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รายงานผลการดำเนินการฝกึประสบการณ์ภาคสนาม 

คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การแพทย์  

ภาคการศึกษา  2  ปีการศึกษา 2564 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

             

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อวิชา :  MS 4063 ฝึกงาน 1     

2. หลักสูตร   :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์)  

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา / อาจารย์ท่ีปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

1. รศ.ดร.บังอร ฉางทรัพย์  
2. ผศ.เมตตา โพธิ์กลิ่น  
3. ผศ.ดร.อัญชลี ชุ่มบัวทอง  
4. อาจารย์ภาสินี สงวนสิทธิ์ 
5. อาจารย์ระพีพันธุ์ ศิริเดช 
6. อาจารย์รังสิมา ใช้เทียมวงศ์ 

4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  
 (ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร) 
 ภาคการศึกษา 2564            ชั้นปีที ่  4  
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หมวดที ่2 การดำเนินการที่ต่างไปจากแผนการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

1. การเตรียมนักศึกษา (ถ้ามี)  

แผนการเตรียม การเตรียมที่ต่างจากแผน ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น 
เพ่ือการวางแผนในอนาคต 

1.การกำหนดสถานท่ีฝึก 
1. มีความปลอดภัย  
2. มีหน่วยงานและบุคลากรที่

ทำหน้าที่ประสานงานและดูแล
นักศึกษาสหกิจ 
     3. มีงานคุณภาพท่ีเหมาะสมกบั
วิชาชีพนักศึกษา 
2.   การเตรียมนักศึกษา 

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

2. การเตรียมความพร้อมด้าน
วิชาการ จัดโครงการเชิญวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและภายใน
มห าวิท ย าลั ยม าให้ ค วาม รู้ กั บ
นักศึกษาเกี่ยวกับลักษณะงานด้าน
ต่าง ๆ 
 

- จัดให้รุ่นพ่ีที่ผ่านการฝึกงานมาให้
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการ
และลักษณะงานท่ีได้ปฏิบตัิเพื่อเปน็
ข้อมูลให้กับนักศึกษารุ่นต่อไป 
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2. การเตรียมอาจารย์ท่ีปรึกษา/อาจารย์นิเทศ 

แผนการเตรียม การเตรียมที่ต่างจากแผน ข้อเสนอแนะ/ข้อคดิเห็น 
เพื่อการวางแผนในอนาคต 

คณะทำงานสหกิจศึกษา  /ฝึกงาน  ได้กำหนด
วิธีการเตรยีมอาจารย์นิเทศ/อาจารย์ที่ปรึกษา 
ดังต่อไปนี ้
 1. จัดประชุมชี้แจงรายละเอยีดที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการเรยีนการสอน ได้แก ่
  - การนิเทศงาน และการตดิตามความก้าวหน้า
ในการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
    - การติดต่อ ประสานงาน และการแก้ไข
ปัญหาระหว่างการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
  - การวัดและประเมินผลการปฏบิัติงานของ
นักศึกษา 
 2. จัดประชุมเพื่อวางแผนการนิเทศงานนักศึกษา
สหกิจ ณ สถานประกอบการ 
3. จัดเตรยีมเอกสารที่เกีย่วข้องให้กับอาจารย์
นิเทศก่อนไปนิเทศงานจริง ณ สถานประกอบการ 
 4. สร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารกับนักศึกษา 
เช่น E-learning, E-mail, Facebook และเบอร์
โทรศัพท์ เป็นต้น 
 5. สร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารกับสถาน
ประกอบการ เช่น E-mail และเบอร์โทรศัพท์ 
เป็นต้น 
 6. จัดประชุมเตรียมความพร้อมของอาจารย์
นิเทศ ก่อนไปนิเทศงานจริง ณ สถาน
ประกอบการ พร้อมแจกเอกสารทีเ่กี่ยวข้อง 
7. วางแผนให้อาจารย์นิเทศเขา้ร่วมกิจกรรมการ
นำเสนอผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา พร้อม
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ประสบการณ์ระหว่างอาจารย์
นิเทศ  นักศึกษาสหกิจ เพื่อนร่วมช้ัน และ
นักศึกษารุ่นน้องทีจ่ะต้องเข้ารับการปฏิบัติงานใน
ปีการศึกษาต่อไป 

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

แผนการเตรียม การเตรียมที่ต่างจากแผน ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น 
เพ่ือการวางแผนในอนาคต 

คณะทำงานสหกิจศึกษา  /ฝึกงาน  ได้
กำหนดแนวทางการเตรียมพนักงาน
พี่เลี้ยงในสถานท่ีฝึก ดังต่อไปนี ้
1. ประสานงานกับพนักงานพ่ีเลีย้ง
ในสถานท่ีปฏิบัติงานสำหรับการไป
พบและนิเทศงาน  
 2. เพื่อสอบถามถึงลักษณะงาน 
ระบบการทำงาน และชี้แจง
รายละเอียดของรายวิชาสหกิจ
ศึกษา หน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ของอาจารย์พีเ่ลี้ยงเบื้องต้น 
 3. อธิบายและทำความเข้าใจ
เกี่ยวกับการนิเทศงาน                        
การมอบหมายงาน   การบันทึกผล
การปฏิบัติงานของนักศึกษา และ
การประเมินผลการปฏิบตัิงานของ
นักศึกษา 
 4. ช้ีแจงช่องทางการติดต่อ
ประสานงานระหว่างอาจารย์นิเทศ
กับพนักงานพ่ีเลี้ยง 

คณะทำงานกำหนดให้มีการ
นิเทศงานครั้งท่ี 1 ภายในสัปดาหท์ี่ 
2-3 ของการปฏิบัติ ซึ่งเมื่อไปนิเทศ
จะมีการแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ 
พร้อมมอบเอกสารคู่มือการดูแล
นักศึกษา 

- - 
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4. การเปลี่ยนแปลงการจัดการในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 

การเปลี่ยนแปลง ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพ่ือวางแผนในอนาคต 
4.1 การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม และ/หรืองานที่มอบหมาย
ให้นักศึกษา  

- 

- 

4.2 การเปลี่ยนแปลงสิ่งอำนวยความสะดวกในการ
สนับสนุนนักศึกษา  

- 

- 

4.3 การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ (ถ้ามี) 
- 

- 

หมวดที ่3 ผลการดำเนินการ 

สรุปผลการดำเนินการ จำนวนนักศึกษา 

1. จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน  / ส่งไปฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 7 

2. จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่เม่ือสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 7 
3. จำนวนนักศึกษาที่ถอน (W) - 

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) ระบุจำนวนและร้อยละของนักศึกษาในแต่ละระดับ
คะแนน 

ระดับคะแนน (เกรด) จำนวนนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

A 7 100 
B+ - - 

B - - 

C+ - - 
C - - 

D+ - - 
D - - 

F - - 

I - - 
N - - 
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5. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)  
 ไม่มี         

หมวดที ่4 ปัญหา และผลกระทบด้านการบริหาร 

1. ปัญหาด้านการบริหารของมหาวิทยาลัย และ/หรือสถานประกอบการ/สถานที่ฝึก (ถ้ามี) 
 -     
2. ผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา  
 -    
3. การเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา และอุปสรรคในอนาคต (ถ้ามี)  
 -  

 

หมวดที ่5 การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

1. การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยนักศึกษา (ตามเอกสารแนบ) 

1.1 ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากผลการประเมิน  
ไม่มี  

1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกภาคสนาม  
บางแหล่งฝึกต้องการให้ทางหลักสูตรฯ แนะนำการใช้เครื่องมือที่มีความจำเป็นพ้ืนฐาน เช่น 
micropipette และศัพท์ทางด้านการแพทย์ (medical term)  

2. การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยสถานประกอบการหรือพนักงานพี่เลี้ยง 

2.1 ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากผลการประเมิน 
 จุดอ่อน นักศึกษาบางคนขาดทักษะการใช้เครื่องมือ เข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับงานที่
ได้รับมอบหมายและขาดการสื่อสารที่ต่อเนื่อง และไม่มีทักษะในการคำนวณเพ่ือการเตรียม
สารเคมีที่ใช้ในการทดลอง  

จุดแข็ง  นักศึกษาสามารถปรับตัว เมื่ออาจารย์พ่ีเลี้ยงแนะนำแล้วนักศึกษาสามารถ
เรียนรู้และปฏิบัติงานได้ในครั้งต่อไป และมีการฝึกฝนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
จิตอาสาช่วยเหลืองานผู้อื่น รวมทั้งมีใจใฝ่เรียนรู้ในสิ่งใหม่ที่สามารถพบได้นอกเหนือจากที่
เรียนมา 
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2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกภาคสนาม 
เห็นด้วย เนื่องจากในงานวิจัยเชิงลึกเฉพาะด้าน ที่มี เครื่องบางอย่างที่มีราคาค่อนข้างสูง 

นักศึกษาได้เรียนวิธีหรือประโยชน์ของเครื่องมือนั้นๆ ในภาคบรรยาย หากยังไม่ผ่านการปฏิบัติ
หรือใช้งานจริง และสำหรับนักศึกษาบางคนยังขาดทักษะในด้านการสื่อสาร  ทำให้มีผลกระทบ
ต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

หมวดที ่6 แผนการปรับปรุง 

1. การดำเนินการเพื่อปรับปรุงการฝึกประสบการณ์ภาคสนามครั้งที่ผ่านมา 
หลังจากได้มีการนิเทศงานครั้งแรกและได้รับฟังความคิดเห็นของอาจารย์ภาคสนาม ได้แจ้ง
ข้อบกพร่องดังกล่าวให้นักศึกษาทราบและมีการติดตามนักศึกษาอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้เกิดการปรับปรุง
ไปในทางท่ีดีขึ้น          

2. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการฝึกประสบการณ์ภาคสนามจากรายงานการประเมินครั้งก่อน  
(เพ่ือนำไปเขียนในปีถัดไป) 

 

3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสำหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 
กิจกรรมที่จะปรับปรุง เวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

การเตรียมความพร้อมเรื่องการคำนวณเพ่ือการ
เตรียมสารที่ใช้ในการทดลอง 
การเตรียมการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ 

ก่อนออกฝึกงาน 
 
 

ผศ.เมตตา โพธิ์กลิ่น 

4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม เสนอต่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
- เตรียมความพร้อมในด้านการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ทุก ๆ ด้าน 

  

ประเด็นที่จะปรับปรุง ความสำเร็จ / ผลกระทบ 
มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องการเตรียมความ
พร้อมด้านวิชาการเพ่ือให้สอดคล้องกับการ
ฝึกงานให้มากข้ึน 

นักศึกษาส่วนมากมีความเข้าใจในหลักการและ
การนำไปใช้  
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ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
 
         

(รศ.ดร.บังอร ฉางทรัพย์) 
                                                                                 1/06/2565 
 

 
 (ผศ.ดร.อัญชลี ชุ่มบัวทอง) 

                                                                                1/06/2565 
 
 

(ผศ.เมตตา โพธิ์กลิ่น) 
                                                                               1/06/2565 

 
 

   (อาจารย์ ภาสินี สงวนสิทธิ์) 
                    1/06/2565 

 
 
อาจารย์รังสิมา ใช้เทียมวงศ ์

                                                                              1/06/2565 
i 

 
  (อาจารย์ ระพีพันธุ์ ศิริเดช) 

                          1/06/2565 
        

  ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
            
              

 (อาจารย์ ภาสินี สงวนสิทธิ์) 
                                                     1/06/2565 
 

 
 


