
 
 

 มคอ. ๖ รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
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 
  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    วิชาบังคับ     วิชาเลือก 
                      ในกลุ่มวิชา  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
      กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

กลุ่มวิชาภาษา 
 ……………………………………………………… 

 
            หมวดวิชาเฉพาะ  

ในกลุ่มวิชา  วิชาแกน   วิชาบังคับ    วิชาเลือก 
      วิชาเฉพาะด้าน  วิชาบังคับ    วิชาเลือก 
      วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  วิชาบังคับ     วิชาเลือก 
      วิชาชีพ   วิชาบังคับ     วิชาเลือก 
      วิชาเอก   วิชาบังคับ     วิชาเลือก 
      วิชาโท   วิชาบังคับ     วิชาเลือก 
      อ่ืนๆ  (ระบุ) …………………..…………………………...………… 
  หมวดวิชาเลือกเสรี 
 
 
 
 



 
 

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

 
หมวดที่ ๒ ลักษณะและการดำเนินการ 

 
๑. คำอธิบายรายวิชา   
(ภาษาไทย).................................................................................................................... ................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(ภาษาอังกฤษ)................................................................................................................. ................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
การวัดและประเมินผล   A-F   O/S/U   P 

กรณีของกระบวนวิชา Selected Topic    นับจำนวนหน่วยกิตสะสมเพื่อการสำเร็จการศึกษาทุกคร้ัง 

             นับจำนวนหน่วยกิตสะสมเพื่อการสำเร็จการศึกษาเพียงครั้งเดียว 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ............................................................................................................................. .......... 



 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวนวิชา (Course Learning Outcomes: CLO) : นักศึกษาสามารถ 

๑. อธิบาย………………… 

๒. วิเคราะห์…………….. 

๓. แก้ปัญหา……………. 

๔. ประยุกต์……………… 

๕. ปฏิบัติ…………………. 

(สามารถเพ่ิมหรือลดหัวข้อได้ตามความเหมาะสม) 

ความสอดคล้องของ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวนวิชา (ส่วนนี้สำหรับกระบวนวิชาที่เป็นวิชาเฉพาะ
และรองรับเพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง กระบวนวิชาที่รองรับบหลายหลักสูตรไม่จำเป็นต้องระบุตารางนี้) 
 

PLO/CLO CLO1 CLO2 CLO3 CLO… 
PLO1     

PLO2     

PLO…     

  
เนื้อหากระบวนวิชา                 จำนวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติ/สหกิจศึกษา/WIL 
 ๑. .................................................................  ........... 

 ๒. .................................................................  ........... 

 ๓. .................................................................  ........... 

 ๔. .................................................................  ........... 

    รวม              ........... 
เหตุผลในการปรับปรุงกระบวนวิชา 

-ระบ-ุ  (สำหรับกระบวนวิชาเปิดใหม่ ไม่ต้องระบุ) 

กระบวนวิชานี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ ในการประชุมครั้งที่ .…./…………  
เมื่อวันที่ ………………………..………. กำหนดเปิดสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ …… ปีการศึกษา ๒๕๖…. เป็นต้นไป 

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

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



 
 

 
Department of.....................  Faculty of ………...........……. 

............. (xxxxxx) aaaaaaaaaaaaaaaa x(x-x-x) 

(ตัวอย่าง) 

FORA390 (365390) Professional Skill Training in Forest Resource and Agroforestry 3(0-18-0) 

Abbreviation (ตัวอย่าง) PROF SKILL TRAIN IN FOR RES & AF 

ขอระบุเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ และขอให้เป็นตัวย่อที่สามารถเข้าใจได้โดยทั่วไป และสอดคล้องกันทั้งหลักสูตร 

และในกรณีท่ีไม่เกิน 30 ตัวอักษรรวมช่องว่างไม่ต้องมี Abbreviation  

Course Type   Practice/Practicum   Cooperative Education / WIL 

Measurement and Evaluation    A-F   S/U   P 

Selected Topic in Specialized Field  Count the accumulated credits for graduation every times 

    Count the accumulated credits for graduation one-time only 

Prerequisite : ............................... (ตัวอย่าง) AGRI 290 (400290) 
Course Description   

............................................................................................................................. ................................................ 

.................................................................................. ...........................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................ 

 
Course Learning Outcomes (CLO) : Students are able to 

๑. explain……………………………………… 
๒. analyze……………………………………… 
๓. solve………..………………………………. 
๔. apply………………………………………... 
๕. practice……………………………..……….. 

(สามารถเพ่ิมหรือลดหัวข้อได้ตามความเหมาะสม) 

Course Contents No. of Practicum/WIL 
 ๑. ................................................................. ........... 
 ๒. ................................................................. ........... 
 ๓. ................................................................. ........... 
 ๔. ................................................................. ........... 

  Total     ........... 



 
 

 
หมวดที่ ๓ การดำเนินการที่ต่างจากแผนการฝึกประสบการณ์สนาม 

 
๑. การเตรียมนักศึกษา (ถ้ามี) 

๒. การเตรียมอาจารย์ท่ีปรึกษา/อาจารย์นิเทศ (ถ้ามี) 

๓. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการ (ถ้ามี) 

๔. การเปลี่ยนแปลงการจัดการในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 

    ๔.๑ การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม และ/หรืองานที่มอบหมายให้นักศึกษา (ถ้ามี) 

    ๔.๒ การเปลี่ยนแปลงสิ่งอำนวยความสะดวกในการสนับสนุนนักศึกษา (ถ้ามี) 

    ๔.๓ การเปลี่ยนแปลงอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 
หมวดที่ ๔ สรุปผลการดำเนินการ 

 
๑. จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน/ส่งไปฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ……….. คน 

๒. จำนวนนักศึกษาเม่ือสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ……….. คน 

๓. จำนวนนักศึกษาที่ถอนกระบวนวิชา ……….. คน (โดยได้รับอักษรลำดับขั้น W) 

๔. การกระจายของระดับคะแนนและเกรด 

ลำดับขั้น ช่วงคะแนน จำนวนคน ร้อยละ 

A    

B+    

B    

C+    

C    

D+    

D    

F    

O    

S    

U    



 
 

ลำดับขั้น ช่วงคะแนน จำนวนคน ร้อยละ 

I    

P    

W    

๕. ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 

 

หมวดที่ ๕ การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
 

๑. การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยนักศึกษา 
ข้อวิพากษ์ที่สำคัญ ความเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ที่ปรึกษา 

การฝึกประสบการณ์ภาคสนามต่อข้อวิพากษ์ 
  
  
  
  
  

๒. การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยสถานประกอบการหรือพนักงานพี้เลี้ยง 
ข้อวิพากษ์ที่สำคัญ ความเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ที่ปรึกษา 

การฝึกประสบการณ์ภาคสนามต่อข้อวิพากษ์ 
  
  
  
  
  
  
  

 

 
 
 
 



 
 

หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง 
 

๑. การดำเนินการและความก้าวหน้าของการปรับปรุงการฝึกประสบการณ์ภาคสนามครั้งที่ผ่านมา 
แผนการปรับปรุง ผลการดำเนินการ เหตุผล (ในกรณีที่ไม่ได้ปรับปรุง 

หรือปรับปรุงแต่ไม่เสร็จสมบูรณ์) 
  ปรับปรุงแล้ว 

 ไม่ได้ปรับปรุง 
 ปรับปรุงแต่ไม่เสร็จสมบูรณ์ 

 

๒. การดำเนินการอ่ืนๆ ในการปรับปรุงการฝึกประสบการณ์ภาคสนามในภาคการศึกษาที่รายงาน  
(ถ้ามี) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงการฝึกประสบการณ์ภาคสนามสำหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 
(ถ้ามี) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๔. ปัญหา/ผลกระทบด้านการบริหารและข้อเสนอแนะ 
    ๔.๑ ปัญหาด้านการบริหารของสถาบันอุดมศึกษา และ/หรือสถานประกอบการ/สถานที่ฝึก (ถ้ามี) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   ๔.๒ ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา (ถ้ามี) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    ๔.๓ การเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาและอุปสรรคในอนาคต (ถ้ามี) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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



 
 

 
 

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ……........................................................................... 
ลงชื่อ ...............................................................     วันที่รายงาน ...............................  

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

สำหรับคณะที่เลือกกรอก มคอ.๔ และ มคอ.๖ แบบท่ี ๒ บนระบบ CMU-MIS ให้จัดทำเอกสารแนบหมวดที่ 

๓-๖ โดยมีเนื้อหาสาระท่ีสำคัญ ดังนี้ 

๑. การดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ (ถ้ามี) 

๒. ผลการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

๓. เสียงสะท้อนจากผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอน  

๔. แผนการปรับปรุงการดำเนินการเรียนการสอนสำหรับครั้งถัดไป 

ทั้งนี ้คณะสามารถปรับแบบฟอร์มได้ตามความเหมาะสม 


