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รายงานผลการด าเนินการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยา   

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
คณะ: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

หมวด 1 ข้อมูลท่ัวไป 
1. รหัสและช่ือวิชา :  4034801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยา  
                           (Preparation for Professional Experience in Biology) 
2. หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  / อาจารย์ที่ปรึกษาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยา 

ช่ืออาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภาศักดิ์ คงงาม 
4. ภาคการศึกษา/ช้ันปีที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยา  : 

ภาคการศึกษา 2/2561 ชั้นปีที่ 3 
 

หมวด 2 การด าเนินการท่ีต่างไปจากแผนการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยา 
1. การเตรียมนักศึกษา (ถ้ามี)  
 การเตรียมนักศึกษาท่ีต่างจากแผน ไม่มี  

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผนในอนาคต ควรมีการสอบถามแหล่งฝึกประสบการณ์
วิชาชีพชีววิทยาล่วงหน้า 
2. การเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศ 
 การเตรียมอาจารย์ท่ีปรึกษา/อาจารย์นิเทศท่ีต่างจากแผน เป็นไปตามแผน  

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผนในอนาคต ไม่อนุญาตให้นักศึกษาไปฝึกประสบการณ์
ชีววิทยาในหน่วยงานท่ีไกลมากเกินไป เนื่องจากทางมหาวิทยาลัย ไม่อนุญาตให้ใช้พาหนะในการเดินทางไป
นิเทศท่ีไกลมากเกินไป 
3. การเตรียมผู้รับผิดชอบการฝึก (Field Supervisors) ฝ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี) 

การเตรียมผู้รับผิดชอบการฝึกฝ่ายสถานประกอบการท่ีต่างจากแผน ไม่มี  
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผนในอนาคต ไม่ได้ด าเนินการ 

4. การเปลี่ยนแปลงการจัดการในการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยา (ถ้ามี) 
 4.1 การเปล่ียนแปลงกิจกรรม และ/หรืองานท่ีมอบหมายให้นักศึกษา ไม่มีการด าเนินการ  
       ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น  ไม่มี 
 4.2 การเปล่ียนแปลงส่ิงอ านวยความสะดวกในการสนับสนุนนักศึกษา ไม่มีการด าเนินการ 
       ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น ไม่มี 
 4.3 การเปล่ียนแปลงอื่น ๆ (ถ้ามี) ไม่มีการด าเนินการ 
       ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น ไม่มี 
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หมวด 3 ผลการด าเนินการ 
สรุปผลการด าเนินการ จ านวนนักศึกษา 

1. จ านวนนักศึกษาท่ีเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยา 21 
2. จ านวนนักศึกษาท่ีเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยา 21 
3.จ านวนนักศึกษาท่ีถอน(W) การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยา - 
 
4. การกระจายระดับคะแนน (เกรด)  

ระบุจ านวนและร้อยละของนักศึกษาในแต่ละระดับคะแนน 

ระดับคะแนน (เกรด) 
จ านวนนักศึกษา 

ที่ได้คะแนน (N = 59) 
ร้อยละ หมายเหตุ 

A 15 71.43  
B+ 3 14.29  
B 3 14.29  
C+ - -  
C - -  
D+ - -  
D - -  
E - -  
I - -  

 
5. ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อผลการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยา (ถ้ามี) ไม่มี 
 

หมวด 4 ปัญหา และผลกระทบด้านการบริหาร 
1. ปัญหาด้านการบริหารของมหาวิทยาลัย และ/หรือสถานประกอบการ/สถานท่ีฝึก สถานท่ีฝึก

ประสบการณ์บางแห่งมีความต้องการจะรับนักศึกษาท่ีเรียนมาเฉพาะด้าน ได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ ท่ี  6 (ชลบุ รี ) มีความ ต้องการจะรับนั ก ศึกษาท่ี เรียนห ลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิ ต                  
(จุลชีววิทยา) แต่เนื่องจากหลักสูตรได้ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์นักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ค่อนข้างเร็ว จึงท าให้ทางศูนย์ฯตอบรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

2. ผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา ไม่มี 
3. การเปล่ียนแปลงท่ีจ าเป็นเพื่อหลีกเล่ียงปัญหา และอุปสรรคในอนาคต (ถ้ามี) ไม่มี 

หมวด 5 การประเมินการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยา 
1. การประการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยาโดยนักศึกษา (แนบผลการส ารวจ) 
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1.1 ข้อวิพากษ์ท่ีส าคัญจากผลการประเมิน  
จุดแข็ง : นักศึกษาส่วนใหญ่จะได้รับค าช่ืนชมในเรื่องของความมีสัมมาคารวะ วางตนได้อย่างถูกต้อง 

เป็นผู้ตามท่ีดี มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีความขยัน อดทน ท าตามค าส่ังได้เป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์             
มีมารยาท แต่งกายเรียบร้อย ตรงต่อเวลา 

จุดอ่อน :  นักศึกษาบางส่วนขาดความกระตือรือร้นท่ีจะค้นคว้าหาความรู้ และเทคนิค ทักษะต่างๆ
เพิ่มเติมในงานท่ีท า ขาดความใฝ่รู้ และนักศึกษายังขาดทักษะในการใช้เทคนิคทางชีววิทยาในหลายๆเทคนิค 
เช่น เทคนิคทางจุลชีววิทยา 

1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ท่ีปรึกษาการฝึกภาคสนาม  
การเขียนบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวันของนักศึกษาบางคน ขาดความใส่ใจ เนื่องจากไม่ได้มีการ

อธิบายรายละเอียดงานท่ีท า เขียนบันทึกส้ัน ไม่ได้ใจความครบถ้วนและครอบคลุมงานประจ าวันท้ังหมดท่ีท า 
2. การประเมินการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยาโดยสถานประกอบการหรือพนักงานพี่เล้ียง 

2.1 ข้อวิพากษ์ท่ีส าคัญจากผลการประเมิน  
จุดแข็ง : นักศึกษาส่วนใหญ่จะได้รับค าช่ืนชมในเรื่องของความมีสัมมาคารวะ วางตนได้อย่าง

ถูกต้อง เป็นผู้ตามท่ีดี มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีความขยัน อดทน ท าตามค าส่ังได้เป็นอย่างดี มีความ
ซื่อสัตย์ มีมารยาท แต่งกายเรียบร้อย ตรงต่อเวลา 

จุดอ่อน : นักศึกษาบางส่วนขาดความกระตือรือร้นท่ีจะค้นคว้าหาความรู้ และเทคนิค ทักษะ
ต่างๆเพิ่มเติมในงานท่ีท า ขาดความใฝ่รู้ และนักศึกษายังขาดทักษะในการใช้เทคนิคทางชีววิทยาใน
หลายๆเทคนิค เช่น เทคนิคทางจุลชีววิทยา  

2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ท่ีปรึกษาการฝึกภาคสนาม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เทคนิคทางชีววิทยาเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถน าไปใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ดียิ่งขึ้น 

 

หมวด 6 แผนการปรับปรุง 
1. การด าเนินการเพื่อปรับปรุงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยาครั้งท่ีผ่านมา 

ไม่มี  
2. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยาจากรายงานการประเมิน

ครั้งก่อน 
ไม่มี  

3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 
ไม่มี  

4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยา เสนอต่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ควรมีการจัดอบรมเทคนิคทางชีววิทยาเพิ่มเติม เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าเทคนิคต่างๆไป
ประยุกต์ใช้ในการฝึกประสบการณ์ชีววิทยาได้  
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ลงช่ือ:    _________________________________________ 
                      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภาศักดิ์  คงงาม)                                                                                                
                      อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/ผู้รายงาน 
                      วันท่ี ....... เดือน..................พ.ศ. ........... 
 
เสนอประธานหลักสูตร/หัวหน้าภาควิชา 
                 เพื่อทราบผลการด าเนินงาน  และพิจารณาแผนการปรับปรุงท่ีเสนอ 
 

อนุมัติโดย............................................................................. 

                     (อาจารย์ ดร. เฉลา ส าราญดี) 

ประธานหลักสูตร...................... สาขาวิชา........................... 
 


