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รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 

คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การแพทย ์

ภาคการศึกษาที่  2  ปีการศกึษา 2565 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ

             

หมวดที่ 1 ลักษณะของประสบการณ์ภาคสนาม และข้อมูลโดยทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา    MS 4073 ฝึกงาน 2      
2.   จ านวนหน่วยกิต หรือจ านวนชั่วโมง  3(0-0-3/15)       
3. หลักสูตร และประเภทรายวิชา  
 • หลักสูตร     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  
 • วิชาบังคับ/เลือก     วิชาเลือกในหมวดวิชาประสบการณ์ภาคสนาม  
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกงานภาคสนาม  
  ผศ.ดร.อัญชลี ชุ่มบัวทอง ผู้รับผิดชอบรายวิชา (จัดท า มคอ.4 และ มคอ.6) 
 ภายใต้การท างานของคณะท างานสหกิจศึกษา/ฝึกงานของหลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกอบด้วย 

1. ผศ.ดร.จันเพ็ญ บางส ารวจ  ประธานคณะท างาน 

2. รศ.ดร.บังอร ฉางทรัพย์  คณะท างาน 

3. ผศ.เมตตา โพธิ์กลิ่น   คณะท างาน 

4. ผศ.ดร.อัญชลี ชุ่มบัวทอง  คณะท างาน 

5. อาจารย์ รังสิมา ใช้เทียมวงศ์  คณะท างาน 

6. อาจารย์ภาสินี สงวนสิทธิ์   คณะท างาน 

7. อาจารย ์ดร.อมรรัตน์ โตทองหล่อ คณะท างาน 

8.  อาจารย์ ระพีพันธุ์ ศิริเดช  คณะท างาน 

9.  นางสาวดวงใจ อุ่นค า   คณะท างานและเลขานุการ 

การติดต่อระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์นิเทศ และนักศึกษาสามารถด าเนินการได้ 5 ช่องทาง คือ 
1. ส านักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารเรียน ชั้น 3 เบอร์โทร 1180 
2. หองพักอาจารยหลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย ์อาคารเรียน หอง 2-231, 2-232                                          

และห้องปฏิบัติการสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
3. โทรศัพทเคลื่อนที่ของอาจารยนิเทศ/อาจารยที่ปรึกษา 
4. อีเมลของอาจารยนิเทศ/อาจารยที่ปรึกษา 
5. อีเมลของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ru_unchalee@hotmail.com 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่ก าหนดให้มีการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 4 
6. วันที่จัดท ารายละเอียดของรายวิชา หรือวันที่มีการปรับปรุงครั้งล่าสุด 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565  
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของประสบการณ์ภาคสนาม 
 1.1 สามารถวางแผนและเตรียมความพร้อมในการฝึกงาน 
 1.2 ได้รับการฝึกฝนทักษะการใช้เครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 1.3 ได้เรียนรู้ระบบการบริหารจัดการของห้องปฏิบัติการหรือหน่วยงาน 
 1.4 ได้เรียนรู้การท างานร่วมกับผู้อื่นและการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน 
 1.5 มีเจตคติที่ดี และได้เรียนรู้จรรยาบรรณในวิชาชีพวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
     1.6  เพื่อให้นักศึกษารู้จักคุณธรรม 6 ประการของมหาวิทยาลัย “ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู” 
นอกจากนี้นักศึกษายังจะได้รับการฝึกทักษะที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต อันเป็นคุณสมบัติของบัณฑิตไทยใน

ศตวรรษที่ 21 ได้แก่ การประยุกต์ใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย การแก้ปัญหา

เฉพาะหน้าและการตัดสินใจ ความรับผิดชอบและความอุตสาหะในการท างาน รวมถึงการเตรียมความพร้อมและปรับตัวให้

สามารถท างานได้จริงเมื่อส าเร็จการศึกษา 

2.  วัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณ์ภาคสนาม 
 การปฏิบัติงานในองค์กรลักษณะต่าง ๆเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ  ได้ฝึกฝนทักษะทางด้าน 
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และเรียนรู้ระบบการบริหารจัดการของห้องปฏิบัติการ ได้ฝึกการท างานร่วมกับผู้อื่น เพื่อน าไปเป็น
พื้นฐานน าไปสู่การประกอบอาชีพ 
 
3.  ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (course-level Learning Outcomes:CLOs) 
  นักศึกษาเกิดความช านาญในการปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตรการแพทยตลอดจนการจัดท ารายงาน                                        
และการน าเสนอผลการปฏิบัติงาน 
 

หมวดที่ 3   การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้ข้อมูลในแต่ละด้าน ดังนี้ 
1) ความรู้หรือทักษะที่รายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา ซึ่งต้องสอดคล้องกับที่ระบุในแผนที่แสดงการ

กระจายความรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
2) ระบุวิธีการสอนที่ใช้ในการพัฒนาความรู้/หรือทักษะใน ข้อ 1 
3) ระบุวิธีวัดและประเมินผลรายวิชาที่สอดคล้องกับประเมินผลการเรียนรู้ในมาตรฐานการเรียนรู้แต่

ละด้าน 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

คุณธรรม จริยธรรม ที่ต้องพัฒนา ความรู ้
 

ทักษะทางป   า 
ที่ต้องพัฒนา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะการป ิบัติงานด้าน
วิชาชีพ 

 1.1) 
  แสดงออกถึง
จิตส านึกและ
ตระหนักใน
การปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

 1.2) 
  มีคุณธรรม 6  

ประการ 
ได้แก่ ขยัน 
อดทน 
ประหยัด 
เมตตา 
ซ่ือสัตย์ 

กตัญญู และ
ด าเนินชีวิต
ตามแนว
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.3) 
แสดงออ
กถึง
ความมี
วินัยและ
ความ
รับผิดช
อบ 
เสียสละ 
และเป็น
แบบอย่
างที่ดีต่อ
สังคม 

1.4) 
เคารพ
ก ระเบียบ
และ
ข้อบังคับ
ต่างๆ ของ
องค์กรและ
สังคม 

1.5) 
    มีความ
เข้าใจผู้อ่ืน 
เคารพ
สิทธิและ
รับ ัง
ความ
คิดเห็น
ของผู้อ่ืน 

1.2) 
อธิบาย
ความรู้
หลักการ
และ
ท ษ ีใน
รายวิชาที่
เรียน 

3.1) 
สามารถ
ค้นหา
ข้อเท็จจริ
ง ท าความ
เข้าใจ 
ประเมิน
ข้อมูล 
แนวคิด
และ
หลักฐาน
ใหม่จาก
แหล่งข้อมู
ลที่
หลากหลา
ยแล้ว
น ามาสรุป
ใช้แก้ไข
ปัญหา
ด้วย
ตนเอง 

3.2) 
สามารถ
ศึกษา 
วิเคราะห์
ปัญหาที่
ซับซ้อนและ
เสนอแนว
ทางแก้ไขที่
สร้างสรรค 

3.3)  
สามารถ
ค้นหา
ข้อเท็จจริง 
ท าความ
เข้าใจ 
ประเมิน
ข้อมูล 
แนวคิดและ
หลักฐานใหม่
จาก 
แหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย
แล้วน ามา
สรุปใช้แก้ไข
ปัญหาด้วย
ตนเอง  

4.2) 
สามารถ
ปรับตัว 
ท างาน
ร่วมกับ
ผู้อ่ืนทั้งใน
ฐานะผู้น า
และ
สมาชิก
กลุ่ม   

4.3)   
มีความ
ริเริ่ม
สร้างสรรค์ 
ในการ
วิเคราะห์
แก้ปัญหา
บน
พื้นฐาน
ของ
ตนเอง
และของ
กลุ่ม 

4.4)  
สามารถ
วางแผน
และ
รับผิดชอ
บการ
เรียนรู้
อย่าง
ต่อเนื่อง
และ
พัฒนา
ตนเอง
และ
วิชาชีพ 

5.2)
สามารถ
สรุป
ประเด็น 
และสื่อสาร
ทั้งการพูด
และการ
เขียนและ
เลือกใช้
รูปแบบการ
น าเสนอได้ 
ถูกต้อง
เหมาะสม  

5.3) 
มี
วิจารณญา
ณในการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ในการ
รวบรวม
ข้อมูล 
ประมวลผล
แปล
ความหมาย
และ
น าเสนอ
ข้อมูล
สารสนเทศ
อย่าง
สม่ าเสมอ 

5.4) 
สามารถใช้
ภาษาไทยใน
การสื่อสารได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5.5) 
สามารถใช้
ภาษาอังก 
ษในการ
สื่อสารได้
อย่าง
เหมาะสม 

6.1) 
มีความ 
สามารถ
ในการ
ปฏิบัติงาน
ใน
ห้องปฏิบั
ติการ
ทางด้าน
วิทยาศาส
ตร์
การแพทย์ 
ได้อย่างมี
ประสิทธิภ
าพและ
เป็นไป
ตาม
มาตรฐาน
สากล 

6.2) 
มี
ความสาม
ารถในการ
ประยุกต์ใ
ช้ความรู้
ด้าน
วิทยาศาส
ตร์
การแพทย์ 
ในการ
ประกอบ
อาชีพ 
การ
ศึกษาวิจัย 
การเรียน
การสอน 
และการ
ให้บริการ
แก่ชุมชน 

6.3) 
มี
ความสามารถ
ในการ
บริหารงาน
ทาง
ห้องปฏิบัติกา
รด้าน
วิทยาศาสตร์
การแพทย ์

○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณ ิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การแพทย์  
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การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้ข้อมูลในแต่ละด้าน ดังนี้ 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม ที่ต้องพัฒนา วิธีการสอน  วิธีการประเมินผล 

1.1 แสดงออกถึงจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ   

เน้นผู้เรียนเป็นส าคั และทักษะการเรยีนรู้ใน ศตวรรษที่ 
21 ด้าน collaboration / communication  
โดยการพบนักศึกษากับคณะท างานของหลักสูตร
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปการศึกษา 2561 เพื่อเน
นใหนักศึกษายึดมั่นในคุณธรรม 6 ประการของ
มหาวิทยาลัย พรอมทั้งปลูกฝังใหนักศึกษามีจิตส านึกและ
ตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

- การปฐมนิเทศของอาจารยพี่เลี้ยง /พนักงานที่ปรึกษา 
ในวันแรกท่ีนักศึกษาไปรายงานตัวที่สถานประกอบการ 

- การนิเทศของอาจารยนิเทศ /อาจารย ที่ปรึกษาเพื่อ
ติดตามพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 

- การตรงตอเวลาในการสงงาน และความสมบูรณ
ของงานที่ไดรับมอบหมาย 

-  การพูดคุย สัมภาษณเพื่อนรวมงาน อาจารยพี่
เ ลี้ ย ง /นพนั กงานที่ ป รึ กษา  หั วห  ้า ง าน  และ                               
ผูเกี่ยวของ 

- แบบบันทึกการปฏิบัติงานประจ าสัปดาห 
- แบบประเมินผลการนิเทศงานของอาจารยนิเทศ/
อาจารยที่ปรึกษา 

- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารยพี่เลี้ยง/
พนักงานที่ปรึกษา 

 

1.2 มีคุณธรรม 6  ประการ ได้แก่ ขยัน อดทน 
ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู และด าเนินชีวิต
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.3 แสดงออกถึงความมีวินัยและความรับผิดชอบ 
เสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม 

1.4 เคารพก ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กร
และสังคม 

1.5    มีความเข้าใจผู้อื่น เคารพสิทธิและรับ ังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน 

2. ความรู้ ที่ต้องพัฒนา  วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1.2  อธิบายความรู้หลักการและท ษ ีในรายวิชาที่
เรียน 

เน้นผู้เรียนเป็นส าคั และทักษะการเรยีนรู้ใน ศตวรรษที่ 
21 ด้าน critical thinking/creativity/collaboration      
/communication 
โดยคณะท างานฝกงาน/สหกิจศึกษาหลักสูตรหลักสูตร
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ไดเชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญในสาย
วิชาชีพที่มีประสบการณท างานจากหนวยงานตาง ๆ  
มาถายทอดความรูและประสบการณใหกับนักศึกษากอนไป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ทั้งในรูปแบบของภาคบรรยาย และ
การฝกทักษะปฏิบัติ ในโครงการอบรมเตรียมความพรอม
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทางดานวิชาการวิชาชีพที่เกี่ยวข
อง 

- มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา MS 4011 
ปฏิบัติการวิ เคราะห์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ 
MS4002 เครื่องมือและการจัดการห้องปฏิบัติการ เพื่อ
เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนไปฝึกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการจริง 

- การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการเพื่อเรียนรู 
พัฒนาทักษะ พรอมทั้งบูรณาการหลักการทางท ษ ีและ
ประยุกตใชทักษะปฏิบัติที่ไดเรียนรตูลอด 3 ป 

- แบบบันทึกการปฏิบัติงานประจ าสัปดาห  
- การพูดคุย สัมภาษณเพื่อนรวมงาน อาจารยพี่
เลี้ยง/พนักงานที่ปรึกษา หัวหนางาน และผูเกี่ยวของ 
- การจัดท ารายงานการปฏิบัติงาน 
- แบบประเมินผลการนิเทศงานของอาจารยนิเทศ/
อาจารยที่ปรึกษา 
- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารยพี่เลี้ยง/
พนักงานที่ปรึกษา 
- การน าเสนอผลการปฏิบัติงาน 
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3. ทักษะทางป   า ที่ต้องพัฒนา วิธีการสอน  วิธีการประเมินผล 

3.1 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ ประเมิน
ข้อมูล แนวคิดและหลักฐานใหม่จากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายแล้วน ามาสรุปใช้แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง
  

เน้นผู้เรียนเป็นส าคั และทักษะการเรยีนรู้ใน ศตวรรษที่ 
21 ด้าน critical 
thinking/creativity/collaboration/ 
communication 
การท ารายงานการปฏิบัติงาน          ที่มีการน าเสนอ 
ขอมูลการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ รายละเอียดข
อมูลและขั้นตอนการปฏิบัติงานทางด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
 ที่เปนไปตามขอก าหนดของหลักสูตร ภายใตการให
ค าปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา รวมกับการคนควาดวย
ตนเองจากแหลงขอมูลสารสนเทศที่หลากหลาย อาทิเชน 
ต ารา หนังสือ เว็บไซต สถิติและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เปนตน 

-การพูดคุย สัมภาษณเพื่อนรวมงาน อาจารยพี่เลี้ยง/
พนักงานที่ปรึกษา หัวหนางาน และผูเกี่ยวของ 
-การจัดท ารายงานการปฏิบัติงาน  
-แบบประเมินผลการนิเทศงานของอาจารยนิเทศ/
อาจารยที่ปรึกษา 
-แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารยพี่เลี้ยง/
พนักงานที่ปรึกษา 

3.2  สามารถศึกษา วิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอ
แนวทางแก้ไขที่สร้างสรรค  

3.3  สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ ประเมิน
ข้อมูล แนวคิดและหลักฐานใหม่จาก แหล่งข้อมูลที่
หลากหลายแล้วน ามาสรุปใช้แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง 

การเรียนรู้ตลอดชีวิต Life long learning ด้านทักษะ
ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

 นกัศึกษาสามารถค้นหาข้อมูลและศึกษาความรู้
ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์              
จากสื่อออนไลน์และการประชุมวิชาการ                         
ได้หลังจากการเรียนในชั้นเรียน 

การจัดท ารายงานและการน าเสนอผลการปฏิบัติงาน  เป็นรูปแบบ rubric scores 
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การน าเสนอผลการป ิบัตงิาน (Independent Study) 
 

รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 5 ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1 
ความครบถ้วนของประเด็น 
และความถูกต้องของข้อมูล 

- ประเด็นที่น าเสนอครบถ้วน 
เนื้อหา ในแต่ละประเด็นมีความ
สมบ ูรณ ู 
- ข้อม ลท่ีกล่าวอ้างถ กต้องตาม
ข้อเท็จจริงท่ีปรากฏ 

- ประเด็นที่
น าเสนอครบถ้วนแต่เน้ือหาในบาง
ประเด็นยังขาด ความสมบ รณ  
- ข้อม ลท่ีกล่าวบางส่วน
อ้างถ กต้อง ตาม
ข้อเท็จจริงท่ีปรากฏ 

- ประเด็นที่น าเสนอ
ไม่ครบถ้วน นอกจากนี้ 
เนื้อหาในบางประเด็น ยัง
ขาดความสมบ รณ  
- ข้อม ลท่ีกล่าวอ้างบางส่วน
คลาดเคล่ือน 
ไปจากข้อเท็จจริงท่ีปรากฏ 

- ตอบไม่ตรงประเด็น 
- ประเด็นที่น าเสนอ
ไม่ครบถ้วน 
นอกจากนี้ เนื้อหา
ในประเด็นที่น าเสนอ 
ยังขาดความสมบ รณ  
- ข้อม ลท่ีกล่าวอ้าง
บางส่วนคลาดเคล่ือน 
ไปจ ำกข้อเท็จจริงท่ีปร ำ
กฏ 

- ตอบไม่ตรงประเด็น 
- ประเด็นที่น าเสนอ
ไม่ครบถ้วน นอกจากนี้
เนื้อหาในประเด็นที่น าเสนอ 
ไม่ความสมบ รณ  

 

ความชัดเจน และระดับการคิด 
วิเคราะห์ 

อธิบาย/ข้อโต้แย้ง/ข้อสังเกต  
แสดงให้เห็นถึงการคิด
วิเคราะห์ อย ่างชัดเจน 
- อธิบาย/ข้อโต้แย้ง/ข้อสังเกต 
แสดงให้เห็นถึงระดับการคิด
วิเคราะหท์ี่ลึกซึ้ง 

-อธิบาย/ข้อโต้แย้ง/ข้อสังเกต 
แสดงให้เห็นถึงการคิดวิเคราะห์ 
อย ่างชัดเจน 
- อธิบาย/ข้อโต้แย้ง/ข้อสังเกต 
แสดงให้เห็นถึงระดับการคิด 
วิเคราะห ที ่เหมาะสมกูับหัวข้อ/ 

ค าถามวิจัย 

- อธิบาย/ข้อโต้แย้ง/ข้อสังเกตูไม่ 
สามารถแสดงให้เห็นถึงการคิดวิเคราะห์ 
อย ่างชัดเจน เพราะมีส ัดส่วนของ             
การบรรยายข้อเท็จจริงอย ่มาก 
- อธิบาย/ข้อโต้แย้ง/ข้อสังเกต แสดงใหู้
เห็นถึงระดับการคิดวูิเคราะห แบบ
เบื้องต้น 

- อธิบาย/ข้อโต้แย้ง/ 
ข้อสังเกต มีลักษณะเป็น- 
อธิบาย/ข้อโต้แย้ง/ข้อสังเกต 
แสดงใหู้เห็นถึงระดับการ
คิดวูิเคราะห แบบผิวเผิน 

อธิบาย/ข้อโต้แย้ง/ 
ข้อสังเกต มีลักษณะเป็น
การบรรยายข้อเท็จจริง 
ปราศจากการคิดวิเคราะห  

ความเช ื่อมโยงของเน้ือหา เน้ือหามีความเช่ือมโยงกันทูั้งหมด เนื้อหาบางส่วนยังขาดความ
เช่ือมโยง 

เนื้อหาขาดความเช่ือมโยงเล็กน้อย เนื้อหาส่วนใหญู่ยังขาดความ

เช่ือมโยง 

เนื้อหาขาดความเช่ือมโยง 

ความเหมาะสม และความถ ูกต้อง 
ในการใช้ภาษา 

- ใช้ภาษาวิชาการอย่างเหมะสม 
- การใช้ค าและการสะกดค า
ถ กต้อง ตามหลักไวยากรณ ู 
 

- ใช้ภาษาวิชาการปะปนกับภาษา
พ ดบ้าง 
- การใช้ค าและการสะกดค าถ กต้อง 
ตามหลักไวยากรณ ู 

 

- ใช้ภาษาวิชาการปะปนกับภาษา
พ ด ค่อนข้างมาก 
- การใช้ค าและการสะกดค าในบาง
จุดผิด หลักไวยากรณ  

 

- ใช้ภาษาพ ด 
- การใช้ค าและการ
สะกดค าในบางจุดผิด 
หลักไวยากรณ  
 

- ใช้ภาษาพ ด 
- การใช้ค าและการสะกดค าใน
ส่วนใหญ่ผิด หลักไวยากรณ  
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  
วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

4.2 สามารถปรับตัว ท างานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะ
ผู้น าและสมาชิกกลุ่ม    

เน้นผู้เรียนเป็นส าคั และทักษะการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21 
ด้าน critical thinking/creativity/collaboration/ 
communication 
การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการรวมกับอาจารยพี่เลี้ยง/
พนักงานที่ปรึกษา และพนักงานคนอื่น ๆ ในที่ท างาน ใหส าเร็จ
ลุลวงตามที่ไดรับมอบหมาย ถือเปนการสงเสริมความสามารถใน
การปรับตัวและยืดหยุน ปฏิสัมพันธทางสังคมและวัฒนธรรม 
และความรับผิดชอบและความสามารถผลิตผลงาน ซึ่งเปนคุณ
สมบัติของบัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21 

- การพูดคุย สัมภาษณเพื่อนรวมงาน อาจารยพี่
เลี้ยง/พนักงานที่ปรึกษา หัวหนางาน และผูเกี่ยวของ 
- การจัดท ารายงานการปฏิบัติงาน  
- แบบประเมินผลการนิเทศงานของอาจารยนิเทศ/
อาจารยที่ปรึกษา 
- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารยพี่เลี้ยง/
พนักงานที่ปรึกษา 

4.3 มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ในการวิเคราะห์แก้ปัญหา
บนพื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม 

4.4สามารถวางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องและพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา  

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

5.2 สามารถสรุปประเด็น และสื่อสารทั้งการพูดและ
การเขียนและเลือกใช้รูปแบบการน าเสนอได้ถูกต้อง
เหมาะสม 

เน้นผู้เรียนเป็นส าคั และทักษะการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21 
ด้าน critical thinking/creativity/collaboration/ 
communication 
-การท ารายงานเอกสารรายงานการปฏิบัติงานทางด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่มีการน าเสนอขอมูลการปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ รายละเอียดขอมูลและขั้นตอนการพัฒนา
ความรู ้ที่เปนไปตามขอก าหนดของหลักสูตร ภายใตการให
ค าปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา รวมกับการคนคว้าดวยตนเอง
จากแหลงขอมูลสารสนเทศที่หลากหลาย อาทิเชน ต ารา หนังสือ 
เว็บไซต สถิติและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังก ษ มาจัดท าเปนเอกสารรูปเลมที่สมบูรณ และการ
น าเสนอ โดยไมลักลอกวรรณกรรมของผูอื่น  
พรอมสงในชวงเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน เปนการ 
สงเสริมทักษะการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย
และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ  
-การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในแตละวัน รวมกับ
อาจารยพี่เลี้ยง/พนักงานที่ปรึกษา ใหส าเร็จลุลวงตามที่ไดรับ
มอบหมาย กิจกรรมนี้ถือเปนการสงเสริมความสามารถด้านการ
ใช้ภาษาอย่างเหมาะสม ในการปฏิสัมพันธทางสังคม 

-การพูดคุย สัมภาษณเพื่อนรวมงาน อาจารยพี่เลี้ยง/
พนักงานที่ปรึกษา หัวหนางาน และผูเกี่ยวของ 
-การจัดท ารายงานการปฏิบัติงาน  
-แบบประเมินผลการนิเทศงานของอาจารยนิเทศ/
อาจารยที่ปรึกษา 
-แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารยพี่เลี้ยง/
พนักงานที่ปรึกษา 

5.3มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การรวบรวมข้อมูล ประมวลผลแปลความหมายและ
น าเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 

5.4 สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5.5 สามารถใช้ภาษาอังก ษในการสื่อสารได้อย่าง
เหมาะสม 
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6.ทักษะการป ิบัติงานด้านวิชาชีพ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

6.1 มีความสามารถในการปฏิบัติงานใน
ห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

เน้นผู้เรียนเป็นส าคั และทักษะการเรยีนรู้ใน ศตวรรษที่ 
21 ด้าน critical 
thinking/creativity/collaboration/communication 
การท ารายงานเอกสารการฝึกปฏิบัติงานที่มีการน าเสนอ 
ขอมูลการปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพ ที่เปนไปตามขอก าหนดของหลักสูตรและศูนยสหกิจ
ศึกษา ภายใตการใหค าปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา 

- การพูดคุย สัมภาษณเพื่อนรวมงาน อาจารยพี่
เลี้ยง/พนักงานที่ปรึกษา หัวหนางาน และผูเกี่ยวของ 
- การจัดท ารายงานการปฏิบัติงาน  
- แบบประเมินผลการนิเทศงานของอาจารย
นิเทศ/อาจารยที่ปรึกษา 
- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารยพี่
เลี้ยง/พนักงานที่ปรึกษา 

6.2 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการประกอบอาชีพ การ
ศึกษาวิจัย การเรียนการสอน และการให้บริการแก่
ชุมชน 

 
 
 
 6.3 มีความสามารถในการบริหารงานทาง

ห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 
 

หมวดที่ 4  ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณ์ภาคสนามหรือค าอธิบายรายวิชา 
 ฝึกปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับลักษณะของงานสาขาวิชาชีพ ในสถานประกอบการ สถานประกอบ 
อาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ ที่สาขาวิชาเห็นชอบ เพื่อให้เกิดความช านาญในการปฏิบัติงานด้าน 
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ตลอดจนการจัดท ารายงาน การน าเสนอ และผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 
2. กิจกรรมของนักศึกษา  
     1. ศึกษาระบบการบริหารจัดการของหน่วยงาน 
     2. ฝึกฝนความช านาญ ทักษะ และการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ 
     3. ฝึกเทคนิคป ิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
     4. เรียนรู้การท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือนร่วมงาน 
     5. เขียนรายงานการฝึกปฏิบตัิงานประจ าวัน (daily report) 
     6. จัดท าเป็นรายงานผลการฝกึปฏิบัติงาน (ตามรูปแบบที่สาขาวิชาก าหนด) 
3. รายงานหรืองานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย ถ้ามี 

 รายงานผลการฝกึปฏิบัติงาน 

     การน าเสนอผลงาน 

4. การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา 

 1. ระบบ E-learning ของมหาวิทยาลัยฯ (http://online.hcu.ac.th) เพื่อใช้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล 
รายงานผลการปฏิบัติงาน 
 2. การนิเทศ 1 ครั้ง  
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5. หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม  
 1. ปฐมนิเทศนักศึกษาในวันแรกของการรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
 2. มอบหมายงานและให้ค าแนะน าในระหว่างที่นักศึกษาท าการปฏิบัติงาน 
 3. ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
 4. ประชุมร่วมกับอาจารย์นิเทศ/อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับ ังค าชี้แจงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลและให้ค าแนะน าแก่
นักศึกษาในช่วงต้นภาคการศึกษา พร้อมท้ังร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศกึษาในช่วงปลายภาคการศกึษา 
 5. ประสานงานกับอาจารย์นิเทศ/อาจารย์ที่ปรึกษาหากพบปัญหาระหว่างการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
6. หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์นิเทศ/อาจารย์ที่ปรึกษาในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม  
 1. ช่วยเหลือและค าให้แนะน านักศึกษาในการเลือกสถานประกอบการ 
 2. เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา เพื่อชี้แจงและให้ค าแนะน าเบื้องต้นแก่นักศึกษาก่อนไปปฏิบัติสหกิจศึกษา 
 3. สอน ติดตาม ให้ค าปรึกษาในระหว่างที่นักศึกษาปฏิบัติงานอยู่ ณ สถานประกอบการ 
 4. เข้าร่วมกิจกรรมนิเทศงานตามหมายก าหนดการที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชามอบหมาย 
 5. ให้ค าปรึกษาในการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
 6. ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศกึษา 
 7. ประสานงานกับพนักงานพี่เลี้ยง/พนักงานที่ปรึกษาของสถานประกอบการ เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่
เหมาะสมในกรณีที่นักศึกษาพบปัญหาต่าง ๆ 
 8. ให้ข้อมูลป้อนกลับเมื่อเสร็จสิ้นการสอน นิเทศ และการปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
รายวิชามอบหมาย เพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชานี้ในปีการศึกษาถัด ๆ ไป 
7. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา 
     1. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมทั้งด้านวิชาการวิชาชีพและทักษะต่าง ๆ  
     2.จัดกิจกรรมปฐมนิเทศรายวิชา เพื่อชี้แจงรายละเอียดของการปฏิบัติงาน การท าจัดรายงานการปฏิบัติงาน ให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น 
     3. วางแผนนิเทศงานล่วงหน้า 
     4. ประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกับอาจารย์พี่เลี้ยง 
     5. ติดตามความก้าวหน้าของรายงานผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
     6. แจ้งช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่าง 
     - อาจารย์นิเทศ/อาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษา ทางโทรศัพท์ Facebook หรืออีเมล 
     - อาจารย์นิเทศ/อาจารย์ที่ปรึกษากับอาจารย์พี่เลี้ยง ทางโทรศัพท์และอีเมล 
8. สิ่งอ านวยความสะดวกและการสนับสนุน ที่ต้องการจากสถานที่ที่จัดประสบการณ์ภาคสนาม /สถานประกอบการ 
      ในการปฏิบัติงาน นักศึกษาจ าเป็นต้องได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกและการสนับสนุนจากสถานประกอบการ ดังต่อไปนี้ 
 1. ในสถานที่ปฏิบัติงานควรมีโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ส านักงาน และอุปกรณ์ความปลอดภัยต่าง ๆ  (ตามความเหมาะสมของ
งานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย) 
 2. ห้องประชุมเพื่อใช้ส าหรับการปรึกษาหารือในระหว่างการปฏิบัติงาน และเข้าร่วมน าเสนอผลการปฏิบัติงานในวันและ
เวลาที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ที่ปรึกษาไปท าการนิเทศและติดตามงาน 
 3. ห้องสมุดหรือมุมค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน และรายงานฉบับสมบูรณ์ 
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หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ 

1. การก าหนดสถานที่ฝึก 
 สถานประกอบการที่นักศึกษาเลือกไปป ิบัติงานได้ควรเป็นสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสาขาวิชา                       
มีความปลอดภัย มีความพร้อมในการรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเดินทาง 
2. การเตรียมนักศึกษา 
 1. การเตรียมความพร้อมด้านทักษะต่าง ๆ เช่น บุคลิกภาพ คุณธรรมจริยธรรม การเขียนใบสมัครงาน การจัดท า
ประวัติโดยย่อ (Resume) การเข้าและออกงาน การสื่อสาร และการท างานเป็นทีม 
เป็นต้น 
 2.การเตรียมความพร้อมด้านวิชาการจัดกิจกรรมเชิญวิทยาการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภายนอกและภายใน
มหาวิทยาลัยมาให้ความรู้กับนักศึกษา 
3. การเตรียมอาจารย์นิเทศ/อาจารย์ที่ปรึกษา 
  จัดประชุมชี้แจ้งรายวิชา การเรียนการสอน การมอบหมายงาน  การประเมินผล ช่องทางการติดต่อกรณีเหตุด่วน 
ตารางการนิเทศพร้อมคู่มือ วิธีการนิเทศ การให้อาจารย์ที่ปรึกษา /อาจารย์นิเทศได้ฝึกนิเทศก่อน การประสานงานกับสถาน
ประกอบการ และพนักงานพี่เลี้ยงในเรื่องการฝึกงาน การนิเทศ และการประเมินผลนักศึกษา  
4. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงในสถานที่ฝึก 
   มอบเอกสารคู่มือการดูแล และประเมินผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม แจ้งช่องทางติดต่อกับอาจารย์นิเทศ 
5. การจัดการความเสี่ยง 
  ประสานงานกับพนักงานพี่เลี้ยงอย่างต่อเนื่อง ติดตามความก้าวหน้าระหว่างการฝึกงาน รับทราบ ร่วมแก้ไข ปัญหา 
อุปสรรคในการฝึกงาน ระหว่างอาจารย์นิเทศ /ที่มีความเสี่ยงในเรื่องพนักงานพี่เลี้ยงและนักศึกษา คัดเลือกสถานประกอบการ 
การเดินทาง ความปลอดภัยในการท างานให้น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย ให้นักศึกษาปฏิบัติตามก ระเบียบข้อสถานประกอบการ 
อย่างเคร่งครัด  

 

หมวดที่ 6 การประเมินนักศึกษา 
1. หลักเกณ ์การประเมิน 

1.  การประเมินผลจากการนิเทศงาน     50%  
              (อาจารย์นิเทศงาน 10% และอาจารย์ภาคสนาม 40%) 
 2.  การจัดท ารายงานการฝึกปฏิบัติงาน     30% 
 3.  การน าเสนอผลงาน      20% 
      รวม   100% 

 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. 4 

มหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต ิ  11 

2. กระบวนการประเมินผลการป ิบัติงานของนักศึกษา 
 การประเมินผลโดยอาจารย์ภาคสนาม 40 % และการประเมินโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 60 % 
คะแนนรวมทั้งหมดเท่ากับ 100 คะแนน แบ่งช่วงเกรดดังนี้ 

 
เกณ ์ในการประเมนิผลคะแนน รวมคะแนนประเมินผล 100% (แบบอิงเกณ ์) 
                  

ระดับคะแนน เกรด 

80 - 100 
75 -79 
70 - 74 
65 - 69 
60- 64 
55 - 59 
50 - 54 
0 - 49 

A 
B+ 
B 

C+ 
C 
D+ 
D 
F 

 
3. ความรับผิดชอบของพนักงานพีเ่ลี้ยงต่อการประเมนินักศึกษา 
      - ตรวจสอบและลงลายมือชื่อในแบบบันทึกผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาประจ าวัน/สัปดาห ์
      - ตรวจสอบความถูกต้องและลงลายมือชื่อในรายงานผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
      - ประชุมร่วมกับอาจารย์นิเทศ/อาจารย์ที่ปรึกษาในวันและเวลาที่มีการนัดหมายการนิเทศงาน 
ณ สถานประกอบการ เพื่อร่วมกันประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา 
      - พิจารณาความถูกต้องและเหมาะสมของข้อมูลในรายงานผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา (ฉบับร่างและฉบับสมบูรณ์) 
พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง ก่อนให้นักศึกษาน าส่งอาจารย์นิเทศ/อาจารย์ที่ปรึกษา 
      -บันทึกและประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาลงในแบบบันทึกผลการปฏิบัติงานของนักศกึษาแล้วน าส่ง
คณะท างานฯ 

4. ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประสบการณภ์าคสนามต่อการประเมินนักศึกษา 
     - ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมและการปฐมนิเทศนักศึกษา 
     - ประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา ตามแบบบันทึกผลการนิเทศงาน 
     - ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแบบบันทึกผลการปฏิบัติงานประจ าวัน/สัปดาห ์
     - ตรวจสอบความถูกต้อง แก้ไข ให้ค าแนะน า และประเมินผลการจัดท ารายงานผลการป ิบัติงานของนักศึกษา  
     - ให้ข้อมูลป้อนกลับเมื่อเสร็จสิ้นการสอน นิเทศ และการปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
รายวิชามอบหมาย เพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชานี้ในปีการศึกษาถัดไป 

5. การสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง 
 หากพนักงานพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศ ให้การประเมินที่แตกต่างกัน มีการจะประชุมร่วมกัน ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง  
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มหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต ิ  12 

หมวดที่ 7  การประเมนิและปรับปรุงการด าเนนิการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

1. กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณภ์าคสนามโดยผู้เกี่ยวข้องต่อไปนี้ 
(1) นักศึกษา 

 - ประเมินการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม 
 - ประเมินสถานประกอบการ 
 - ประเมินแบบ อร์มเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

2. กระบวนการทบทวนผลการประเมนิและการวางแผนปรบัปรุง 
 1.มีคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา (คะแนน/
เกรด) โดยตรวจสอบกับจานวน และลักษณะของผู้รับบริการ รายงานกรณีศึกษา รายงานแผนการท างาน รายงานการประชุม
ปรึกษาเรื่องต่าง ๆ ผลการสอบหลังฝึก วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพ ติกรรมของนักศึกษา  

 2.อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนามประมวลผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา จากผล
การประเมินและข้อเสนอแนะจากนักศึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง รายงานต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
ประธานหลักสูตร/สาขาวิชา เพื่อทราบ  

 3.ประชุมร่วมกัน พิจารณานาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงส าหรับการใช้ในรอบปีการศึกษาถัดไป และน ามาแสดงไว้ใน
รายงานผลการดาเนินการหลักสูตร  
 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  

ผศ.ดร.อัญชลี ชุ่มบัวทอง     วันที่รายงาน  26 ธันวาคม 2565  

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

รศ.ดร.บังอร ฉางทรัพย์    วันที่รายงาน  26 ธันวาคม 2565  

 
 

 


