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บันทึกการประกาศใช

แกไขครั้งที่ วันที่ รายละเอียดการปรับปรุง
02 1 เมษายน 2553 แกไขตามคําแนะนําของผูบริหารของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553  ดังนี้
1.แกไขวิธีการปฏิบัติงานของการจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม  ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
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ผูปฏิบัติงาน : โปรแกรมวิชา/คณะ, คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
วัตถุประสงค: เพื่อดําเนินพัฒนารายละเอียดของรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ

ภาคสนาม
 วิธีปฏิบัติงาน: 

ลําดับ วิธีปฏิบัติ เอกสารที่เกี่ยวของ กําหนดเวลา
1. จัดทํารายละเอียดของรายงานผลการดําเนินการของ

ประสบการณภาคสนาม ประกอบดวย 6 หมวด คือ
หมวดที่ ๑. ขอมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา  ระบุรหัสและชื่อรายวิชา
๒. หลักสูตร  ระบุหลักสูตรของรายวิชา
๓. อาจารยผูรับผิดชอบ / อาจารยที่ปรึกษาการฝก
ประสบการณภาคสนาม ระบุอาจารยผูรับผิดชอบ/
อาจารยที่ปรึกษาฝกประสบการณภาคสนาม
๔. ภาคการศึกษา / ปการศึกษาที่ฝกประสบการณ
ภาคสนาม ระบุภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่ฝก
ประสบการณภาคสนาม
หมวดที่ ๒ การดําเนินการที่ตางจากแผนการฝก
ประสบการณภาคสนาม
๑. การเตรียมนักศึกษา ) (ถามี)  ระบุวาการเตรียม
นักศึกษาตางจากแผนอยางไร และใหขอเสนอแนะ/
ขอคิดเห็นเพื่อการวางแผนในอนาคต
๒. การเตรียมอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศ  ระบุวา
การเตรียมอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศตางจากแผน
อยางไรและใหขอเสนอแนะขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น
เพื่อการวางแผนในอนาคต
๓. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยง (Field Supervisors) 
จากสถานประกอบการ (ถามี)  ระบุวาการเตรียม
พนักงานพี่ เลี้ยงจากสถานประกอบการตางจากแผน
อยางไรและใหขอเสนอแนะ /ขอคิดเห็นเพื่อการ

M01-สสท-SD-06-010 ตามความ
เหมาะสม
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วางแผนในอนาคต
๔. การเปลี่ยนแปลงการจัดการในการฝกประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี)  ระบุการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม และ/
หรืองานที่มอบหมายใหนักศึกษา/ การเปลี่ยนแปลงสิ่ง
อํานวยความสะดวกในการสนับสนุนนักศึกษา/การ
เปลี่ยนแปลงอื่นๆ (ถาม)ี 
หมวดที่ ๓ ผลการดําเนินการ
๑ . จํ านวนนักศึกษาที่ ลงทะเบียน /สงไป ฝก
ประสบการณภาคสนาม ระบุจํานวนนักศึกษาที่
ลงทะเบียนและสงไปฝกประสบการณภาคสนาม
๒ . จํานวนนักศึกษาที่คงอยู เมื่อสิ้นสุดการฝก
ประสบการณภาคสนาม ระบุจํานวนนักศึกษาที่คงอยู
เมื่อสิ้นสุดการฝกประสบการณภาคสนาม
๓. จํานวนนักศึกษาที่ถอน (W) ระบุจํานวนนักศึกษาที่
ถอนรายวิชาฝกประสบการณภาคสนาม
๔. การกระจายระดับคะแนน (เกรด)  ระบุจํานวนและ
รอยละของนักศึกษาในแตละระดับคะแนน
๕. ปจจัยที่มีผลกระทบตอผลการฝกประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ระบุปจจัยที่มีผลกระทบตอผลการ
ฝกประสบการณภาคสนาม
๕. ปจจัยที่มีผลกระทบตอผลการฝกประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ระบุปจจัยที่มีผลกระทบตอผลการ
ฝกประสบการณภาคสนาม
หมวดที่ ๔ ปญหาและผลกระทบดานการบริหาร
๑. ปญหาดานการบริหารของสถาบันอุดมศึกษา และ/
หรือ สถานประกอบการ/สถานที่ฝก ระบุปญหาดาน
การบริหารของสถาบันอุดมศึกษา และ/หรือ สถาน
ประกอบการ/สถานที่ฝก 
๒. ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา ระบุ
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ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา
๓. การเปลี่ยนแปลงที่จําเปนเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาและ
อุปสรรคในอนาคต (ถามี) ระบุการเปลี่ยนแปลงที่
จําเปนเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาและอุปสรรคในอนาคต
หมวดที่ ๕ การประเมินการฝกประสบการณภาคสนาม
๑. การประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดย
นักศึกษา (ใหแนบผลการสํารวจ)
      ๑.๑ ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน  ระบุขอ
วิพากษทั้งที่เปนจุดแข็งและจุดออน
     ๑.๒ ความเห็นของอาจารยผูรับผิดชอบ / อาจารยที่
ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม ใหระบุ
ความเห็นของอาจารยผูรับผิดชอบ/ อาจารยที่ปรึกษา
การฝกประสบการณภาคสนาม
๒. การประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดย
สถานประกอบการหรือพนักงานพี่เลี้ยง
     ๒.๑ ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน  ระบุขอ
วิพากษทั้งที่เปนจุดแข็งและจุดออน
     ๒.๒ ความเห็นของอาจารยผูรับผิดชอบ / อาจารยที่
ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม ระบุความ
คิดเห็นของอาจารยผูรับผิดชอบ/ อาจารยที่ปรึกษาการ
ฝกประสบการณภาคสนาม
หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง
๑. การดําเนินการเพื่อปรับปรุงการฝกประสบการณ
ภาคสนามครั้งที่ผานมา  สรุปยอการพัฒนาที่สําคัญใน
ปจจุบัน อาทิ การพัฒนาอยางมืออาชีพสําหรับคณะ
หรือที่ปรึกษาประสบการณภาคสนาม การปรับ
ประสบการณภาคสนาม และแนวทางใหมของการ
จัดการเชิงคุณภาพ
๒ . ความกาวหน าของการปรับปรุ งการฝก
ประสบการณภาคสนามจากรายงานการประเมินครั้ง
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กอน  ระบุประเด็นที่ระบุไวในครั้งที่ผานมาสําหรับ
การปรับปรุงนอกเหนือจากขอ ๑ และอธิบายถึง
ความสําเร็จ ผลกระทบ ในกรณีที่ไมสําเร็จใหระบุ
เหตุผล
๓. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ป
การศึกษาตอไป  ระบุขอเสนอพรอมกําหนดเวลาที่ควร
แลวเสร็จและผูรับผิดชอบ
๔. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบการฝก
ประสบการณภาคสนาม เสนอตออาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร  ระบุขอเสนอแนะตออาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร หากมีกิจกรรมหรือการดําเนินงานใดๆ ที่
ตองไดรับความเห็นชอบจากภาควิชาหรือสถาบัน หรือ
อาจจะมีผลกระทบตอรายวิชาอื่นๆ ในหลักสูตร

2. ทําการตรวจสอบและเสนอตอคณบดีพิจารณาเห็นชอบ
โครงสรางรายละเอียดของรายงานผลการดําเนินงาน
ของประสบการณภาคสนาม

- ตามความ
เหมาะสม

เอกสารที่เกี่ยวของ
ระเบียบปฏิบัติงาน

1 ระเบียบปฏิบัติงานการจัดทํารายงานผลการดําเนินการเมื่อสิ้นสุดการเรียน
    การสอน (M01-สสท-PM-18)

วิธีปฏิบัติงาน
1.  วิธีปฏิบัติงานการทํารายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม

            (M01-สสท-WI-18-02)
แบบฟอรม

ไมมี
เอกสารอางอิง

1. มคอ.6 รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม
          (M01-สสท-SD-06-010)


