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บันทึกการประกาศใช

แกไขครั้งที่ วันที่ รายละเอียดการปรับปรุง
02 1 เมษายน 2553 แกไขตามคําแนะนําของผูบริหารของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553  ดังนี้
1.แกไขวิธีการปฏิบัติงานของการจัดทํารายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
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ผูปฏิบัติงาน : โปรแกรมวิชา/คณะ, คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
วัตถุประสงค: เพื่อดําเนินพัฒนารายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
 วิธีปฏิบัติงาน: 

ลําดับ วิธีปฏิบัติ เอกสารที่เกี่ยวของ กําหนดเวลา
1. จัดทํารายละเอียดของรายวิชา ประกอบดวย 7 หมวด คือ

หมวดที่ ๑. ขอมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา ระบุรหัสและชื่อวิชา
๒. จํานวนหนวยกิต หรือจํานวนชั่วโมง ระบุจํานวนหนวย
กิต หรือจํานวนชั่วโมง
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   ระบุชื่อหลักสูตรที่ใช
รายวิชานี้ และระบุวาเปนวิชาบังคับหรือวิชาเลือก
๔. อาจารยผูรับผิดชอบ / อาจารยที่ปรึกษาการฝก
ประสบการณภาคสนาม ระบุอาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยที่
ปรึกษาการฝกประสบการณ
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่กําหนดใหมีการฝกประสบการณ
ภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสูตร  ระบุภาค
การศึกษา/ชั้นปที่กําหนดใหมีการฝกประสบการณภาคสนาม
ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
๖. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา
ประสบการณภาคสนามครั้งลาสุด  ระบุวันที่จัดทําหรือ
ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณภาคสนามครั้ง
ลาสุด
หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
๑. จุดมุงหมายของประสบการณภาคสนาม ระบุจุดมุงหมาย
ของประสบการณภาคสนาม
๒. วัตถุประสงคของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณ
ภาคสนาม  ใหอธิบายโดยยอถึงวัตถุประสงคการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงประสบการณภาคสนามหรือการเปลี่ยนแปลงสําคัญ
ๆ ที่เกิดขึ้นและการกระทําที่จะใหบรรลุวัตถุประสงค

M01-สสท-SD-06-008 ตามความ
เหมาะสม
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หมวดที่ ๓ การพัฒนาผลการเรียนรู
การพัฒนาผลการเรียนรูในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน
ที่มุงหวังตองสอดคลองกับที่ระบุไวในรายละเอียดของ
หลักสูตร (แบบ มคอ.๒) โดยมาตรฐานผลการเรียนรูแตละ
ดาน ใหแสดงขอมูลตอไปนี้
๑ สรุปเกี่ยวกับความรูหรือทักษะที่ตองการจะพัฒนาจาก
ประสบการณที่ไดจากการฝกภาคสนาม/ฝกในสถาน
ประกอบการ ๒ อธิบายกระบวนการหรือกิจกรรมตางๆ ที่จะ
พัฒนาความรูหรือทักษะในขอ ๑
๓ วิธีการที่จะใชในการประเมินผลการเรียนรูในมาตรฐานผล
การเรียนรูแตละดานที่เกี่ยวของ
หมวดที่ ๔ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณภาคสนามหรือ
คําอธิบายรายวิชา  ระบุคําอธิบายตามที่ระบุในรายละเอียด
ของหลักสูตร
๒. กิจกรรมของนักศึกษา  ระบุกิจกรรมหลักที่เกี่ยวของกับ
นักศึกษาระหวางฝกประสบการณภาคสนาม มคอ.๔
๓. รายงานหรืองานที่นักศึกษาไดรับมอบหมาย  ระบุรายงาน
หรืองานที่มอบหมายนักศึกษา และกําหนดสง
๔. การติดตามผลการเรียนรูการฝกประสบการณภาคสนาม
ของนักศึกษา   ระบุกิจกรรมที่ใชในการติดตามผลการเรียนรู
ทั้งระหวางฝกและเม่ือสิ้นสุดการฝกประสบการณภาคสนาม
๕. หนาที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถาน
ประกอบการที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม   เชน การวางแผน
กิจกรรมสําหรับการพัฒนาทักษะของนักศึกษา การให
คําแนะนําแกนักศึกษาการประเมินผลการฝกประสบการณ
๖. หนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยที่ปรึกษา/อาจารย
นิเทศ   เชน การใหคําปรึกษา การประสานและรวมวางแผน
กับพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการการประเมินผล
นักศึกษา
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การวางแผนสําหรับการออกนิเทศนักศึกษา
๗. การเตรียมการในการแนะแนวและชวยเหลือนักศึกษา
๘. สิ่งอํานวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ตองการจาก
สถานที่ที่จัดประสบการณภาคสนาม/สถานประกอบการ  
เชน ที่พัก การเดินทาง วัสดุอุปกรณสนับสนุนอื่น ๆ เชน เบี้ย
เลี้ยง
หมวดที่ ๕ การวางแผนและการเตรียมการ
๑. การกําหนดสถานที่ฝก  ใหกําหนดสถานที่ฝก
ประสบการณภาคสนาม
๒. การเตรียมนักศึกษา  ระบุการเตรียมนักศึกษากอนที่จะ
ออกฝกประสบการณภาคสนาม
๓. การเตรียมอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศ  ระบุอาจารยที่
ปรึกษา/อาจารยนิเทศ
๔. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงในสถานที่ฝก
๕. การจัดการความเสี่ยง
หมวดที่ ๖ การประเมินนักศึกษา
๑. หลักเกณฑการประเมิน ใหระบุหลักเกณฑการประเมิน
นักศึกษา
๒. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา ให
ระบุกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
๓. ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงตอการประเมิน
นักศึกษา ใหระบุความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงตอการ
ประเมินนักศึกษา
๔. ความรับผิดชอบของอาจารยผูรับผิดชอบประสบการณ
ภาคสนามตอการประเมินนักศึกษา ใหระบุความรับผิดชอบ
ของอาจารยผูรับผิดชอบประสบการณภาคสนามตอการ
ประเมินนักศึกษา
๕. การสรุปผลการประเมินที่แตกตาง ใหระบุผลการสรุปการ
ประเมินที่แตกตาง
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หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการ
ฝกประสบการณภาคสนาม ใหระบุผลการประเมินจาก
นักศึกษาและผูที่เกี่ยวของกับการฝกประสบการณภาคสนาม
แลวนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขการดําเนินการของ
การฝกประสบการณภาคสนาม

2. ทําการตรวจสอบและเสนอตอคณบดีพิจารณาเห็นชอบ
โครงสรางรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม

- ตามความ
เหมาะสม

เอกสารที่เกี่ยวของ
ระเบียบปฏิบัติงาน

1. ระเบียบปฏิบัติงานการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
     ระดับอุดมศึกษา (M01-สสท-PM-09)

วิธีปฏิบัติงาน
1.  วิธีปฏิบัติงานการทํารายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 

            (M01-สสท-WI-09-04)
แบบฟอรม

ไมมี
เอกสารอางอิง

1. มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม  (M01-สสท-SD-06-008)


