
 

มคอ. ๔ รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
 

ส่วนงาน : ............................................................................................................. 
คณะ............................................ ภาควิชา/โรงเรียน............................................. 

 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑. รหัสวิชา .............................. ชื่อวิชา................................................................................................ 
๒. จำนวนหน่วยกิต x(x-x-x) (ทฤษฎี......ชม.  ปฏิบัติ......ชม.  เรียนรู้-ค้นคว้าด้วยตนเอง......ชม./สัปดาห์) 
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 หลักสูตร   ............................................. สาขาวิชา ...............................................................  
 หลายหลักสูตร (กรณีที่เป็นรายวิชาศึกษาท่ัวไป วิชาเลือกเสรี ที่เปิดสอนให้หลายหลักสูตร) 

ประเภทของรายวิชา 
            หมวดวิชาเฉพาะ  

ในกลุ่มวิชา  ฝึกปฏิบัติ   สหกิจศึกษา / WIL   
 

๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา (ทุกคน)  ๑. ………………………………………………………………..…………. 
          ๒. ………………………………………………………………..…………. 
          ๓. ………………………………………………………………..…………. 
 อาจารย์ผู้สอน (ทุกคน)       ๑. ………………………………………………………………..…………. 
          ๒. ………………………………………………………………..…………. 
          ๓. ………………………………………………………………..…………. 
 
๕. ชั้นปีที่เรียน/ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอน 
ชั้นปีที่...........   ภาคการศึกษา...........  ปีการศึกษา ............. 
๖. สถานที่เรียน 

    ในสถานที่ตั้ง 
         นอกสถานที่ตั้ง (ระบุ) ............................................. 
๗ จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์จะให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
.............................................................................. ............................................................................. .............. 
 



 

 
หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 
จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
จุดมุ่งหมายของรายวิชา : อธิบายจากมุมมองความตั้งใจของผู้สอนรายวิชาในภาพกว้างว่า จากหลักการ 
ความรู้ ทักษะ ที่เกี ่ยวข้องกับสาขาวิชา ผู้รับผิดชอบรายวิชามีจุดมุ่งหมายจะพัฒนาทักษะใดให้ผู้เรียน
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนหรือการทำงานในอนาคต มีความสอดคล้องกับเป้าหมายที่หลักสูตร
กำหนดไว้ 
 
ลักษณะกระบวนวิชา   ฝึกปฏิบัต ิ    WIL   
การวัดและประเมินผล   A-F    O/S/U         P 
 

 
หมวดที่ ๓  การพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชาของนักศึกษา 

 
๑. สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับความรู้ หรือทักษะท่ีต้องการจะพัฒนานักศึกษาจากประสบการณ์ที่ได้จาก

การฝึกประสบการณ์/ฝึกงานในสถานประกอบการ (CLOs)  
เมื่อสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์/ฝึกงานในสถานประกอบการแล้ว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาใน
รายวิชา จะสามารถอธิบาย/วิเคราะห์/แก้ปัญหา/ประยุกต์/ปฏิบัติ (สามารถเพ่ิมหรือลดหัวข้อได้ตาม
ความเหมาะสม)     
๑. CLO1 ............................................................................................................................. ................. 
๒. CLO2 ......................................................................................................... ..................................... 
๓. CLO3 ........................................................................................................................... ................... 
๔. CLO4 ............................................................................................................................. ................ 
 
 
 



 

ความสอดคล้องของ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวนวิชา (ส่วนนี้สำหรับกระบวนวิชาที่เป็นวิชาเฉพาะ
และรองรับเพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง กระบวนวิชาที่รองรับหลายหลักสูตรไม่จำเป็นต้องระบุตารางนี้) 

(รหัสวิชา) ............. 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
CLO1 ………………………………. ๑.๑   ๔.๒     
CLO2 ……………………………….   ๓.๔      
CLO3 ………………………………. ๑.๓        
CLO4 ………………………………. ๑.๔      ๗.๒  
๒. วิธีการจัดการฝึกประสบการณ์/ฝึกงานในสถานประกอบการ เพ่ือพัฒนาความรู้ หรือทักษะในข้อ ๑ 

และการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 

    ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ
รายวิชา (CLOs) 

กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการวัด 
และการประเมินผล 

CLO1 ……………………………….   
CLO2 ……………………………….   
CLO3 ……………………………….   
CLO4 ……………………………….   

 

หมวดที่ ๔  ลักษณะการดำเนินการ 
 

๑. คำอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณ์ภาคสนามหรือคำอธิบายรายวิชา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
๒. กิจกรรมของนักศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



 

๓. รายงานหรืองานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 
รายงานหรืองานที่ได้รับมอบหมาย กำหนดส่ง 

  
  
  
๔. การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์/ภาคสนามของนักศึกษา 
    ก. กิจกรรมติดตามผลการเรียนรู้ระหว่างฝึกประสบการณ์/ภาคสนามของนักศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ข. กิจกรรมติดตามผลการเรียนรู้เมื่อสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์/ภาคสนามของนักศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๕. หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม    
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๖. หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศ    
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๗. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

๘. สิ่งอำนวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ต้องการจากสถานที่ท่ีจัดประสบการณ์ภาคสนาม/ 
สถานประกอบการ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

หมวดที่ ๕ การวางแผนและการเตรียมการ 
 

๑. การกำหนดสถานที่ฝึกประสบการณ์/ภาคสนามของนักศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๒. การเตรียมนักศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๓. การเตรียมอาจารย์ท่ีปรึกษา/อาจารย์นิเทศ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๔. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงในสถานที่ฝึกประสบการณ์/ภาคสนามของนักศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

๕. การจัดการความเสี่ยง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๖. การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

หมวดที่ ๖ การประเมินนักศึกษา 
 

๑. หลักเกณฑ์การประเมิน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๒. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๓. ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงต่อการประเมินนักศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

๔. ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประสบการณ์ภาคสนามต่อการประเมินนักศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๕. การสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของการฝึกประสบการณ์/ภาคสนามของนักศึกษา 

 
๑. กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์/ภาคสนามของนักศึกษา จากผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้ 
    ๑.๑ นักศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

๑.๒ พนักงานพี่เลี้ยงหรือผู้ประกอบการ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

๑.๓ อาจารย์ท่ีดูแลกิจกรรมภาคสนาม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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



 

๑.๔ ผู้ที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ เช่น บัณฑิตจบใหม่ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

๒. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

 
ลงชื่อ ...............................................................     วันที่รายงาน ............................... 

 
ชื่อประธาน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ……............................................................ 
ลงชื่อ ...............................................................     วันที่รายงาน ................................  


