
มคอ. 6  

รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

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 

 



 2 
หมวดท่ี 2 ลักษณะและการด าเนินการ     

ให้น าแบบฟอร์มเคา้โครงกระบวนวิชามาใส่ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

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. ปฏบัิต…ิ………………. 

                                 (สามารถเพิ่มหรือลดหัวขอ้ได้ตามความเหมาะสม) 
 

 เนื้อหากระบวนวิชา               จ านวนชั่วโมงบรรยาย และ/หรือชั่วโมงปฏบิัตกิาร/ฝกึปฏบิัต/ิสหกจิศึกษา 
  บรรยาย     ปฏิบัติการ/ฝกึปฏบิัต/ิ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 การด าเนินการท่ีต่างจากแผนการฝึกประสบการณ์สนาม 

 

1. การเตรยีมนักศึกษา (ถา้มี) 

  

 

2. การเตรยีมอาจารย์ท่ีปรึกษา/อาจารยน์ิเทศ (ถ้าม)ี 

  

 

3. การเตรยีมพนักงานพีเ่ลี้ยงจากสถานประกอบการ (ถ้ามี) 

  

 

4. การเปลี่ยนแปลงการจัดการในการฝึกประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) 

    4.1 การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม และ/หรอืงานที่มอบหมายให้นักศึกษา (ถา้มี) 

 

 

    4.2 การเปลี่ยนแปลงสิ่งอ านวยความสะดวกในการสนับสนุนนักศึกษา (ถา้มี) 

 

 

    4.3 การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ (ถ้ามี) 
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หมวดท่ี 4 สรุปผลการด าเนนิการ 

 

1. จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบยีนเรียน/ส่งไปฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ……….. คน 

2. จ านวนนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ……….. คน 

3. จ านวนนักศึกษาท่ีถอนกระบวนวิชา ……….. คน (โดยได้รับอักษรล าดับขั้น W) 

4. การกระจายของระดับคะแนนและเกรด 

ล าดับขั้น ช่วงคะแนน จ านวนคน ร้อยละ 

A    

B+    

B    

C+    

C    

D+    

D    

F    

S    

U    

I    

P    

W    

5. ปัจจัยท่ีมผีลกระทบต่อผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
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หมวดท่ี 5 การประเมนิการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

 

1. การประเมนิการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยนักศึกษา  

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญ ความเห็นของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ/ท่ีปรกึษา 

การฝึกประสบการณ์ภาคสนามต่อขอ้วิพากษ์ 

    

    

    

 

2. การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยสถานประกอบการหรอืพนักงานพี้เลี้ยง 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญ ความเห็นของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ/ท่ีปรกึษา 

การฝึกประสบการณ์ภาคสนามต่อขอ้วิพากษ์ 
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หมวดท่ี 6 แผนการปรับปรุง 

 

1. การด าเนินการและความก้าวหน้าของการปรับปรุงการฝึกประสบการณ์ภาคสนามครั้งที่ผ่านมา 

แผนการปรับปรุง ผลการด าเนนิการ เหตุผล (ในกรณีท่ีไม่ได้ปรับปรุง หรอื

ปรับปรุงแต่ไมเ่สร็จสมบูรณ์) 

  ปรับปรุงแล้ว 

 ไม่ได้ปรับปรุง 

 ปรับปรุงแต่ไม่เสร็จ

สมบูรณ ์

 

  ปรับปรุงแล้ว 

 ไม่ได้ปรับปรุง 

 ปรับปรุงแต่ไม่เสร็จ

สมบูรณ ์

 

  ปรับปรุงแล้ว 

 ไม่ได้ปรับปรุง 

 ปรับปรุงแต่ไม่เสร็จ

สมบูรณ ์

 

 

2. การด าเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงการฝึกประสบการณ์ภาคสนามในภาคการศึกษาท่ีรายงาน (ถา้มี) 

 

 

 

 

3. ข้อเสนอแผนการปรับปรงุการฝึกประสบการณ์ภาคสนามส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป  

(ถ้าม)ี 
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4. ปัญหา/ผลกระทบด้านการบริหารและขอ้เสนอแนะ 

    4.1 ปัญหาด้านการบริหารของสถาบันอุดมศึกษา และ/หรอื สถานประกอบการ/สถานที่ฝึก (ถ้ามี)     

 

 

    4.2 ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา (ถา้ม)ี      
 
 

   4.3 การเปลี่ยนแปลงที่จ าเป็นเพื่อหลกีเลี่ยงปญัหาและอุปสรรคในอนาคต (ถา้มี)  
 
 

 

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ท่ีปรกึษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม……………………………………………… 

ลงชื่อ……………………………………วันท่ีรายงาน……………………. 

ชื่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร……………….…………………………………………….……………………. 

ลงชื่อ……………………………………วันท่ีรายงาน……………………. 

 

วันที่ส่งเอกสาร .......................................................... 


