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รายงานผลการดำเนินการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การแพทย ์  

ภาคการศึกษา  2  ปีการศึกษา 2564 

มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ

             

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1. รหัสและชื่อวิชา :  MS 4006 สหกิจศึกษา     

2. หลักสูตร   :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์)  

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา / อาจารย์ท่ีปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

   1. ผศ.จันเพ็ญ บางสำรวจ   
       2. รศ.ดร.บังอร ฉางทรัพย์   
       3. ผศ.เมตตา โพธ์ิกลิ่น    
        4. ผศ.อัญชลี ชุ่มบัวทอง   
        5. อาจารย์ ระพีพันธ์ุ ศิริเดช   
       6. อาจารย์ รังสิมา ใช้เทียมวงศ์  

4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาท่ีฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  
 (ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร) 
 ภาคการศึกษา 2564            ชั้นปีท่ี  4  

 
  



มคอ.6  

            
มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ         2 

หมวดท่ี 2 การดำเนินการท่ีตา่งไปจากแผนการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

1. การเตรียมนักศึกษา (ถ้ามี)  

แผนการเตรียม การเตรียมที่ต่างจากแผน ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น 
เพื่อการวางแผนในอนาคต 

1.การกำหนดสถานที่ฝึก 
1. มีความปลอดภัย  
2. มีหน่วยงานและบุคลากรที่

ทำหน้าที่ประสานงานและดูแล
นักศึกษาสหกิจ 
     3. มีงานคุณภาพที่เหมาะสมกับ
วิชาชีพนักศึกษา 
2.   การเตรียมนักศึกษา 

1. การเตรียมความพร้อมด้าน
ทักษะต่าง ๆ เช่น บุคลิกภาพ 
คุณธรรมจริยธรรม การเขียน              
ใบสมัครงาน การจัดทำประวัติโดย
ย่อ (resume) การเข้าและออกงาน 
เป็นต้น 

2. การเตรียมความพร้อมด้าน
วิชาการ จัดโครงการเชิญวิทยากร
ผู ้ทรงคุณวุฒิภายนอกและภายใน
มหาว ิทยาล ัยมาให ้ความร ู ้ กับ
นักศึกษาเกี่ยวกับลักษณะงานด้าน
ต่าง ๆ 
 

- จัดให้รุ่นพี่ที่ผ่านการฝึกสหกิจมาให้
ข้อมูลเก่ียวกับสถานประกอบการ
และลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติเพื่อเป็น
ข้อมูลให้กับนักศึกษารุ่นต่อไป 
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2. การเตรียมอาจารย์ท่ีปรึกษา/อาจารย์นิเทศ 

แผนการเตรียม การเตรียมที่ต่างจากแผน ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น 
เพื่อการวางแผนในอนาคต 

คณะทำงานสหกิจศึกษา /ฝึกงาน  ได้กำหนด
วิธีการเตรียมอาจารย์นิเทศ/อาจารย์ที่ปรึกษา 
ดังต่อไปน้ี 
 1. จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดที่เก่ียวข้องกับ
การจัดการเรียนการสอน ได้แก่ 
  - การนิเทศงาน และการติดตามความก้าวหน้า
ในการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
    - การติดต่อ ประสานงาน และการแก้ไข
ปัญหาระหว่างการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
  - การวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
นักศึกษา 
 2. จัดประชุมเพื่อวางแผนการนิเทศงานนักศึกษา
สหกิจ ณ สถานประกอบการ 
3. จัดเตรียมเอกสารที่เก่ียวข้องให้กับอาจารย์
นิเทศก่อนไปนิเทศงานจริง ณ สถานประกอบการ 
 4. สร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารกับนักศึกษา 
เช่น E-learning, E-mail, MSteam และเบอร์
โทรศัพท์ เป็นต้น 
 5. สร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารกับสถาน
ประกอบการ เช่น E-mail และเบอร์โทรศัพท์ 
เป็นต้น 
 6. จัดประชุมเตรียมความพร้อมของอาจารย์
นิเทศ ก่อนไปนิเทศงานจริง ณ สถาน
ประกอบการ พร้อมแจกเอกสารที่เก่ียวข้อง 
7. วางแผนให้อาจารย์นิเทศเข้าร่วมกิจกรรมการ
นำเสนอผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา พร้อม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างอาจารย์
นิเทศ  นักศึกษาสหกิจ เพื่อนร่วมชั้น และ
นักศึกษารุ่นน้องที่จะต้องเข้ารับการปฏิบัติงานใน
ปีการศึกษาต่อไป 

- - 
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3. การเตรียมพนักงานพ่ีเลี้ยง (Field Supervisors) จากสถานประกอบการ (ถ้ามี) 

แผนการเตรียม การเตรียมที่ต่างจากแผน ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น 
เพื่อการวางแผนในอนาคต 

คณะทำงานสหกิจศึกษา /ฝึกงาน  ได้
กำหนดแนวทางการเตรียมพนักงาน
พี่เลี้ยงในสถานที่ฝึก ดังต่อไปน้ี 
1. ประสานงานกับพนักงานพี่เลี้ยง
ในสถานที่ปฏิบัติงานสำหรับการไป
พบและนิเทศงาน  
 2. เพื่อสอบถามถึงลักษณะงาน 
ระบบการทำงาน และชี้แจง
รายละเอียดของรายวิชาสหกิจ
ศึกษา หน้าที่และความรับผิดชอบ
ของอาจารย์พี่เลี้ยงเบื้องต้น 
 3. อธิบายและทำความเข้าใจ
เก่ียวกับการนิเทศงาน                        
การมอบหมายงาน   การบันทึกผล
การปฏิบัติงานของนักศึกษา และ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
นักศึกษา 
 4. ชี้แจงช่องทางการติดต่อ
ประสานงานระหว่างอาจารย์นิเทศ
กับพนักงานพี่เลี้ยง 

คณะทำงานกำหนดให้มีการ
นิเทศงานครั้งที่ 1 ภายในสัปดาห์ที่ 
2-3 ของการปฏิบัติ ซ่ึงเมื่อไปนิเทศ
จะมีการแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ 
พร้อมมอบเอกสารคู่มือการดูแล
นักศึกษา 

- - 
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4. การเปลี่ยนแปลงการจัดการในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 

การเปลี่ยนแปลง ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพื่อวางแผนในอนาคต 
4.1 การเปลี่ยนแปลงกจิกรรม และ/หรืองานที่มอบหมาย
ให้นักศึกษา  

- 

- 

4.2 การเปลี่ยนแปลงสิ่งอำนวยความสะดวกในการ
สนับสนุนนักศึกษา  

- 

- 

4.3 การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ (ถ้ามี) 
- 

- 

หมวดท่ี 3 ผลการดำเนินการ 

สรุปผลการดำเนินการ จำนวนนักศึกษา 
1. จำนวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน  / ส่งไปฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 4 
2. จำนวนนักศึกษาท่ีคงอยู่เมื่อสิ้นสุดการฝึกประสบการณภ์าคสนาม 4 
3. จำนวนนักศึกษาท่ีถอน (W) - 

 

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) ระบุจำนวนและร้อยละของนักศึกษาในแต่ละระดับ
คะแนน 

ระดับคะแนน (เกรด) จำนวนนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
A 4 100 
B+ - - 
B - - 
C+ - - 
C - - 
D+ - - 
D - - 
F - - 
I - - 
N - - 
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5. ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)  
 ไม่มี         

หมวดท่ี 4 ปัญหา และผลกระทบดา้นการบริหาร 

1. ปัญหาด้านการบริหารของมหาวิทยาลัย และ/หรือสถานประกอบการ/สถานท่ีฝึก (ถ้ามี) 
 ไม่มี    
2. ผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา  
 ในปีถัดไปหากมกีารเก็บค่าธรรมเนียมฝึกสหกจิสงูข้ึนอาจต้องมีการเปลี่ยนสถานที่ฝกึให้กบันักศึกษา 
ซึ่งอาจทำใหม้ีความเช่ือมโยงกับความรู้ทางวิชาการน้อยลง     
3. การเปลี่ยนแปลงท่ีจำเป็นเพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหา และอุปสรรคในอนาคต (ถ้ามี)  
 หาแหลง่ฝกึสหกจิที่ไมเ่ก็บค่าธรรมเนียมสหกจิและคำนึงถึงผลประโยชน์สงูสุดที่นักศึกษาจะไดร้ับ  

 

หมวดท่ี 5 การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

1. การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยนักศึกษา (ตามเอกสารแนบ) 

1.1 ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากผลการประเมิน  
ไม่มี  

1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกภาคสนาม  
นักศึกษาขาดความรู้บางเรื่อง  เช่น การใช้สัตว์ทดลองเพื่องานวิจัย การใช้งานโปรแกรมสถิติ ทาง
หลักสูตรจึงได้พิจารณาเพิ่มหัวข้อดังกล่าวในการเรียนการสอน   

2. การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยสถานประกอบการหรือพนักงานพ่ีเลี้ยง 

2.1 ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากผลการประเมิน 
 จุดอ่อน นักศึกษาขาดความรอบคอบในการทำงาน 

จุดแข็ง  นักศึกษาสามารถปรับตัวได้ดี  มีความรับผิดชอบและไหวพริบดี ปฏิบัติงาน
ตามที่ได้รับมอบหมายครบถ้วน 
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2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกภาคสนาม 
เนื่องจากงานทางด้าน Molecular เป็นงานที่ตอ้งใช้ความละเอียดรอบคอบเป็นอย่างสูง

ด้วยนักศึกษามีประสบการณ์ไม่เพียงพอจึงทำใหเ้กิดความผดิพลาดบางอย่างขณะปฏิบัตงิาน 
ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเน้นย้ำให้นักศึกษาจดบันทกึทุกขั้นตอนในการปฏิบัตงิานและทบทวนอย่าง
ละเอียดขณะปฏิบัติงาน 

หมวดท่ี 6 แผนการปรับปรุง 

1. การดำเนินการเพ่ือปรับปรุงการฝึกประสบการณ์ภาคสนามครั้งท่ีผ่านมา 
หลังจากได้มีการนิเทศงานครั ้งแรกและได้รับฟังความคิดเห็นของอาจารย์ภาคสนาม ได้แจ้ง
ข้อบกพร่องดังกล่าวให้นักศึกษาทราบและมีการติดตามนักศึกษาอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดการปรับปรุง
ไปในทางที่ดีข้ึน          

2. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการฝึกประสบการณ์ภาคสนามจากรายงานการประเมินครั้งก่อน 
(เพื่อนำไปเขียนในปีถัดไป) 

 

3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสำหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 
กิจกรรมท่ีจะปรับปรุง เวลาท่ีแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

-การเตรียมความพร้อมเรื่องการคำนวณเพื่อ
การเตรียมสารที่ใช้ในการทดลอง 
-การเตรียมการใช้เครื่องมือในหอ้งปฏิบัติการ 
-การเตรียมความรู้เกี่ยวกับการใช้สัตว์ทดลอง 

ก่อนออกปฏิบัติสหกจิ 
 
 

ผศ.เมตตา โพธ์ิกลิ่น 

 

4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผ ู ้ร ับผิดชอบการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม เสนอต่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 ควรพิจารณาถึงจุดเด่นและจุดด้อยของนักศึกษาทีส่่งไปฝึกปฏิบัติสหกจิในแต่ละที่เพื่อช่วยเสริม
ทักษะเฉพาะด้านที่ตรงกับลักษณะงานของสถานประกอบการที่นักศึกษายังขาด 
 
  

ประเด็นท่ีจะปรับปรุง ความสำเร็จ / ผลกระทบ 
มีการปรบัเปลี่ยนในเรื่องการเตรียมความ
พร้อมด้านวิชาการเพื่อใหส้อดคล้องกับการ
ปฏิบัติสหกจิให้มากขึ้น 

นักศึกษาส่วนมากมีความเข้าใจในหลักการและ
การนำไปใช้  

 



มคอ.6  

            
มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ         8 

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
 
        (ผศ.จันเพ็ญ  บางสำรวจ) 
                 9/06/2565 

 
         

(รศ.ดร.บังอร ฉางทรัพย์) 
       9/06/2565 
 

 
 (ผศ.ดร.อัญชลี ชุ่มบัวทอง) 
      9/06/2565 

 
 

(ผศ.เมตตา โพธ์ิกลิ่น) 
      9/06/2565 

 
 

   (อาจารย์ ภาสินี สงวนสิทธ์ิ) 
          9/06/2565 

 
 

  (อาจารย์ ระพีพันธ์ุ ศิริเดช) 
           9/06/2565 

        

                            
                                                 (อาจารยร์ังสิมา ใช้เทียมวงศ์) 

            9/06/2565 
 

      ประธานหลักสูตร 
 

 
                          (อาจารย์ ภาสินี สงวนสิทธ์ิ) 
                                                                              9/06/2565 


