
 
 

 
มคอ. 6 

รายละเอียดของรายวิชา  
(Couse Specification) 

 
 

วิชา 4034801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพชีววิทยา  
(Preparation for Professional Experience in Biology) 

 
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา : ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิภาศักดิ์  คงงาม 

ภาคเรียนท่ี 2/2563 
 

 
 
 
 
 
 



มคอ. 6   
รายละเอียดของรายวิชา 

(Field Experience Report) 
4034801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพชีววิทยา  

(Preparation for Professional Experience in Biology) 

 

สารบัญ 
หมวด           หนา 
หมวด 1  ขอมูลท่ัวไป                                                                              2 
หมวด 2  การดําเนินการท่ีตางไปจากแผนการฝกประสบการณภาคสนาม                  2 
หมวด 3  ผลการดําเนินการ                                                                       2 
หมวด 4  ปญหา และผลกระทบดานการบริหาร                                                3 
หมวด 5  การประเมินการฝกประสบการณภาคสนาม                                         3 
หมวด 6  แผนการปรับปรุง                                                                       4 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



รายงานผลการดําเนินการฝกประสบการณภาคสนาม   

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 
คณะ: วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 

หมวด 1 ขอมูลท่ัวไป 
1. รหัสและช่ือวิชา :  4034801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพชีววิทยา  
                           (Preparation for Professional Experience in Biology) 
2. หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) 
3. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา  / อาจารยท่ีปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม 

ช่ืออาจารย ผศ.ดร.นิภาศักด์ิ คงงาม 
4. ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีฝกประสบการณภาคสนาม : 

ภาคการศึกษา 2/2563 ช้ันปท่ี 3 
 

หมวด 2 การดําเนินการท่ีตางไปจากแผนการฝกประสบการณภาคสนาม 
1. การเตรียมนักศึกษา (ถามี)  
 การเตรียมนักศึกษาท่ีตางจากแผน ไมมี  

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพื่อการวางแผนในอนาคต ควรมีการสอบถามแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ
ชีววิทยาลวงหนา 
2. การเตรียมอาจารยท่ีปรึกษา/อาจารยนิเทศ 
 การเตรียมอาจารยท่ีปรึกษา/อาจารยนิเทศท่ีตางจากแผน เปนไปตามแผน  

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพื่อการวางแผนในอนาคต ไมอนุญาตใหนักศึกษาไปฝกประสบการณชีววิทยา
ในหนวยงานท่ีไกลมากเกินไป เนื่องจากทางมหาวิทยาลัย ไมอนุญาตใหใชพาหนะในการเดินทางไปนิเทศท่ีไกล
มากเกินไป 
3. การเตรียมผูรับผิดชอบการฝก (Field Supervisors) ฝายสถานประกอบการ (ถามี) 

การเตรียมผูรับผิดชอบการฝกฝายสถานประกอบการท่ีตางจากแผน ไมมี  
ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพื่อการวางแผนในอนาคต ไมไดดําเนินการ 

4. การเปลี่ยนแปลงการจัดการในการฝกประสบการณภาคสนาม (ถามี) 
 4.1 การเปล่ียนแปลงกิจกรรม และ/หรืองานท่ีมอบหมายใหนักศึกษา ไมมีการดําเนินการ  
       ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น  ไมมี 
 4.2 การเปล่ียนแปลงส่ิงอํานวยความสะดวกในการสนับสนุนนักศึกษา ไมมีการดําเนินการ 
       ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น ไมมี 
 4.3 การเปล่ียนแปลงอื่น ๆ (ถามี) ไมมีการดําเนินการ 
       ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น ไมมี 
 
 
 
 
 



หมวด 3 ผลการดําเนินการ 
สรุปผลการดําเนินการ จํานวนนักศึกษา 

1. จํานวนนักศึกษาท่ีสงไปฝกประสบการณภาคสนาม 4 
2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเมื่อส้ินสุดการฝกประสบการณภาคสนาม 4 
3.จํานวนนักศึกษาท่ีถอน(W) การฝกประสบการณภาคสนาม - 

4. การกระจายระดับคะแนน (เกรด)  
ระบุจํานวนและรอยละของนักศึกษาในแตละระดับคะแนน 

ระดับคะแนน (เกรด) 
จํานวนนักศึกษา 

ท่ีไดคะแนน (N = 29) 
รอยละ หมายเหตุ 

A - -  
B+ - -  
B - -  
C+ - -  
C - -  
D+ - -  
D - -  
E - -  
I 4 100  

 
5. ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอผลการฝกประสบการณภาคสนาม (ถามี) ไมมี 
 

หมวด 4 ปญหา และผลกระทบดานการบริหาร 
1. ปญหาดานการบริหารของมหาวิทยาลัย และ/หรือสถานประกอบการ/สถานท่ีฝก สถานท่ีฝก

ประสบการณบางแหงมีความตองการจะรับนักศึกษาท่ีเรียนมาเฉพาะดาน ไดแก ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 
6 (ชลบุรี) มีความตองการจะรับนักศึกษาท่ีเรียนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต                  (จุลชีววิทยา) แต
เนื่องจากหลักสูตรไดทําหนังสือขอความอนุเคราะหนักศึกษาเขาฝกประสบการณวิชาชีพคอนขางเร็ว จึงทําให
ทางศูนยฯตอบรับนักศึกษาเขาฝกประสบการณวิชาชีพ 

2. ผลกระทบตอการเรียนรูของนักศึกษา ไมมี 
3. การเปล่ียนแปลงท่ีจําเปนเพื่อหลีกเล่ียงปญหา และอุปสรรคในอนาคต (ถามี) ไมมี 
 

หมวด 5 การประเมินการฝกประสบการณภาคสนาม 
1. การประการฝกประสบการณภาคสนามโดยนักศึกษา (แนบผลการสํารวจ) 

1.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมิน  
จุดแข็ง : นักศึกษาสวนใหญจะไดรับคําช่ืนชมในเรื่องของความมีสัมมาคารวะ วางตนไดอยางถูกตอง 

เปนผูตามท่ีดี มีความออนนอมถอมตน มีความขยัน อดทน ทําตามคําส่ังไดเปนอยางดี มีความซื่อสัตย             
มีมารยาท แตงกายเรียบรอย ตรงตอเวลา 



จุดออน :  นักศึกษาบางสวนขาดความกระตือรือรนท่ีจะคนควาหาความรู และเทคนิค ทักษะตางๆ
เพิ่มเติมในงานท่ีทํา ขาดความใฝรู และนักศึกษายังขาดทักษะในการใชเทคนิคทางชีววิทยาในหลายๆเทคนิค 
เชน เทคนิคทางจุลชีววิทยา 

1.2 ความเห็นของอาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยท่ีปรึกษาการฝกภาคสนาม  
การเขียนบันทึกการปฏิบัติงานประจําวันของนักศึกษาบางคน ขาดความใสใจ เนื่องจากไมไดมีการอธิบาย

รายละเอียดงานท่ีทํา เขียนบันทึกส้ัน ไมไดใจความครบถวนและครอบคลุมงานประจําวันท้ังหมดท่ีทํา 
2. การประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดยสถานประกอบการหรือพนักงานพี่เล้ียง 

2.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมิน  
จุดแข็ง : นักศึกษาสวนใหญจะไดรับคําช่ืนชมในเรื่อง อดทน  
จุดออน : นักศึกษาบางสวนขาดความกระตือรือรนท่ีจะคนควาหาความรู และเทคนิค ทักษะตางๆ

เพิ่มเติมในงานท่ีทํา ขาดความใฝรูนอกช้ันเรียน และนักศึกษายังขาดทักษะในการใชเทคนิคทางชีววิทยาใน
หลายๆเทคนิค  

ความเห็นของอาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยท่ีปรึกษาการฝกภาคสนาม จัดใหออกไปรวมชวยงาน
การอบรมเชิงปฏิบัติการรวมกับการอบรมใหกับชุมชน เพื่อใหสามารถนําไปใชในการฝกประสบการณ
วิชาชีพไดดียิ่งข้ึน 

 

หมวด 6 แผนการปรับปรุง 
1. การดําเนินการเพื่อปรับปรุงการฝกประสบการณภาคสนามครั้งท่ีผานมา 

ไมมี  
2. ความกาวหนาของการปรับปรุงการฝกประสบการณภาคสนามจากรายงานการประเมินครั้งกอน 

ไมมี  
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 

ไมมี  
4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบการฝกประสบการณภาคสนาม เสนอตออาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 
ควรมีการจัดอบรมเทคนิคทางชีววิทยาเพิ่มเติม เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําเทคนิคตางๆไปประยุกตใช
ในการฝกประสบการณชีววิทยาได  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ลงช่ือ............................................................... 
         (ผศ.ดร.นิภาศักด์ิ คงงาม) 
             วันท่ี 1 พ.ย. 2563 
 
 
 
 
ลงช่ือ................................................................... 
             (ดร.เฉลา สําราญดี) 
     ประธานหลักสูตร วท.บ. (ชีววิทยา) 
                วันท่ี 1 พ.ย. 2563 
 

 


