มคอ. 6 รายงานผลการดำเนินการของประสบการณภาคสนาม
รหัสวิชา [รหัสวิชา]
[ชื่อวิชาภาษไทย]
[ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ]

อาจารยรับผิดชอบรายวิชา [ระบุตำแหนงทางวิชาการ ชื่อ-สกุล]

ภาคการศึกษาที่ [ภาคการศึกษา] ปการศึกษา [ปการศึกษา]
รายวิชานี้เปนสวนหนึ่งของหลักสูตร[ชื่อปริญญาหลักสูตร]
สาขาวิชา[ชื่อสาขาวิชา]

หลักสูตร[ใหม/ปรับปรุง] พ.ศ. [พ.ศ.ที่พัฒนา/ปรับปรุง]
คณะ[คณะที่หลักสูตรสังกัด]
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

สารบัญ
หมวดที่
1
2
3
4
5
6

รายละเอียด
ขอมูลทั่วไป
การดำเนินการที่ตางไปจากแผนการฝกประสบการณภาคสนาม
ผลการดำเนินการ
ปญหา และผลกระทบดานการบริหาร
การประเมินการฝกประสบการณภาคสนาม
แผนการปรับปรุง

หนา
1
2
[หนา]
[หนา]
[หนา]
[หนา]

มคอ. 6 รายงานผลการดำเนินการของประสบการณภาคสนาม
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร จังหวัดฉะเชิงเทรา
คณะ/สาขาวิชา

หลักสูตร[ชื่อปริญญาหลักสูตร] สาขาวิชา[สาขาวิชา] คณะ[คณะวิชา]
หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
[รหัสวิชา] [ชื่อวิชาภาษาไทย]
[ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ]
2. หลักสูตร
[ชื่อปริญญาหลักสูตร] สาขาวิชา [ชื่อสาขาวิชา]
3. อาจารยผูรับผิดชอบ/ อาจารยนิเทศการฝกประสบการณภาคสนาม
อาจารยผูรับผิดชอบ [ระบุตำแหนงทางวิชาการ ชื่อ-สกุล]
อาจารยนิเทศการฝกประสบการณภาคสนาม[ระบุตำแหนงทางวิชาการ ชื่อ-สกุล]
4. ภาคการศึกษา / ปการศึกษาที่ฝกประสบการณภาคสนาม
ภาคการศึกษาที่ [ภาคการศึกษาที่] / ปการศึกษา [ป พ.ศ. ที่ฝกประสบการณภาคสนาม]
หมวดที่ 2 การการดำเนินการที่ตางจากแผนการฝกประสบการณภาคสนาม
1. การเตรียมนักศึกษา (ถามี)
[ตัวอยาง]
การจั ดปฐมนิ เทศนั กศึ กษา ไม ส ามารถจัดได
ครบทุกหัวขอที่กำหนดในแผน เพื่อใหสอดคลอง
กับการทำงานของสถานประกอบการที่นักศึกษา
จะไปฝ กประสบการณ เช น การฝ กเทคนิค หรือ
ทักษะทางการใชเครื่องมือ เนื่องจากมีเวลานอยเพียง
2 สัปดาหหลังจากทราบรายชื่อสถานประกอบการ
สถานประกอบการรับนักศึกษาไดจำนวนนอยกวา

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพื่อการวางแผนในอนาคต
[ตัวอยาง]
ควรมีการปรับแผนหารายชื่อสถานประกอบการ
กอนนักศึกษาฝกประสบการณอยางนอย 2 เดือน
เพื่อการเตรียมตัว
การจัดปฐมนิเทศ ควรมีการนำนักศึกษารุนพื่
ที่ผานประสบการณ ภ าคสนาม มาใหคำแนะนำ
ในการเตรียมตัวแกนักศึกษารุนนอง
การจัดเจาหนาที่ประสานงาน หนวยงาน เบอร
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ความตองการของนักศึกษาที่จะฝกประสบการณ โทรศัพทอยางถาวร เพื่อความสะดวกในการประสานงาน
ภาคสนาม
รุนตอๆ ไป
จัดทำทะเบียนรายชื่อ ความเชี่ยวชาญในแตละ
สาขาของอาจารยที่ปรึกษาดานเทคนิค และอาจ
เปนผูเชี่ยวชาญจากภายนอกเพิ่มขึ้น
2. การเตรียมอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศ
[ตัวอยาง]
ไม มีการดำเนิน การตางไปจากแผน เนื่ องจาก
อาจารยที่ปรึกษาฝกประสบการณภาคสนาม ไดมี
การประสานงานกับสถานประกอบการเพื่อขอชื่อ
ตำแหนงของพนักงานพี่เลี้ยง ไดตามแผนที่วางไว

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพื่อการวางแผนใน
อนาคต
[ตัวอยาง]
มีการสัมมนา หรือประชุมปรึกษาอาจารยที่ปรึกษา
อยางตอเนื่อง เพื่อใหการสนับสนุนการฝกประสบการณ
ภาคสนามกระชับ และที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยง(Field supervisors)
จากสถานประกอบการ(ถามี)
[ตัวอยาง]
พนักงานพี่เลี้ยงที่ถูกจัดเตรียมโดยสถานประกอบการ
ใหดูแลนักศึกษา มีงานดวน จึงตองเปลี่ยนพนักงาน
พี่เลี้ยง ทำใหตองมีการเตรียมและทำความเขาใจ
ในการประเมิ น ผลใหม และเนื่ อ งจากพนั ก งาน
พี่เลี้ยงไมมีประสบการณในการเปนพี่เลี้ยง จึงเกิด
ขอขัดของเล็กนอยในการประเมินผล

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพื่อการวางแผนใน
อนาคต
[ตัวอยาง]
เสนอแนะให ส ถานประกอบการจั ด เตรี ย ม
พนักงานพี่เลี้ยงมากกวา 2 คน เพื่อลดความเสี่ยง
และควรมี การกำหนดลั กษณะโครงงานที่ ชั ดเจน
และเปนประโยชนของทั้ง 2 ฝาย ทั้งผูประกอบการ
และนักศึกษาที่สามารถนำมาใชเปนหัวขอในการทำ
โครงงานในชั้นปสุดทายได

4. การเปลี่ยนแปลงการจัดการในการฝกประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี)
4.1 การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม และ/หรืองาน
ที่มอบหมายใหนักศึกษา
[ตัวอยาง]
มีการเปลี่ยนแปลงหัวขอกิจกรรมเล็กนอย
เพื่ อให เหมาะสมกั บ ความสามารถของนั กศึ กษา
และเวลาในการฝกประสบการณ

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพื่อการวางแผนใน
อนาคต

[ตัวอยาง]
อาจตองมีการทดสอบความสามารถนักศึกษา
กอน เพื่อการวางแผนกำหนดกิจกรรมความยาก
งายของงานที่เหมาะสมกับทักษะของนักศึกษา
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4.2 การเปลี่ ยนแปลงสิ่ งอำนวยความสะดวก
และการสนับสนุนนักศึกษา
[ตัวอยาง]
มีการเปลี่ยนแปลงการขึ้นรถรับสงที่บริษัท
[ตัวอยาง]
มี ให เนื่ อ งจากนั ก ศึ ก ษาไม ส ะดวก นั ก ศึ ก ษาจึ ง
ควรพิจารณาสวัสดิภาพในลักษณะอื่นๆ (ถามี)
เดินทางไปเอง โดยบริษัทมีเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง
เพิ่มเติมให
4.3 การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ (ถามี)
[ตัวอยาง]
[ตัวอยาง]
มีการปรับปรุงชื่อสถานประกอบการใหเปน
ควรติ ด ต อ สถานประกอบการให ม าก เพื่ อ
ปจจุบันทันสมัยตลอดเวลา
นักศึกษามีทางเลือกมากขึ้น
หมวดที่ 3 ผลการดำเนินการ
1. จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน/สงไปฝกประสบการณภาคสนาม
จำนวน [จำนวน] คน จากนักศึกษาชั้นปที่ [4] จำนวน [จำนวน] คน คิดเปนรอยละ [รอยละ]
2. จำนวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดการฝกประสบการณภาคสนาม
จำนวน [จำนวน] คนจาก [จำนวน] คน คิดเปนรอยละ [รอยละ]
3. จำนวนนักศึกษาที่ถอน (W)
จำนวน [จำนวน] คน
4. การกระจายระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+

จำนวน
[จำนวน]
[จำนวน]
[จำนวน]
[จำนวน]
[จำนวน]
[จำนวน]

รอยละ
[รอยละ]
[รอยละ]
[รอยละ]
[รอยละ]
[รอยละ]
[รอยละ]
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D
E
P
PD
I
W

[จำนวน]
[จำนวน]
[จำนวน]
[จำนวน]
[จำนวน]
[จำนวน]

[รอยละ]
[รอยละ]
[รอยละ]
[รอยละ]
[รอยละ]
[รอยละ]

5. ปจจัยที่มีผลกระทบตอผลการฝกประสบการณภาคสนาม (ถามี)
[ตัวอยาง]
ความเชี่ยวชาญของพี่เลี้ยง และความสามารถพิเศษที่ตองใชในการจัดทำงาน ประกอบกับความสามารถ
ของนักศึกษาและเครื่องมือชวยงาน รวมทั้งความทาทายของงานจะมีผลตอการฝกของนักศึกษา
หมวดที่ 4 ปญหาและผลกระทบดานการบริหาร
1. ปญหาดานการบริหารของสถาบันอุดมศึกษา และ/หรือ สถานประกอบการ/สถานที่ฝก
[ตัวอยาง]
อุปสรรคดานงบประมาณในการสนับสนุนอาจารยในการนิเทศ ในกรณีสถานที่ฝกประสบการณ
ภาคสนามอยูตางจังหวัด และการสรางพันธมิตรแกสถานประกอบการเพื่อใหนักศึกษามีทางเลือกใน
การฝกประสบการณมากขึ้น รวมทั้งงบประมาณในการจัดหาเครื่องมือพิเศษแกนักศึกษาในการทำงาน
2. ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา
[ตัวอยาง]
ขาดแรงกระตุนในการติดตามงาน และการใหคำแนะนำแกนักศึกษาอยางตอเนื่อง และนักศึกษา
ขาดแคลนเครื่องมือในการใชสนับสนุนใหการทำงานเสร็จเร็วหรือมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. การเปลี่ยนแปลงที่จำเปนเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาและอุปสรรคในอนาคต (ถามี)
[ตัวอยาง]
จัดตั้งงบประมาณใหเพียงพอตอการดำเนินงาน และดำเนินการสรางพันธมิตรกับสถานประกอบการ
มากขึ้น
หมวดที่ 5 การประเมินการฝกประสบการณภาคสนาม
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1. การประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดยนักศึกษา (ใหแนบผลการสำรวจ)
1.1 ขอวิพากษที่สำคัญจากผลการประเมิน
[ตัวอยาง]
นักศึกษาเห็นวา งานที่มอบหมายมีความยากเกินที่จะทำเสร็จทันในเวลาที่กำหนด
1.2 ความเห็นของอาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยนิเทศการฝกประสบการณภาคสนาม
[ตัวอยาง]
นักศึกษายังขาดความสามารถในการใชเครื่องมือพิเศษที่สถานประกอบการใชงานในการทำงาน
พนักงานพี่เลี้ยงมีงานมาก จึงมีเวลาใหคำปรึกษาแกนักศึกษานอย
2. การประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดยสถานประกอบการหรือพนักงานพี่เลี้ยง
2.1 ขอวิพากษที่สำคัญจากผลการประเมิน
[ตัวอยาง]
นักศึกษายังขาดทักษะในการใชซอฟตแวรเพื่อพัฒนางาน
2.2 ความเห็นของอาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยนิเทศการฝกประสบการณภาคสนาม
[ตัวอยาง]
ขอการสนับสนุนจากสถานประกอบการใหความรวมมือ และดูแลนักศึกษามากขึ้น

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. การดำเนินการเพื่อปรับปรุงการฝกประสบการณภาคสนามครั้งที่ผานมา
มีแผนการปรับปรุงดังนี้
[ตัวอยาง]
- จัดฝกอบรมทักษะที่จำเปนในการทำงาน แกนักศึกษาที่จะไปฝกประสบการณ เปนพิเศษ และมี
การจัดสอบ เพื่อประเมินทักษะนักศึกษากอนฝกประสบการณภาคสนาม
- กำหนดอาจารยพี่เลี้ยง ไวลวงหนาอยางนอย 1 เดือน เพื่อใหอาจารยและนักศึกษามีความคุนเคย
- กำหนดสถานประกอบการ ใหนักศึกษาไดไปสำรวจสถานที่ และสรางความคุนเคยกับพนักงานพี่เลี้ยง
กอนไปฝกประสบการณภาคสนามจริง อยางนอย 1 เดือน
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2. ความกาวหนาของการปรับปรุงการฝกประสบการณภาคสนามจากรายงานการประเมินครั้งกอน
ประเด็นที่ระบุในครั้งกอนสำหรับการปรับปรุง
ระบุความสำเร็จ ผลกระทบในกรณีไมสำเร็จ
นอกเหนือจากขอ 1
[ตัวอยาง]
[ตัวอยาง]
- ขอเพิ่มปริมาณสถานประกอบการใหนักศึกษา
- จั ดเพิ่ มได เพี ยง 1 - 2 แห ง ที่ มี ความสนใจรั บ
ไดมีทางเลือกในการฝกประสบการณ
นักศึกษาฝกประสบการณ
- ขอเพิ่มการจัดอบรมทักษะพิเศษใหกับนักศึกษา
- เวลาเรี ยนของนั กศึ กษาค อนข างเต็ ม จึ งต องใช
เวลาหลังเลิกเรียน อาจทำใหนักศึกษาไมสะดวก
แกนักศึกษา
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสำหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
ขอเสนอ
กำหนดเวลาที่แลวเสร็จ
ผูรับผิดชอบ
[ตัวอยาง]
[ตัวอยาง]
[ชื่อ-สกุลอาจารยผูรับผิดชอบ]
จัดหลักสูตรเสริมทักษะพิเศษ ตลอดภาคการศึ ก ษาที่ 2
แก นั ก ศึ ก ษาที่ มี ค วามพร อ มใน ของนักศึกษาชั้นปที่ 3
การฝกประสบการณ
4. ข อ เสนอแนะของอาจารย ผู รั บ ผิ ด ชอบการฝ ก ประสบการณ ภ าคสนาม เสนอต อ อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
[ตัวอยาง]
- เสนอขอเพิ่มงบประมาณในการจัดหาเครื่องมือพิเศษ และจัดผูเชี่ยวชาญภายนอกมาสอนเสริม
ทักษะแกนักศึกษาที่จะฝกประสบการณภาคสนาม
- จัดทำเว็บบล็อก เพื่อรวบรวมขอคิดเห็นจากผูเกี่ยวของ อาทิ นักศึกษาที่ฝก พี่เลี้ยง อาจารยตางๆ

ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยนิเทศการฝกประสบการณภาคสนาม [ระบุตำแหนงทางวิชาการ ชื่อ-สกุล]
ลงชื่อ ........................………………………………………………………………………………………...........................
วันที่รายงาน ....................................…………………………………………………………………………..................
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ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ......... [ระบุตำแหนงทางวิชาการ ชื่อ-สกุล]........................................
ลงชื่อ .........................………………………………………………………………………………………..........................
วันที่รับรายงาน ….....................…………………………………………………………………………...........................
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