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รายละเอยีดของประสบการณภาคสนาม 

ชื่อสถาบนัอดุมศกึษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควชิา  วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว 

 

หมวดที ่1 ขอมลูทัว่ไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา  

08-115-302     ทักษะทางดานการโรงแรมและการทองเที่ยว 
   Skills for Hospitality and Tourism 
 

2. จํานวนหนวยกติ หรอืจํานวนชั่วโมง 

   1(0-2-1) 

 

3. หลกัสูตรและกลุม(กลุมความรู/กลุมทักษะ/กลุมวิชา/วิชาเลือกเสร)ี 

  หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  กลุมวิชาทักษะวิชาชีพการโรงแรมและการทองเที่ยว 

 

4. อาจารยผูรบัผดิชอบ/อาจารยที่ปรกึษาการฝกประสบการณภาคสนาม 

   อาจารยฟาพิไล  ทวีสินโสภา 

 

5. ภาคการศกึษา / ชัน้ปทีก่ําหนดใหมกีารฝกประสบการณภาคสนามตามแผนการศกึษาของหลกัสูตร 

  ภาคการศึกษาที่ 1 / ช้ันปที่ 4  

 
6.  รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  (Pre-requisite) 
 ไมมี 
 
7.  รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  (Co-requisite) 
 ไมมี 
 

8. วันทีจ่ดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณภาคสนามครั้งลาสุด 

  วันที่ 16   เดือน มิถุนายน   ปพ.ศ.2559 
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หมวดที ่2 จดุมุงหมายและวตัถปุระสงค 

 

1. จุดมุงหมายของประสบการณภาคสนาม 
  1.1  เพ่ือใหนักศึกษาเรียนรูกระบวนการทํางานทางดานการโรงแรมและการทองเที่ยวเบ้ืองตนกอน
ออกฝกงานภายนอก 
  1.2  เพ่ือใหนักศึกษาเรียนรูทกัษะตางๆ ทางดานการโรงแรมและการทองเที่ยว 
  1.3  เพ่ือใหนักศึกษาไดรับทักษะทางดานการโรงแรมและการทองเที่ยวมากย่ิงขึ้น 
 
2. วัตถุประสงคของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณภาคสนาม 
  2.1  นักศึกษารูจักกระบวนการทํางานทางดานการโรงแรมและการทองเที่ยว 
  2.2  นักศึกษาไดรับการฝกทักษะตางๆ ทางดานการโรงแรมและการทองเที่ยว 
  2.3  นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานทางดานการโรงแรมและการทองเที่ยวไดมากยิ่งขึ้น 
 

3.  คําอธิบายรายวิชา 
           ฝกปฏิบัติดานการโรงแรมและการทองเที่ยว  ทกัษะทางดานการโรงแรมและการ
ทองเที่ยว  การแกปญหาเฉพาะหนาและการฝกปฏิบัติจริง   
           Practice of hotel and tourism; skills of hotel and tourism; problem solving 
and practical training  

4.  จํานวนชั่วโมงที่ใชตอสัปดาห  
บรรยาย ปฏบิัต ิ การศกึษาดวยตนเอง สอนเสรมิ 

-   30 15  -  

5.  แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลกัสูตรรายวชิา  
    (Curriculum Mapping) 

1. คณุธรรม จริยธรรม 2. ความรู 
3. ทกัษะทาง

ปญญา 

4. ทกัษะ
ความสมัพนัธ

ระหวางบคุคลและ
ความรบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะหเชงิตัวเลข 
การสือ่สารและการ

ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 •  •     • O        •  O O    O  O 

ความรบัผดิชอบหลกั ความรบัผดิชอบรอง 
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หมวดที ่3 การพัฒนาผลการเรยีนรูของนกัศกึษา 

 

1. คณุธรรม จรยิธรรม 

 1.1 คณุธรรม จรยิธรรม ทีต่องพฒันา 

 •2)  มีทัศนคติที่ดีตออาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและการ
ปฏิบัติตนตอผูอ่ืนอยางสมํ่าเสมอ 

      •4)  มีวินัยในการทํางานและปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับขององคกรและสังคม 
 

    1.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียน 
 -  ปลูกฝงใหนักศึกษามีวินัยโดยเนนการเขาเรียนใหตรงตอเวลา ตลอดจนการแตงกายที่

ถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 -  กําหนดงานเปนกลุมยอย เนนความมีสวนรวม และแสดงความคิดเห็น 
 -  จัดกิจกรรมสงเสริมใหเกิดจิตสํานึกในการมีคุณธรม  จริยธรรม 
 -  ใหการยกยองชมเชยผูที่มีความซื่อสัตย เพ่ือเปนแบบอยางที่ดี  
 -  กําหนดระเบียบลงโทษผูทุจริตการสอบ 

        -  มีกิจกรรมที่สงเสรมิในเรื่องความเสียสละเพ่ือสวนรวมและบําเพ็ญประโยชนตอ  

 1.3 วิธกีารประเมินผลการเรยีน 
 -  ประเมินจากเวลาการเขาช้ันเรียนของนักศึกษาและเวลาการสงงานที่ไดรับมอบหมาย  
 -  ประเมินจากผลงานกลุมและความมีสวนรวมในการนําเสนอผลงาน 
 -  จํานวนการเขารวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือกิจกรรมสาธารณประโยชนตางๆ  
 -  ความเอ้ือเฟอหรือความมีนํ้าใจตอเพ่ือนและครูอาจารย 
 

2. ความรู 

 2.1 ความรู ที่ตองไดรบั 

   •2)  มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตางๆ ที่เกี่ยวของ  
   3)  ประยุกตความรูและทักษะดานการโรงแรมและการทองเที่ยวใหเกิดประโยชนสูงสุด
ตอการทํางาน  
 2.2 กระบวนการหรือกจิกรรมเพือ่พฒันาผลการเรยีน 

-  ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบโดยใหความรูทางดานทฤษฎีควบคูกับการปฏิบัติใน
สภาพแวดลอมจริง 

-  จัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเช่ียวชาญ        ที่มี
ประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษ 

  -  จัดการฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

 2.3 วิธกีารประเมินผลการเรยีน 
ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตางๆ คือ 
-  การทดสอบยอย 
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-  การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
-  ประเมินจากงานที่มอบหมายนักศึกษา 
-  ประเมินจากการนําเสนอผลงาน 
-  ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นําเสนอ 
-  ประเมินจากผลการฝกงานหรือสหกิจศึกษา 
 

3. ทกัษะทางปญญา 

 3.1 ทกัษะทางปญญา ที่ตองพฒันา 

• 3)  มีความสามารถประยุกตใชนวัตกรรมจากภาคธุรกิจและจากศาสตรอ่ืนๆที่เกี่ยว 
ของเพ่ือพัฒนาทักษะการทํางานใหเกิดประสิทธิผล  

     3.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียน 
-  กรณีศึกษาทางการโรงแรมและการทองเที่ยว โครงงานงานวิจัย และกําหนดใหนักศึกษา

วางแผนการทํางานเปนทีม 
        - ใชสถานประกอบการฝกปฏิบัติงานจริง 
        - มีการอภิปรายเพ่ือสรุปประเด็นผลการศึกษาและปญหาที่เกิดข้ึน รวมทั้งการเสนอแนว

ทางการแกไข 
        - เนนถึงศาสตรและศิลป รวมถึงรูปแบบในการนําเสนอผลงาน และใหนักศึกษาไดมีการ

นําเสนอผลงานจริง 

 3.3 วิธกีารประเมินผลการเรยีน 
 -  ประเมินจากการนําเสนอโครงงาน รายงานการวิจัย อภิปรายกรณีศึกษา 
 -  ประเมินจากการทดสอบโดยใชแบบทดสอบ โดยออกขอสอบที่ใหนักศึกษาแกปญหา 

อธิบายแนวคิดการแกปญหา และวิธีการแกปญหาโดยการประยุกตความรูที่เรียนมา  ซึ่งจะตองหลีกเลี่ยง
ขอสอบที่เปนการเลือกตอบที่ถูกมาคําตอบเดียวจากกลุมคําตอบที่ใหมา 

 -  ประเมินจากผลงานและการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
 

4. ทกัษะความสมัพันธระหวางบคุคลและความรบัผิดชอบ 

 4.1 ทกัษะความสมัพันธระหวางบคุคลและความรบัผิดชอบ ทีต่องพฒันา 
 1)  ความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายตามหนาที่และ บทบาท

ของตนในกลุมงานไดอยางเหมาะสมรวมทั้งมีสวนรวมในการชวยเหลือ ผูรวมงานและแกไข  ปญหากลุม  
       2)  มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพใหทันสมัยอยางตอเน่ือง  
และตรงตามมาตรฐานสากล 

    4.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียน 
 -  มอบหมายงานที่ตองใชการติดตอประสานงานกับบุคคลอ่ืน ๆ ทั้งภายในและภายนอก

สถาบันการศึกษา 
 -  มีการมอบหมายงานที่ตองใชทักษะดานการสื่อสารระหวางบุคลทั้งภายในสถาบันการศึกษา

และภายนอกสถาบันการศึกษา 
 -   มีการมอบหมายงานที่ตองใชการระดมความคิดและรวมกันทํางาน 
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 -   มีกิจกรรมสงเสริมมนุษยสัมพันธ เชน ยกยองชมเชยนักศึกษาที่มีมนุษยสัมพันธดีเดน 

 4.3 วิธกีารประเมินผลการเรยีน 
 -  ประเมินจากพฤติกรรมในการทํากิจกรรมระหวางนักศึกษาในกลุม 
   -  ประเมินจากผลงานของนักศึกษาทั้งรายบุคคลและรายกลุม 
   -  มีการรวมประเมินทั้งอาจารยและนักศึกษา 
 

5. ทกัษะการวเิคราะหเชิงตัวเลข การสือ่สาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 5.1 ทกัษะการวเิคราะหเชิงตัวเลข การสือ่สาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ ทีต่องพฒันา 
 2)  มีความสามารถในการสื่อสารกับชาวตางชาติไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ  
และวัฒนธรรม 
 4)  มีความสามารถในการใชเทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในการประมวล การ

แปลความหมายและการวิเคราะหขอมูล 
    5.2กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียน 

 -  จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลองหรือ
สถานการณเสมือนจริง และนําเสนอแนวทางแกปญหาที่เหมาะสม 

 -  ใหนักศึกษาไดเรียนรู เทคนิคการประยุกต การวิเคราะหขอมูลเพ่ือการตัดสินใจใน
สถานการณตาง ๆ ได 

 -  มีการนําเสนอผลงานดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 5.3 วิธกีารประเมินผลการเรยีน 
 -  ประเมินจากการอธิบายหลักการเขาถึงขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 -  ประเมินจากการสรุปและอภิปรายงานที่ไดรับมอบหมายรวมกัน 
 -  ประเมินจากผลงานและการนําเสนอผลงานดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 -  ประเมินจากการทดสอบ 

 

หมวดที ่4 ลกัษณะและการดําเนนิการ 

1. คําอธบิายโดยทั่วไปของประสบการณภาคสนามหรอืคําอธิบายรายวิชา 
  ฝกปฏิบัติดานการโรงแรมและการทองเที่ยว  ทักษะทางดานการโรงแรมและการทองเที่ยว  การ
แกปญหาเฉพาะหนาและการฝกปฏิบัติจริง   
  Practice of hotel and tourism; skills of hotel and tourism; problem solving and 
practical training 

 

2. กิจกรรมของนักศึกษา 
  นักศึกษาเขารับการอบรมภาคทฤษฏีกอนฝกนักศึกษาเขารับการฝกทักษะภายในซึ่งจัดขึ้นภายใน
วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยวโดยมีกระบวนการฝกทักษะดังน้ี 

2.1 ทักษะดานการทองเที่ยวเขารับการฝกทักษะทั้งหมด  100  ชม.  โดยปฏิบัติดังน้ี 
   2.1.1. ฝกทักษะดานการเปนมัคคุเทศกศูนยบริการนักทองเที่ยวโดยการใหขอมูลคอยตอบ
ขอซักถามของนักทองเที่ยวจํานวน  50  ชม. 
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   2.1.2  ฝกทักษะดานการเปนมัคคุเทศกบรเิวณพิพิธภัณฑสัตวนํ้าราชมงคล  
จํานวน  50  ชม. 
  2.2  ทักษะดานการโรงแรมเขารับการฝกทกัษะทั้งหมด  300  ชม.  โดยปฏิบัติดังน้ี 

2.2.1 ฝกทักษะดานงานแมบานของศูนยฝกปฏิบัติการโรงแรม 
2.2.2 ฝกทักษะดานงานสวนหนาของศูนยฝกปฏิบัติการโรงแรม 

  2.3 ทกัษะดานสปาเพ่ือสุขภาพเขารับการฝกทั้งหมด  50  ชม.  โดยปฏิบัติดังน้ี 
   2.3.1 ฝกทักษะการนวดสปาบริเวณศูนยบริการนักทองเที่ยว 
  2.4 ทกัษะดานอาหารเขารับการฝกทั้งหมด  100  ชม.  โดยปฏิบัติดังน้ี 

2.4.1 ฝกทักษะการใชอุปกรณการทําอาหาร   
2.4.2 ฝกทักษะการปรุงอาหารและพัฒนาศักยภาพดานอาหาร  

   

3. รายงานหรอืงานทีน่ักศกึษาไดรับมอบหมาย 

รายงานหรืองานที่ไดรบัมอบหมาย กาํหนดสง 
รายงานสรุปการปฏิบัติงานดานการทองเท่ียว (100  ชม.) 29  มกราคม  2557 
รายงานสรุปการปฏิบัติงานดานการโรงแรม  (300  ชม.) 29  มกราคม  2557 
รายงานสรุปการปฏิบัติงานดานสปาเพ่ือสุขภาพ  (50  ชม.) 29  มกราคม  2557 
รายงานสรปุการปฏิบัติงานดานอาหาร  (100  ชม.) 29  มกราคม  2557 
สัมมนาการโรงแรมและการทองเท่ียว 5  กุมภาพันธ  2557 

4. การติดตามผลการเรียนรูการฝกประสบการณภาคสนามของนักศกึษา 
  4.1  จัดทําตารางการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
  4.2  จัดทํากําหนดการสงงานของนักศึกษา 
  4.3  จัดทํากําหนดการตรวจเช็คจากพนักงานพ่ีเลี้ยง 
  4.4  สรุปผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาเพ่ือเสร็จสิ้น   

5. หนาทีแ่ละความรบัผิดชอบของพนกังานพีเ่ลีย้งในสถานประกอบการที่ดแูลกจิกรรมในภาคสนาม 
  5.1  ใหคําแนะนํานักศึกษาฝกงานในขณะฝกปฏิบัติ 
  5.2  ใหความรูและขอเสนอแนะในขณะฝกปฏิบัติ 
  5.3  คอยดูและและตักเตือนนักศึกษา   

6. หนาทีแ่ละความรบัผิดชอบของอาจารยทีป่รกึษา/อาจารยนิเทศ 
  6.1  คอยใหคาํปรึกษาแกนักศึกษา 
  6.2  ตรวจเย่ียมนักศึกษาในชวงเวลาการฝกปฏิบัติ 
  6.3  เปนผูประสานระหวางนักศึกษากับสถานประกอบการในชวงที่เขาตรวจเยี่ยมนักศึกษา 

7. การเตรยีมการในการแนะแนวและชวยเหลอืนกัศกึษา 
  7.1 กอนนักศึกษาออกฝกปฏิบัติจะตองจัดปฐมนิเทศนักศกึษา 
  7.2  กําหนดตารางในการใหคําแนะนํานักศึกษาและมีชองทาง  เชน การติดตอทางโทรศัพท เมลล   
        ที่คอยประสานใหความชวยเหลือนักศึกษา 
  7.3  กําหนดวันเขาตรวจเยี่ยมและแจงใหนักศึกษาและสถานประกอบการทราบกอนลวงหนา 
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8. สิ่งอํานวยความสะดวกและการสนบัสนุนทีต่องการจากสถานทีท่ีจ่ดัประสบการณภาคสนาม/สถาน 

 ประกอบการ 
  8.1  ตารางการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
  8.2  พ่ีเลี้ยงทีค่อยดูแลนักศกึษา   
 
 

หมวดที ่5 การวางแผนและการเตรยีมการ 
1. การกําหนดสถานทีฝ่ก 
  1.1  จัดทําทําเนียบที่ฝกงานของนักศึกษาในทุกๆ ปที่มีการฝกงาน 
  1.2  จัดทําทําเนียบสถานประกอบการที่ประสงครับนักศึกษาฝกงาน 
  1.3  ลําดับสถานประกอบการที่มีคุณภาพ   
 
2. การเตรยีมนักศกึษา 
  2.1  กําหนดชวงเวลาในการสมัครการฝกปฏิบัติ 
  2.2  ใหความรูทั้งทฤษฏีและปฏิบัติเบ้ืองตนกอนออกฝกปฏิบัติจริง 
  2.3  จัดอบรมใหแกนักศกึษา   
 
3. การเตรยีมอาจารยทีป่รึกษา/อาจารยนิเทศ 
  3.1  สงอาจารยเขารับการอบรมการเปนอาจารยนิเทศ 
  3.2  วางแผนการออกนิเทศ 
  3.3  แยกนักศกึษาที่อาจารยนิเทศจะตองเขาไปตรวจเย่ียม 
  3.4  เตรียมเอกสารและรายช่ือนักศึกษาและสถานประกอบการใหแกอาจารยนิเทศ   
 
4. การเตรยีมพนกังานพี่เลีย้งในสถานทีฝ่ก 
  4.1  ประสานงานขอพนักงานพ่ีเลี้ยงจากสถานประกอบการ 
  4.2  จัดทํารายช่ือพนักงานพ่ีเลี้ยงพรอมเบอรโทรศัพท 
 
5. การจัดการความเสีย่ง 
  5.1  จัดทําตารางการทํางาน 
  5.2  บันทึกปญหาของนักศึกษาทุกครั้งที่มกีารขอคําแนะนํา 

  5.3  นําปญหาเหลาน้ันมาวิเคราะหเพ่ือใหหาแนวทางปองกัน     

 

หมวดที ่6 การประเมินนกัศกึษา 
1. หลกัเกณฑการประเมิน 
  1.1  ประเมินจากการทํางานของนักศึกษา   50  คะแนน 
  1.2  ประเมินจากการสัมมนานักศึกษา 30  คะแนน 
  1.3  ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาสรุป 20   คะแนน 
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2. กระบวนการประเมนิผลการปฏบิัติงานของนกัศกึษา 
  2.1  ในขณะทีนั่กศึกษาฝกปฏิบัติจะมีการบันทึกผลการทํางานของนักศึกษาเพ่ือใชสําหรับประเมิน
คะแนนการทํางาน 
  2.2  กําหนดวันสัมมนาและอธิบายวิธีการสัมมนาแกนักศึกษาจนกระทัง่ถึงวันสัมมนาจริง 
  2.3  กําหนดวันสงเลมสรุปการฝกปฏิบัติเพ่ือตรวจสอบกอนสงใหนักศึกษาแกไข 
  2.4  กําหนดวันสงเลมสรุปการฝกปฏิบัติฉบับสมบูรณเพ่ือประเมินคะแนนรายงานสรุป   
 
3. ความรับผดิชอบของพนกังานพี่เลีย้งตอการประเมินนกัศกึษา 
  3.1  พนักงานพ่ีเลี้ยงมีสวนในการประเมินคะแนน  50  คะแนนจากการทํางานของนักศึกษา 
  3.2  พนักงานพ่ีเลี้ยงมีสวนในการตรวจสอบสื่อสําหรับสมัมนาของนักศึกษา 
  3.3  พนักงานพ่ีเลี้ยงมีสวนในตรวจสอบรายงานสรุปการฝกปฏิบัติกอนนําสงอาจารย 
 
4. ความรับผดิชอบของอาจารยผูรบัผิดชอบประสบการณภาคสนามตอการประเมินนกัศกึษา 
  4.1  ตองคอยดูแลนักศึกษาการทํางานของนักศึกษาโดยการสอบถามจากพ่ีเลี้ยงนักศึกษา 
  4.2  ใหความรูและขอเสนอแนะในขณะฝกปฏิบัติใหแกนักศึกษากรณีนักศึกษามีขอสงสัยหรือขอ
ซักถาม 
  4.3  คอยดูแลและตักเตือนนักศึกษากรณีทีนั่กศึกษามีปญหาและรวมกับสถานประกอบการณแกไข
ปญหาของนักศึกษา 
  4.4  ตรวจสอบขอมูลของนักศึกษาทั้งสื่อที่ใชสําหรับนําเสนอรวมถึงรายงานสรุปการฝกปฏิบัติ 
  4.5  กําหนดเกณฑการใหคะแนนอยางโปรงใส   
 
5. การสรปุผลการประเมนิทีแ่ตกตาง 
  5.1  สอบถามขอมูลจากสถานประกอบการ  พ่ีเลี้ยง และนักศึกษาเพ่ือศึกษาขอมูลใหครบดาน 
  5.2  พิจารณาการประเมินดวยขอมูลที่ถูกตอง 

  5.3  ทําบันทึกช้ีแจงการประเมินที่แตกตางแกผูบังคับบัญชา    

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝกประสบการณภาคสนาม 

 
1. กระบวนการประเมนิการฝกประสบการณภาคสนามโดยผูเกี่ยวของตอไปนี ้
 1.1 นกัศกึษา 
  1.1.1  ฝกปฏิบัติงานตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ 
  1.1.2  สงเอกสารใหตรงตามกําหนดเวลาที่กําหนดไว 
  1.1.3  หากนักศึกษามีขอสงสยัหรือปญหาตางๆ ใหสอบถามจากอาจารยที่ดูแลหรือพนักงานพ่ีเลี้ยง   
 1.2 พนกังานพีเ่ลีย้งหรอืผูประกอบการ 
  1.2.1  ใหคําแนะนํานักศึกษาฝกงานในขณะฝกปฏิบัติ 
  1.2.2  ใหความรูและขอเสนอแนะในขณะฝกปฏิบัติ 
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  1.2.3  ตรวจสอบขอมูลที่นักศึกษาจัดทําเพ่ือสงรายงานใหแกมหาวิทยาลยั   
 1.3 อาจารยทีด่แูลกจิกรรมภาคสนาม 
  1.3.1  ใหคําแนะนํานักศึกษาฝกงานในขณะฝกปฏิบัติ 
  1.3.2  ใหความรูและขอเสนอแนะในขณะฝกปฏิบัติ 
  1.3.3  ตรวจสอบขอมูลที่นักศึกษาจัดทําเพ่ือสงรายงานใหแกมหาวิทยาลยั     
 1.4 อื่น ๆ เชน บณัฑิตจบใหม 
  1.4.1  ใหคําแนะนํานักศึกษาฝกงานในขณะฝกปฏิบัติ 
  1.4.2  ใหความรูและขอเสนอแนะในขณะฝกปฏิบัติ 
    
 2 กระบวนการทบทวนผลการประเมนิและการวางแผนปรับปรงุ 
  2.1   สรุปผลการประเมินทุกครั้ง 
  2.2   รายงานผลการประเมนิใหผูบังคับบัญชาทราบ 
  2.3   จัดทําแผนปรับปรุงในรอบปถัดไป   
 
 

 


