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รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Specification) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ์
คณะ: สาขาวิชาชีววิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและช่ือวิชา :  4034802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยา (Field Experience in Biology) 
2. จ านวนหน่วยกิตหรือจ านวนช่ัวโมง :     5 หน่วยกิต 5(450)  
3. หลักสูตร และประเภทของรายวิชา 

  วิชาศึกษาทั่วไป   วิชาเฉพาะด้าน บังคับ 
   วิชาเอกเลือก   วิชาเลือกเสรี 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ

...................................................................................................................................... 
4. อาจารย์ผูร้บัผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผูส้อน 

ช่ือผู้สอน รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์  ปิ่นทอง คุณวุฒิของผู้สอน   ปร.ด. (ชีววิทยา) 
 สังกัด สาขาวิชา วท.บ. (ชีววิทยา) / ภาควิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
 สถานที่ติดต่อผู้สอน ห้องพัก 6202 อาคาร 6 / เบอร์โทรศัพท์ 081-5529892  
          อีเมลล์ k_pinthong@yahoo.com 
5. ภาคการศกึษา/ช้ันปีที่เรียน 

 ภาคการศึกษา 1/2564 ช้ันปีที่เรียน 4 
ตามแผนการศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  ระยะเวลา 1 ภาคเรียน 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)  (ถ้ามี) 
 รายวิชาที่บังคับเรียนก่อน : การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยา 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพรอ้มกัน  (Co-requisites)  (ถ้ามี) 
 ไม่ม ี

8. สถานทีเ่รียน   
ห้องเรียน 29417 อาคาร 29 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสุรินทร์ 
9. วันที่จัดท าหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 วันที่ปรับปรุง วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2564 และวันที่เปิดภาคการศึกษา 1 กรกฎาคม พ.ศ.2564 



มคอ.4 มรภ.สุรินทร์ 3 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1 จุดมุ่งหมายของประสบการณ์ภาคสนาม 

จุดมุ่งหมายของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยา (Field Experience in Biology)เป็นการฝึก
ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ส่ิงต่อไปน้ี 

 การเช่ือมโยงความรู้ทางทฤษฎีกับการประยุกต์ให้เกิดผลทางปฏิบัติ 
 เข้าใจกระบวนการขั้นตอนและวิธีการน าความรู้ด้านชีววิทยามาใช้ในการท างาน 
 การพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์จากสภาพแวดล้อมจริง 
 การวางแผนการพัฒนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างมีขั้นตอนและเป็นระบบ 
 การใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์เคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ในสภาพแวดล้อมจริง 
 เข้าใจชีวิตการท างานและวัฒนธรรมองค์กรเรียนรู้การปรับตัวให้เข้ากับผู้อ่ืนและสามารถท างาน

ร่วมกันได้ 
2 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณ์ภาคสนาม 

เพ่ือให้เป็นวิชาที่นักศึกษาได้บูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามาทั้งหมดประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง
ในสถานประกอบการจะเป็นการเพ่ิมพูนประสบการณ์ตรงท างานเป็นทีมเป็นการเตรียมความพร้อมและ
ปรับตัวให้สามารถท างานได้จ ริงเมื่อส าเร็จการศึกษาภายใต้การดูแลของพนักงานพ้ีเล้ียงจากสถาน
ประกอบการและอาจารย์ที่ปรึกษา 

หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู ้

 

 

ความหมายของการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร สู่รายวิชาในวิชาเฉพาะสาขาผลการเรียนรู้ในตาราง  
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
(1) มีความ ่ือสัตย์สุจริต 
(2) มีระเบียบวินัย 
(3) มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพ 
(4) เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น 
(5) มีจิตสาธารณะ 
 

2. ด้านความรู ้
(1) มีความรู้ในหลักการและทฤษฎี
ทางด้านวิทยาศาสตร์และหรือ
คณิตศาสตร์ 
(2) มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ที่จะน ามาอธิบายหลักการ
และทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะ 
(3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
(4) มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่จะ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

3. ด้านทักษะทางป   า  
(1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
และมีเหตุมีผลตามหลักการและวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ 
(2) น าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์กับสถานการณ์ต่าง 
ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
(3) มีความใฝ รู้ สามารถวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่
หลากหลายได้อย่างถูกต้องและเพื่อน าไปสู่
การสร้างสรรค์นวัตกรรม 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
(1) มีภาวะผู้น า โดยสามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นในฐานะผู้น าและสมาชิกที่ด ี
(2) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร 
รวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และ
วัฒนธรรมองค์กร 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) สามารถประยุกต์ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการวิเคราะห์
ประมวลผลการแก้ป  หาและน าเสนอ
ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
(2) มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารความรู้
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งการเลือกใช้
รูปแบบการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
(3) มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาต่างประเทศอื่น เพื่อการค้นคว้าได้
อย่างเหมาะสมและจ าเป็น 
(4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ 
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1 คุณธรรมจริยธรรม 
1.1 คุณธรรมจริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรมจริยธรรมเสียสละและ ่ือสัตย์สุจริต 
(2) มีวินัยตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามสามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับ

ความส าคั  
(4) เคารพสิทธิและรับฟ งความคิดเห็นของผู้อ่ืนรวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น

มนุษย์ 
(5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
(6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม 
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์ 
นอกจากคุณสมบัติตามข้อก าหนดหลักสูตรแล้วนักศึกษายังต้องได้รับการพัฒนาเพ่ิมเติมดังน้ี 

-  ่ือสัตย์สุจริตรักษาความลับขององค์กรและหน่วยงานราชการ 
- เคารพปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร 
- มีความขยันหมั่นเพียรอดทนเอ้ือเฟ้ือต่อสมาชิกในการท างาน 

1.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ 
(1)  ปฐมนิเทศนักศึกษาถึงระเบียบวินัยคุณธรรมที่พึงปฏิบัติก่อนการฝึกงาน 
(2)  ก าหนดตารางเวลาฝึกงานบันทึกเวลาฝึกงานก าหนดขอบเขตของงานก าหนดวิธีการ

ประเมินผลงาน 
(3)  มอบหมายงานก าหนดติดตามและควบคุมให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาน

ประกอบการเช่นเดียวกับพนักงานขององค์กร และหน่วยงานราชการ 
(4)  ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง 
1.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
(1)  นักศึกษาประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้แบบสอบถามมาตรฐานที่วัดคุณธรรมจริยธรรม 
(2)  ประเมินโดยพนักงานพ่ีเล้ียงหรือพนักงานควบคุมการฝึกงานจากการสังเกตพฤติกรรมและการ

แสดงออกระหว่างฝึกงานโดยมีการบันทึกผลการประเมินและมีหลักฐานแจ้งให้นักศึกษาทราบ
ด้วยทุกคร้ัง 

(3)  ประเมินความ ่ือสัตย์จากการพูดคุยสัมภาษณ์เพ่ือนร่วมงานหัวหน้างานและผู้เก่ียวข้องพร้อม
มีรายงานผลการฝึกงานประกอบ 

2 ความรู้ 
2.1 อธิบายถึงความรู้ที่จะได้รับ / ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1)  มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคั ในเน้ือหาที่ศึกษา 
(2) สามารถวิเคราะห์ป  หาเข้าใจและอธิบายความต้องการทางชีววิทยารวมทั้งประยุกต์ความรู้

ทักษะและการใช้เคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมกับการแก้ไขป  หา 
(3) สามารถวิเคราะห์ออกแบบค้นคว้า วิจัยและการทดลองทางวิทยาศาสตร์ให้ตรงตามข้อก าหนด 
(4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการทางชีววิทยา 
(5) รู้เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ทางชีววิทยาอย่างต่อเน่ือง 
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(6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือให้เล็งเห็นการเปล่ียนแปลงและเข้าใจผลกระทบ
ของเทคโนโลยีใหม่ๆต่อสาขาทางวิทยาศาสตร์ด้านชีววิทยา 

(7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือทางด้านชีววิทยาที่ใช้งานได้จริง 
(8) สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษาด้านชีววิทยากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
นอกจากคุณสมบัติตามข้อก าหนดหลักสูตรแล้วนักศึกษายังต้องได้รับการพัฒนาเพ่ิมเติมดังน้ี 

- มีความรู้ด้านการประยุกต์เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือการใช้งานเชิง
ธุรกิจเพ่ือการบริหารเพ่ือการปฏิบัติงานหรือเพ่ือสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมขององค์กร 

- เข้าใจและเลือกใช้เคร่ืองมือในการท างานอย่างถูกต้องเหมาะสมและค านึงถึงการใช้
ทรัพยากรของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

- เข้าใจและปฏิบัติตามขั้นตอนการพัฒนางานวิจัยที่สอดคล้องกับระดับคุณภาพขององค์กร 
- เข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้อง 

2.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียน 
(1)  สถานประกอบการที่ฝึกงานจัดพนักงานพ่ีเล้ียงให้ค าแนะน าเคร่ืองมืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์

ด้านชีววิทยาที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานตามหน้าที่บอกถึงแหล่งข้อมูลเพ่ือให้นักศึกษาได้ค้นคว้า
ข้อมูลเพ่ือการท างานได้ด้วยตนเอง 

(2)  ใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ด้านชีววิทยาที่มีในหน่วยงานเพ่ือการปฏิบัติงานจริง
ภายใต้การดูแลของพนักงานพ่ีเล้ียง 

(3)  จัดประชุมแบ่งงานติดตามงานเป็นระยะเวลาที่ก าหนดหรือตามความเหมาะสม 
2.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
(4)  ประเมินจากผลการปฏิบัติงานโดยผู้เก่ียวข้องเช่นผู้ใช้งานด้านงานวิจัยทางชีววิทยาพนักงานพ่ี

เล้ียงอาจารย์นิเทศ 
(5)  ประเมินผลจากการท างานร่วมกับผู้อ่ืนการเข้ากันได้ของผู้ร่วมงาน 
(6)  ประเมินผลจากการตรงต่อเวลาในการส่งงานและความสมบูรณ์ของงานที่ได้รับมอบหมายโดย

ก าหนดแบบฟอร์มบันทึกการส่งงาน 
3 ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาที่จะได้รับการพัฒนา / ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) คิดอย่างมีวิจารณ าณและอย่างเป็นระบบ 
(2) สามารถสืบค้นตีความและประเมินความรู้ทางชีววิทยาเพ่ือใช้ในการแก้ไขป  หาอย่ าง

สร้างสรรค์ 
(3) สามารถรวบรวมศึกษาวิเคราะห์และสรุปประเด็นป  หาและความต้องการ 
(4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขป  หาทางวิทยาศาสตร์ด้านชีววิทยาได้อย่าง

เหมาะสม 
นอกจากคุณสมบัติตามข้อก าหนดหลักสูตรแล้วนักศึกษายังต้องได้รับการพัฒนาเพ่ิมเติมดังน้ี 

- มีทักษะในการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ในการใช้งานด้านชีววิทยา 
- มีทักษะการเลือกและใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์การพัฒนางานวิจัยทางชีววิทยา 
- สามารถน าความรู้ทางทฤษฎีมาเป็นพ้ืนฐานในการท างานจริง 
- สามารถน าความรู้ทางทฤษฎีมาประยุกต์เพ่ือแก้ไขป  หา 

3.2 กระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆที่ใช้ในพัฒนาผลการเรียนรู้ 
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(1)  การมอบหมายโจทย์ป  หาให้ฝึกการค้นหาความต้องการและวิเคราะห์ผลความต้องการ 
(2)  จัดท ารายงานผลวิเคราะห์ความต้องการและน าเสนอ 
(3)  ประชุมร่วมกันระหว่างพนักงานพ่ีเล้ียงอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาฝึกงาน 
(4)  มอบหมายโจทย์ป  หาให้ฝึกการใช้เคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะวิชาชีพทางชีววิทยา 
(5)  จัดท ารายงานผลการท าการวิจัยและน าเสนอ 
(6)  การพัฒนางานด้านวิจัยโดยใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ในหน่วยงาน 
(7)  ทดสอบความรู้ด้านชีววิทยา 
(8) ประชุมร่วมกันระหว่างพนักงานพ่ีเล้ียงอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาฝึกงานสม่ าเสมอและ

ต่อเน่ือง 
3.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
 ประเมินผลจากผลงานที่ได้รับมอบหมายตามหัวข้อที่ก าหนดโดยอ้างอิงทฤษฎีในวิชาที่เก่ียวข้อง

และควรน ามาเป็นพ้ืนฐานในการท างาน 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ค าอธิบายเกี่ยวกับทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความสามารถในการรับภาระ
ความรับผิดชอบที่ควรมีการพัฒนา 

(1) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ป  หาสถานการณ์ต่างๆในกลุ่ม
ทั้งในบทบาทของผู้น าหรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 

(2) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์ด้านชีววิทยามาช้ีน าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
(3) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
(4) สามารถเป็นผู้ริเร่ิมแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวมพร้อมทั้งแสดง

จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
นอกจากคุณสมบัติตามข้อก าหนดหลักสูตรแล้วนักศึกษายังต้องได้รับการพัฒนาเพ่ิมเติมดังน้ี 

-  มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพทางชีววิทยาอย่าง
ต่อเน่ืองเรียนรู้ภาวะทางอารมณ์ของตนเองเรียนรู้การท างานร่วมกับผู้อ่ืนเรียนรู้เทคนิคการ
ขอความช่วยเหลือหรือขอข้อมูลเพ่ือ 

- น ามาประกอบการท างาน 
-  สามารถวางตัวในต าแหน่งงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสมกล้าแสดงความคิดเห็น

ในขอบเขตของงานและภาระหน้าที่ 
-  พัฒนาตนเองจากการเรียนรู้ด้วยตนเองและจากการฝึกอบรมหรือการสอบถามเพ่ือน

ร่วมงาน 
-  สร้างความสัมพันธ์อันดีท าให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือเฟ้ือเก้ือกูลกันในหน่วยงาน 

4.2 กระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆที่จะพัฒนาผลการเรียนรู้ 
(1) สร้างกิจกรรมสันทนาการละลายพฤติกรรมเพ่ือให้เกิดความรู้รักสามัคคีพร้อมท างานเป็นทีม 
(2) มอบหมายงานที่ต้องท างานร่วมกันเป็นทีมมีการแบ่งงานกันอย่างชัดเจน 
(3) มอบหมายงานที่ต้องไปพูดคุยสัมภาษณ์เพ่ือให้ได้ข้อมูลเพ่ือการพัฒนางานวิจัยด้านวิชาชีพ

ชีววิทยา 
(4) ประชุมร่วมกันเพ่ือมอบหมายงานติดตามงานประเมินผล 
4.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
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(1)  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมจากการสัมภาษณ์ผู้ร่วมงานหรือผู้เก่ียวข้อง 
(2)  ประเมินจากข้อมูลที่ได้รับจากที่นักศึกษาไปสัมภาษณ์ 
(3)  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการได้รับการยอมรับจากเพ่ือน

ร่วมงานหรือผู้เก่ียวข้อง 
5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ค าอธิบายเกี่ยวกับทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ควรมีการพัฒนา 

(1) มีทักษะในการใช้เคร่ืองมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในป จจุบันต่อการท างานที่เก่ียวกับ งานวิจัยทาง
ชีววิทยา 

(2) สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขป  หาโดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์หรือความรู้ทางชีววิทยา
ต่อป  หาที่เก่ียวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

(3) สามารถส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียนเลือกใช้รูปแบบของส่ือการ
น าเสนออย่างเหมาะสม 

(4) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีส่ือสารอย่างเหมาะสม 
นอกจากคุณสมบัติตามข้อก าหนดหลักสูตรแล้วนักศึกษายังต้องได้รับการพัฒนาเพ่ิมเติมดังน้ี 

- สามารถใช้ความรู้ทางสถิติคณิตศาสตร์เทคนิคการค านวณเพ่ือแก้ป  หาโจทย์ที่ได้รับ
มอบหมายอย่างเหมาะสม 

- สามารถใช้เทคโนโลยีเคร่ืองมืออุปกรณ์ อฟต์แวร์ในการส่ือสารเพ่ือสนับสนุนการท างาน
เช่นการ 

- โต้ตอบแสดงความคิดเห็นประสานการท างานการรับ-ส่งงาน 
- สามารถใช้เทคโนโลยีหรืออินเทอร์เน็ตในการค้นคว้าหาข้อมูลประกอบการท างาน 
- สามารถส่ือสารโดยใช้ภาษาที่เหมาะสมและส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน 

5.2 กระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆที่จะพัฒนาผลการเรียนรู้ 
(1) มอบหมายงานที่ต้องใช้ความรู้ทางชีววิทยา ทักษะการค านวณและใช้สถิติเพ่ือน าเสนอข้อมูล 
(2) มอบหมายงานที่ต้องมีการส่ือสารโดยใช้ภาษาทั้งไทยและต่างประเทศทั้งการพูดเขียนในการ

ประสานการท างาน 
(3) มอบหมายงานที่ต้องใช้เทคโนโลยีในการแก้ป  หาหรือน าเสนอผลงาน 
5.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
(1) ประเมินจากเอกสารที่น าเสนอผลการวิ เคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเป็นส่ือ 
(2) ประเมินจากเอกสารที่เขียนเช่น E-Mail ที่ใช้ส่ือสารเพ่ือการท างาน 
(3) ประเมินจากผลการแก้ป  หาว่าโดยเน้นความถูกต้องและเหมาะสม 
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หมวดที่ 4 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณ์ภาคสนามหรือค าอธิบายรายวิชา 

การศึกษาระบบการท างานและฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการด้านวิทยาศาสตร์สาขาชีววิทยาเช่น
บริษัทเก่ียวกับเคร่ืองมือ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ด้านชีววิทยาหน่วยงานราชการที่ต้องอาศัยการทดสอบ
โดยเคร่ืองมือทางชีววิทยาบริษัทที่ให้ค าแนะน าในการเลือกใช้เคร่ืองมือส าหรับงานวิจัยที่เหมาะสมกับ
ลักษณะงานขององค์กรเพ่ือน าความรู้ทางทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้ทางชีววิทยาบูรณาการและ
ประยุกต์เพ่ือแก้ป  หาทางธุรกิจ หน่วยงานราชการในสภาวะแวดล้อมจริงขององค์กร 
2. กิจกรรมของนักศึกษา 

การท างานเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ภาคสนามในช่วงระยะเวลาต่อเน่ืองจนครบจ านวนช่ัวโมงที่ระบุ
ตามหลักสูตรและ/หรือตามเวลาการท างานของสถานประกอบการที่นักศึกษาฝึกงานโดยนักศึกษาต้องมีการ
เตรียมตัวก่อนการท างานดังน้ี 

(1) เรียนรู้ท าความเข้าใจในภารกิจเป้าหมายวัฒนธรรมกฎระเบียบขั้นตอนในการท างานของสถาน
ประกอบการ 

(2) เรียนรู้และฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืนในสถานประกอบการที่ฝึกงาน 
(3) น าความรู้ทางทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ด้านชีววิทยาและวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้องมาเป็นพ้ืนฐานในการ

ประยุกต์เพ่ือการท างาน 
(4) การฝึกแก้ไขป  หาในโจทย์ที่ได้รับมอบหมายโดยใช้อุปกรณ์เคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ใน

สถานประกอบการ 
 
3. รายงานหรืองานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 

รายงานหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
(1) ก าหนดส่ง แผนการแก้ไขโจทย์ป  หาสัปดาห์ที่ 2 ของการฝึกงานผลการวิเคราะห์ป  หา

ระหว่างการฝึกงานตามระยะเวลาที่มอบหมายงาน 
(2) ผลการออกแบบและพัฒนาระบบเพ่ือแก้ไขป  หาระหว่างการฝึกงานตามระยะเวลาที่

มอบหมายงานผลประเมินการใช้งานระบบระหว่างการฝึกงานตามระยะเวลาที่มอบหมายงาน 
(3) รายงานการฝึกงานภายใน 1 สัปดาห์หลังการส้ินสุดการฝึกงาน  

4. การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา 
(1)  จัดประชุมผู้เก่ียวข้องในการฝึกประสบการณ์ภาคสนามทั้งที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์

ภาคสนามและที่ปรึกษาเฉพาะเร่ืองให้นักศึกษาน าเสนอการเรียนรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ
จากการฝึกประสบการณ์ 

(2) ภาคสนามเพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาที่ไปฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
(3)  อาจารย์ช้ีน าให้เห็นถึงความส าคั และผลกระทบต่อพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธ รรม

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่มีต่อการท างานในอนาคต 
(4)  การน าผลการประเมินนักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนามมาน าเสนออภิปรายเพ่ือเป็น

แนวทางในการฝึกประสบการณ์ภาคสนามต่อรุ่นต่อไป 
(5)  สนับสนุนให้น าโจทย์ที่พบในการฝึกประสบการณ์ภาคสนามมาเป็นกรณีศึกษาหรือโจทย์ในการ

ท าโครงงานทางวิทยาศาสตร์สาขาชีววิทยาต่อไป 
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5. หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม 
(1)  จัดโปรแกรมตารางการฝึกประสบการณ์ภาคสนามร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา 
(2)  แนะน านักศึกษาเก่ียวกับกฎระเบียบข้อปฏิบัติวัฒนธรรมของหน่วยงาน 
(3)  แนะน าเคร่ืองมืออุปกรณ์ อฟต์แวร์ เคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในวิชาชีพชีววิทยาของ

หน่วยงานที่สามารถน ามาใช้เพ่ือการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
(4)  แนะน าบุคคลที่เก่ียวข้องหรือที่ต้องท างานร่วมกัน 
(5)  ติดตามความก้าวหน้าประเมินผลการท างานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนามรายงาน

ผลต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
(6)  ประสานงานประชุมกับอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้ความเห็นในการป รับปรุงการท างานของ

นักศึกษา 
6. หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศ 

(1)  ประสานและร่วมวางแผนการฝึกประสบการณ์ภาคสนามกับพนักงานพ่ีเล้ียง 
(2)  สังเกตการณ์การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษาในสถานประกอบการ 
(3)  แนะน าหรือให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาให้มีทักษะการท างานในองค์กร 
(4)  ประเมินผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
(5)  สอบทาน/ปรับปรุงแผนงานการฝึกประสบการณ์ภาคสนามเป็นระยะ 

7. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา 
(1)  จัดปฐมนิเทศแนะน านักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์ภาคสนามพร้อมแจกคู่มือการฝึก

ประสบการณ์ภาคสนาม 
(2)  จัดช่องทางและเจ้าหน้าที่ประสานงานรับแจ้งเหตุด่วนกรณีต้องการความช่วยเหลือ เช่น

หมายเลขโทรศัพท์และไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์ 
(3)  จัดอาจารย์ที่ปรึกษาตามความเช่ียวชา ด้านการใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์หรือเทคนิคพิเศษเพ่ือให้ 
(4) ค าปรึกษาเฉพาะด้านในการแก้ไขป  หา 
(5) ส่ิงอ านวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ต้องการจากสถานที่ที่จัดประสบการณ์ภาคสนาม /

สถานประกอบการ 
(6)  ระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยมีระบบรักษาความปลอดภัย 
(7)  สถานที่ท างานหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ตามความจ าเป็น 
(8)  วัสดุอุปกรณ์เคร่ืองมือ อฟต์แวร์ เคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์ด้านชีววิทยาและคู่มือที่ ใ ช้

ประกอบการท างาน 
(9)  แหล่งข้อมูลเพ่ือการค้นคว้าหรือเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือตามที่พนักงานพ่ีเล้ียงให้ค าแนะน า 
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หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ 
1. การก าหนดสถานที่ฝึก 

อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนามคัดเลือกสถานประกอบการที่ยินดีรับนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์ภาคสนามโดยดูลักษณะงานที่เหมาะสมและมีความพร้อมดังน้ี 

(1)  เข้าใจและสนับสนุนการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามจุดมุ่งหมาย 
(2)  มีความปลอดภัยของสถานที่ตั้งมีความสะดวกในการเดินทางและสภาพแวดล้อมการท างานที่ดี 
(3)  มีอุปกรณ์เทคโนโลยี ทางวิทยาศาสตร์และวิชาชีพชีววิทยาที่ถูกกฎหมายพร้อมในการฝึก

ประสบการณ์ภาคสนามเพ่ือแก้ป  หาตามโจทย์ 
(4)  สามารถจัดพนักงานพ่ีเล้ียงดูแลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
(5)  มีโจทย์ป  หาที่มีความยากง่ายเหมาะสมกับศักยภาพของนักศึกษาในระยะเวลาที่ก าหนด 
(6)  ยินดีเต็มใจรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
การติดต่อประสานงานก าหนดล่วงหน้าก่อนฝึกประสบการณ์ภาคสนาม จากน้ันจัดนักศึกษาลงฝึก

ประสบการณ์ภาคสนามตามความสมัครใจหรือนักศึกษาอาจหาสถานที่ฝึกประสบการณ์ภาคสนามด้วย
ตนเองแต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้รับผิดชอบรายวิชา 
2. การเตรียมนักศึกษา 

จัดปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์ภาคสนามมอบคู่มือการฝึกประสบการณ์ภาคสนามก่อนการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนาม เพ่ือช้ีแจงวัตถุประสงค์ส่ิงที่คาดหวังจากการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

วิธีการประเมินผลช่องทางการติดต่อประสานงานจัดฝึกอบรมบุคลิกภาพการแต่งกายหรือเทคนิค
เพ่ิมเติมหากต้องการความสามารถเฉพาะด้านเพ่ือการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
3. การเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศ 

อาจารย์ที่ปรึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนามประสานงานกับสถานประกอบการเพ่ือขอช่ือต าแหน่ง
ของพนักงานพ่ีเล้ียงประชุมพนักงานพ่ีเล้ียงและนักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนามเพ่ือช้ีแจงให้รับทราบ
วัตถุประสงค์ส่ิงที่คาดหวังจากการฝึกประสบการณ์ภาคสนามผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ต้องการเน้น
อุปกรณ์เคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อฟต์แวร์ที่จะน ามาใช้ในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
แนวทางการฝึกอบรมหรือการฝึกใช้เคร่ืองมือช่องทางการติดต่อกรณีเหตุด่วนมอบเอกสารคู่มือการดูแลและ
ประเมินผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
 
4. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงในสถานที่ฝึก 

จัดประชุมพนักงานพ่ีเล้ียงและนักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนามเพ่ื อช้ีแจงให้รับทราบ
วัตถุประสงค์ส่ิงที่คาดหวังจากการฝึกประสบการณ์ภาคสนามรับทราบถึงวิธีการบันทึกผลการท างานของ
นักศึกษามอบเอกสารคู่มือการดูแลและประเมินผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนามบอกหมายเลขโทรศัพท์
หรือช่องทางติดต่ออาจารย์นิเทศ 

 
5. การจัดการความเสี่ยง 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมร่วมกันเพ่ือประเมินความเส่ียงที่จะเกิดต่อนักศึกษาและก่อให้ เกิด
ความเสียหายต่อสถานประกอบการเช่น 

ความเส่ียงจากสถานที่ตั้งสภาพแวดล้อมในการท างานการเดินทางป้องกันโดยคัดเลือกสถาน
ประกอบการที่มีการคมนาคมสะดวกไม่มีหรือมีความเส่ียงน้อยที่สุด 
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ความเส่ียงจากอุบัติภัยจากการท างานจากการใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์   อฟต์แวร์ป้องกัน โดยจัด
ปฐมนิเทศแนะน าการใช้อุปกรณ์  อฟต์แวร์ป้องกัน อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลสถานประกอบการ
เน้นจริยธรรมการไม่เปิดเผยข้อมูลสถานประกอบการอันเป็นความลับและก าหนดให้นักศึกษาปฏิบั ติตาม
กฎระเบียบสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด 
 

หมวดที่ 6 การประเมินนักศกึษา 
1. หลักเกณฑ์การประเมิน 

ประเมินการบรรลุผลการเรียนรู้ของนักศึกษาทั้ง 5 ด้านโดยให้ระดับคะแนน 1-5 ตามเกณฑ์การ
ประเมินผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยดังน้ี 

1 หมายถึงต้องปรับปรุงอย่างมาก 
2 หมายถึงต้องปรับปรุง 
3 หมายถึงพอใช้ 
4 หมายถึงดี 
5 หมายถึงดีมาก 
นักศึกษาต้องได้รับคะแนนประเมินเฉล่ียไม่น้อยกว่า  3.5 จึงจะผ่านเกณฑ์การฝึกประสบการณ์

ภาคสนาม 
2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

 ประเมินโดยพนักงานพ่ีเล้ียงและอาจารย์ที่ปรึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยใช้เกณฑ์ให้
เป็นไปตามข้อก าหนดของโครงการสหกิจศึกษาโดยอนุโลม 

 อาจารย์ที่ปรึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนามสรุปผลการประเมินและรายงานผลต่อคณะฯ 
3. ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงต่อการประเมินนักศึกษา 

ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาทั้งระหว่างฝึกประสบการณ์ภาคสนามและเมื่อเสร็จส้ินการ
ฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามแบบฟอร์มการประเมินของหลักสูตร 
4. ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประสบการณ์ภาคสนามต่อการประเมินนักศึกษา  

ประเมินผลนักศึกษาหลังจากเสร็จส้ินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามแบบประเมินโดยพิจารณา
จากรายงานผลการประเมินตนเองของนักศึกษาบันทึกผลการนิเทศและรายงานผลการฝึกฯของพ่ีเล้ียง 
 
5. การสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง 

ประธานหลักสูตรประสานงานกับสถานประกอบการเพ่ือท าความเข้าใจในการประเมินหากเกิด
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคั มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้เก่ียวข้องเพ่ือพิจารณาหาข้อสรุป 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนนิการของการฝึกประสบการณภ์าคสนาม 
1. กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยผู้เกี่ยวข้องต่อไปนี้ 

1.1 นักศึกษา 
จัดให้นักศึกษาตอบแบบสอบถามการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

1.2 พนักงานพี่เลี้ยงหรือผู้ประกอบการ 
พนักงานพ่ีเล้ียงบันทึกงานที่มอบหมายและผลการฝึกฯ ในแบบฟอร์มและสุ่มถามด้วยวาจา 
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1.3 อาจารย์ที่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม 
อาจารย์ที่ปรึกษาเฉพาะเร่ืองบันทึกการให้ค าปรึกษาผลการด าเนินงานของนักศึกษาหลังให้

ค าปรึกษาในแบบฟอร์มรายงานผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนามการน าค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาไป
ใช้ในการแก้ป  หาของนักศึกษา 
1.4 อื่นๆเช่นบัณฑิตจบใหม่ 

ติดตามความความก้าวหน้าในการท างานของบัณฑิตที่ตรงตามสาขาวิชาโดยการส ารวจสอบถาม
จากผู้ประกอบการและบัณฑิต 
2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง 

อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนามประมวลผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนามของ
นักศึกษาจากผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากนักศึกษาจากพนักงานพ่ีเล้ียงและจากอาจารย์ที่ป รึกษา
เฉพาะเร่ืองรายงานต่ออาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรและประธานหลักสูตรหรือหัวหน้าภาควิชาเพ่ือทราบ 

ประชุมหลักสูตรหรือภาควิชาร่วมพิจารณาน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงส าหรับการใช้รอบปี
การศึกษาถัดไปน าแสดงไว้ในรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร 

 


