอ้งกันไวรสั อันกอ่ให้เกิดความเสยีหายต่อข้อมูลสถานประกอบการ เน้นจรยิธรรมการไม่เปดิเผยข้อมลู

สถานประกอบการอนัเป็นความลับ และก าหนดให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบยีบสถานประกอบการอย่างเครง่ครัด 

- ความเสี่ยงที่สถานประกอบการไม่มอบหมายงานที่เหมาะสมให้แกน่ักศึกษา 

- ความเสี่ยงที่นักศึกษาจะไมไ่ด้รับความสะดวกในการเดินทางไปยังสถานประกอบการ 
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หมวดท่ี 6 การประเมินนักศกึษา 

 

1. หลักเกณฑ์การประเมนิ 

 

 

2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

(ตัวอยา่ง) 

- ประเมินโดยพนักงานพี่เลีย้งและอาจารย์ที่ปรึกษาฝึกประสบการณภ์าคสนาม โดยใช้เกณฑใ์ห้เป็นไปตามข้อก าหนดของ

โครงการสหกิจศึกษา 

- อาจารย์ที่ปรกึษาฝึกประสบการณภ์าคสนาม สรุปผลการประเมิน และรายงานผลตอ่คณะฯ 

3. ความรับผิดชอบของพนกังานพีเ่ลี้ยงต่อการประเมนินักศึกษา 

(ตัวอยา่ง) 

ประเมินผลการปฏิบตัิงานของนักศึกษาทั้งระหว่างฝึกประสบการณภ์าคสนาม และเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกประสบการณ์

ภาคสนาม ตามแบบฟอร์มการประเมินของหลักสตูร 

4. ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประสบการณ์ภาคสนามต่อการประเมนินักศึกษา 

(ตัวอยา่ง) 

ประเมินผลนักศึกษาหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกประสบการณภ์าคสนาม ตามแบบประเมิน โดยพิจารณาจากรายงานผลการ

ประเมินตนเองของนักศึกษา บันทึกผลการนิเทศ และรายงานผลการฝึกฯของพี่เลีย้ง 

5. การสรุปผลการประเมินท่ีแตกต่าง 

(ตัวอยา่ง) 

ประธานหลักสตูรประสานงานกับสถานประกอบการ เพื่อท าความเข้าใจในการประเมนิ หากเกดิความแตกต่างกันอยา่งมี

นัยส าคัญ มีการประชุมร่วมกนั ระหวา่งผู้เกี่ยวขอ้ง เพือ่พิจารณาหาขอ้สรุป 
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หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

 

1. กระบวนการประเมนิการฝึกประสบการณ์ภาคสนามจากผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้ 

   1.1 นักศึกษา 

(ตัวอยา่ง) จดัให้นักศึกษาตอบแบบสอบถามการฝึกประสบการณภ์าคสนาม 

 1.2 พนักงานพี่เลี้ยงหรอืผูป้ระกอบการ 

 (ตัวอย่าง) พนักงานพี่เลีย้งบนัทึกงานทีม่อบหมาย และผลการฝึกฯในแบบฟอร์ม และสุม่ถามด้วยวาจา 

1.3 อาจารย์ท่ีดูแลกิจกรรมภาคสนาม 

 (ตัวอย่าง) อาจารย์ที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง บนัทึกการให้ค าปรกึษา ผลการด าเนินงานของนักศึกษาหลงัให้ค าปรกึษา ใน

แบบฟอร์มรายงานผลการฝึกประสบการณภ์าคสนาม การน าค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาไปใช้ในการแก้ปัญหาของ

นักศึกษา 

1.4 ผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น บัณฑิตจบใหม่ 

 (ตัวอย่าง) ตดิตามความความก้าวหนา้ในการท างานของบณัฑติที่ตรงตามสาขาวิชา  โดยการส ารวจสอบถามจาก

ผู้ประกอบการและบัณฑติ 

2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง 

(ตัวอยา่ง) 

- อาจารย์ที่ปรกึษาการฝึกประสบการณภ์าคสนาม ประมวลผลการฝึกประสบการณภ์าคสนามของนักศึกษา จากผลการ

ประเมินและขอ้เสนอแนะจากนักศึกษา จากพนักงานพี่เลีย้ง และจากอาจารย์ที่ปรกึษาเฉพาะเรื่อง รายงานต่ออาจารย์

รับผดิชอบหลักสตูร และประธานหลักสตูร หรอืหัวหน้าภาควิชาเพื่อทราบ 

- ประชุมหลักสตูร หรอืภาควิชา รว่มพิจารณาน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงส าหรับการใช้รอบปีการศึกษาถัดไป น าแสดงไว้

ในรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร 

 


