มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
รหัสวิชา 08-115-302 ชือ่ วิชา ทักษะทางดานการโรงแรมและการทองเที่ยว
Skills for Hospitality and Tourism
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต กลุมความรูทางดานทักษะวิชาชีพการโรงแรมและการทองเที่ยว

ผูร ับผิดชอบรายวิชา นางฟาพิไล ทวีสินโสภา
ผูสอน นางสาวนาถนลิน สีเขียว
สาขา การโรงแรมและการทองเที่ยว

วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเทีย่ ว (พื้นทีต่ รัง)
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (พื้นทีข่ นอม)

สารบัญ
หมวดที่ 1
หมวดที่ 2
หมวดที่ 3
หมวดที่ 4
หมวดที่ 5
หมวดที่ 6
หมวดที่ 7

ขอมูลทั่วไป
จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
ลักษณะและการดําเนินการ
การวางแผนและการเตรียมการ
การประเมินนักศึกษา
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝกประสบการณภาคสนาม

หนา
2
3
4
7
8
9
11
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รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว
สาขาการโรงแรมและการทองเที่ยว(พื้นที่ตรัง)
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (พื้นที่ขนอม)
หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ ไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
08-115-302 ทักษะทางดานการโรงแรมและการทองเที่ยว
Skills for Hospitality and Tourism
2. จํานวนหนวยกิต หรือจํานวนชั่วโมง
1(0-30-0)
3. หลักสูตรและกลุม (กลุมความรู/กลุมทักษะ/กลุมวิชา/วิชาเลือกเสรี)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต กลุม วิชาทักษะวิชาชีพการโรงแรมและการทองเที่ยว
4. อาจารยผรู บั ผิดชอบ/อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม
อาจารยฟาพิไล ทวีสินโสภา พื้นที่ตรัง
อาจารยนาถนลิน สีเขียว พืน้ ที่ขนอม
5. ภาคการศึกษา / ชัน้ ปทกี่ ําหนดใหมกี ารฝกประสบการณภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2558 ชั้นปที่ 2 หลักสูตรเทียบโอน
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2558 ชั้นปที่ 2
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)
ไมมี
8. วันทีจ่ ดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณภาคสนามครั้งลาสุด
วันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุง หมายของประสบการณภาคสนาม
1.1 เพื่อใหนักศึกษาเรียนรูกระบวนการทํางานทางดานการโรงแรมและการทองเที่ยวเบื้องตนกอน
ออกฝกงานภายนอก
1.2 เพื่อใหนักศึกษาเรียนรูทกั ษะตางๆ ทางดานการโรงแรมและการทองเที่ยว
1.3 เพื่อใหนักศึกษาไดรับทักษะทางดานการโรงแรมและการทองเที่ยวมากยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงคของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณภาคสนาม
2.1 นักศึกษารูจักกระบวนการทํางานทางดานการโรงแรมและการทองเที่ยว
2.2 นักศึกษาไดรับการฝกทักษะตางๆ ทางดานการโรงแรมและการทองเที่ยว
2.3 นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานทางดานการโรงแรมและการทองเที่ยวไดมากยิ่งขึ้น
3. คําอธิบายรายวิชา
ฝกปฏิบัติดานการโรงแรมและการทองเที่ยว ทักษะทางดานการโรงแรมและการ
ทองเที่ยว การแกปญหาเฉพาะหนาและการฝกปฏิบัติจริง
Practice of hotel and tourism; skills of hotel and tourism; problem solving
and practical training
4. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอสัปดาห
บรรยาย
ปฏิบัติ
การศึกษาดวยตนเอง
สอนเสริม
30
15
5. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ ากหลักสูตรรายวิชา
(Curriculum Mapping)
1. คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

4

5

6 7 1

3. ทักษะทาง
ปญญา

2. ความรู

2

3

4

5 6

7 8

•
•
• O
ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง

1

2

3

•

4

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสือ่ สารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

1

O O

หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรูข องนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรม ทีต่ องพัฒนา
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2

3

4

2

O

3

4

O
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•1.1.1 มีทัศนคติที่ดีตออาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและ
การปฏิบัติตนตอผูอื่นอยางสมํ่าเสมอ
•1.1.2 มีวินัยในการทํางานและปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับขององคกรและสังคม
1.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียน
1.2.1 ปลูกฝงใหนักศึกษามีวินัยโดยเนนการเขาเรียนใหตรงตอเวลา ตลอดจนการแตงกายที่
ถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.2.2 กําหนดงานเปนกลุมยอย เนนความมีสวนรวม และแสดงความคิดเห็น
1.2.3 จัดกิจกรรมสงเสริมใหเกิดจิตสํานึกในการมีคุณธรม จริยธรรม
1.2.4 ใหการยกยองชมเชยผูที่มีความซื่อสัตย เพื่อเปนแบบอยางที่ดี
1.2.5 กําหนดระเบียบลงโทษผูทุจริตการสอบ
1.2.6 มีกิจกรรมทีส่ งเสริมในเรื่องความเสียสละเพื่อสวนรวมและบําเพ็ญประโยชนตอ
1.3 วิธกี ารประเมินผลการเรียน
1.3.1 ประเมินจากเวลาการเขาชั้นเรียนของนักศึกษาและเวลาการสงงานที่ไดรับมอบหมาย
1.3.2 ประเมินจากผลงานกลุมและความมีสวนรวมในการนําเสนอผลงาน
1.3.3 จํานวนการเขารวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือกิจกรรมสาธารณประโยชนตางๆ
1.3.4 ความเอื้อเฟอหรือความมีน้ําใจตอเพื่อนและครูอาจารย
2. ความรู
2.1 ความรู ที่ตอ งไดรบั
•2.1.1 มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตางๆ ที่เกี่ยวของ
2.1.2 ประยุกตความรูและทักษะดานการโรงแรมและการทองเที่ยวใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอการทํางาน
2.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพือ่ พัฒนาผลการเรียน
2.2.1 ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบโดยใหความรูทางดานทฤษฎีควบคูกับ
การปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง
2.2.2 จัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเชี่ยวชาญ
ที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษ
2.2.3 จัดการฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
2.3 วิธกี ารประเมินผลการเรียน
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตางๆ คือ
2.3.1 การทดสอบยอย
2.3.2 การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
2.3.3 ประเมินจากงานที่มอบหมายนักศึกษา
2.3.4 ประเมินจากการนําเสนอผลงาน
2.3.5 ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นําเสนอ
2.3.6 ประเมินจากผลการฝกงานหรือสหกิจศึกษา
4
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3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญา ที่ตอ งพัฒนา
• 3.3.1มีความสามารถประยุกตใชนวัตกรรมจากภาคธุรกิจและจากศาสตรอื่นๆที่เกี่ยว
ของเพื่อพัฒนาทักษะการทํางานใหเกิดประสิทธิผล
3.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียน
3.2.1 กรณีศึกษาทางการโรงแรมและการทองเที่ยว โครงงานงานวิจัย และกําหนดให
นักศึกษาวางแผนการทํางานเปนทีม
3.2.2 ใชสถานประกอบการฝกปฏิบัติงานจริง
3.2.3 มีการอภิปรายเพื่อสรุปประเด็นผลการศึกษาและปญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งการเสนอ
แนวทางการแกไข
3.2.4 เนนถึงศาสตรและศิลป รวมถึงรูปแบบในการนําเสนอผลงาน และใหนักศึกษาไดมี
การนําเสนอผลงานจริง
3.3 วิธกี ารประเมินผลการเรียน
3.3.1 ประเมินจากการนําเสนอโครงงาน รายงานการวิจัย อภิปรายกรณีศึกษา
3.3.2 ประเมิ น จากการทดสอบโดยใช แ บบทดสอบ โดยออกข อ สอบที่ ใ ห นั ก ศึ ก ษา
แกปญหา อธิบายแนวคิดการแกปญหา และวิธีการแกปญหาโดยการประยุกตความรูที่เรียนมา ซึ่งจะตอง
หลีกเลี่ยงขอสอบที่เปนการเลือกตอบที่ถูกมาคําตอบเดียวจากกลุมคําตอบที่ใหมา
3.3.3 ประเมินจากผลงานและการปฏิบัติงานของนักศึกษา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ทีต่ องพัฒนา
4.1.1
ความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายตามหนาที่และ
บทบาทของตนในกลุมงานไดอยางเหมาะสมรวมทั้งมีสวนรวมในการชวยเหลือ ผูรวมงานและแกไขปญหา
กลุม
4.1.2 มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพใหทันสมัยอยางตอเนื่อง
และตรงตามมาตรฐานสากล
4.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียน
4.2.1 มอบหมายงานที่ตองใชการติดตอประสานงานกับบุคคลอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถาบันการศึกษา
4.2.2 มี ก ารมอบหมายงานที่ ต อ งใช ทั ก ษะด า นการสื่ อ สารระหว า งบุ ค ลทั้ ง ภายใน
สถาบันการศึกษาและภายนอกสถาบันการศึกษา
4.2.3 มีการมอบหมายงานที่ตองใชการระดมความคิดและรวมกันทํางาน
4.2.4 มีกิจกรรมสงเสริมมนุษยสัมพันธ เชน ยกยองชมเชยนักศึกษาที่มีมนุษยสัมพันธดีเดน
4.3 วิธกี ารประเมินผลการเรียน
4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมในการทํากิจกรรมระหวางนักศึกษาในกลุม
4.3.2 ประเมินจากผลงานของนักศึกษาทั้งรายบุคคลและรายกลุม
5
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4.3.3 มีการรวมประเมินทั้งอาจารยและนักศึกษา
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีต่ องพัฒนา
5.1.1 มีความสามารถในการสื่อสารกับชาวตางชาติไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ
และวัฒนธรรม
5.1.2 มีความสามารถในการใชเทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในการประมวล การ
แปลความหมายและการวิเคราะหขอมูล
5.2กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียน
5.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลองหรือ
สถานการณเสมือนจริง และนําเสนอแนวทางแกปญหาที่เหมาะสม
5.2.2 ใหนักศึกษาไดเรียนรูเทคนิคการประยุกต การวิเคราะหขอมูลเพื่อการตัดสินใจใน
สถานการณตาง ๆ ได
5.2.3 มีการนําเสนอผลงานดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 วิธกี ารประเมินผลการเรียน
5.3.1 ประเมินจากการอธิบายหลักการเขาถึงขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3.2 ประเมินจากการสรุปและอภิปรายงานที่ไดรับมอบหมายรวมกัน
5.3.3 ประเมินจากผลงานและการนําเสนอผลงานดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3.4 ประเมินจากการทดสอบ
หมวดที่ 4 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณภาคสนามหรือคําอธิบายรายวิชา
ฝกปฏิบัติดานการโรงแรมและการทองเที่ยว ทักษะทางดานการโรงแรมและการทองเที่ยว การ
แกปญหาเฉพาะหนาและการฝกปฏิบัติจริง
Practice of hotel and tourism; skills of hotel and tourism; problem solving and
practical training
2. กิจกรรมของนักศึกษา
นักศึกษาเขารับการอบรมภาคทฤษฏีกอนฝกนักศึกษาเขารับการฝกทักษะภายในซึ่งจัดขึ้นภายใน
วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยวโดยมีกระบวนการฝกทักษะดังนี้
2.1 ทักษะดานการทองเที่ยวเขารับการฝกทักษะทั้งหมด 150 ชม. โดยปฏิบัติดังนี้
2.1.1. ฝกทักษะดานการเปนมัคคุเทศกในพืน้ ที่มหาวิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว
จํานวน 100 ชม.
2.1.2 ฝกทักษะดานการเปนมัคคุเทศกบริเวณพิพิธภัณฑสัตวน้ําราชมงคล
จํานวน 50 ชม.
2.2 ทักษะดานการโรงแรมเขารับการฝกทักษะทั้งหมด 150 ชม. โดยปฏิบัติดังนี้
2.2.1 ฝกทักษะดานงานดอกไมและใบตองในงานโรงแรม จํานวน 100 ชั่วโมง
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2.2.2 ฝกทักษะดานงานประดิษฐในงานโรงแรม จํานวน 50 ชั่วโมง
3. รายงานหรืองานทีน่ ักศึกษาไดรับมอบหมาย
รายงานหรืองานที่ไดรบั มอบหมาย
รายงานสรุปการปฏิบัติงานดานการโรงแรม (150 ชม.)
- ฝกทักษะบนรถลาก
- ฝกทักษะศูนยทองเที่ยว
รายงานสรุปการปฏิบัติงานดานการทองเที่ยว (150 ชม.)
- งานดอกไมและใบตองในงานโรงแรม
- งานประดิษฐในงานโรงแรม

กําหนดสง
มกราคม – กุมภาพันธ 2559
มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม – พฤษภาคม 2559
มีนาคม-เมษายน
พฤษภาคม

4. การติดตามผลการเรียนรูก ารฝกประสบการณภาคสนามของนักศึกษา
4.1 จัดทําตารางการปฏิบัติงานของนักศึกษา
4.2 จัดทํากําหนดการสงงานของนักศึกษา
4.3 จัดทํากําหนดการตรวจเช็คจากพนักงานพี่เลี้ยง
4.4 สรุปผลการปฏิบตั ิงานของนักศึกษาเพื่อเสร็จสิ้น
5. หนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของพนักงานพีเ่ ลีย้ งในสถานประกอบการที่ดแู ลกิจกรรมในภาคสนาม
5.1 ใหคําแนะนํานักศึกษาฝกงานในขณะฝกปฏิบัติ
5.2 ใหความรูแ ละขอเสนอแนะในขณะฝกปฏิบัติ
5.3 คอยดูและและตักเตือนนักศึกษา
6. หนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของอาจารยทปี่ รึกษา/อาจารยนิเทศ
6.1 คอยใหคาํ ปรึกษาแกนักศึกษา
6.2 ตรวจเยี่ยมนักศึกษาในชวงเวลาการฝกปฏิบัติ
6.3 เปนผูประสานระหวางนักศึกษากับสถานประกอบการในชวงที่เขาตรวจเยี่ยมนักศึกษา
7. การเตรียมการในการแนะแนวและชวยเหลือนักศึกษา
7.1 กอนนักศึกษาออกฝกปฏิบัติจะตองจัดปฐมนิเทศนักศึกษา
7.2 กําหนดตารางในการใหคําแนะนํานักศึกษาและมีชองทาง เชน การติดตอทางโทรศัพท เมลล
ที่คอยประสานใหความชวยเหลือนักศึกษา
7.3 กําหนดวันเขาตรวจเยี่ยมและแจงใหนกั ศึกษาและสถานประกอบการทราบกอนลวงหนา
8. สิ่งอํานวยความสะดวกและการสนับสนุนทีต่ องการจากสถานทีท่ จี่ ดั ประสบการณภาคสนาม/สถาน
ประกอบการ
8.1 ตารางการปฏิบัติงานของนักศึกษา
8.2 พี่เลี้ยงทีค่ อยดูแลนักศึกษา
หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ

1. การกําหนดสถานทีฝ่ ก
1.1 จัดทําทําเนียบที่ฝกงานของนักศึกษาในทุกๆ ปที่มีการฝกงาน
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1.2 จัดทําทําเนียบสถานประกอบการที่ประสงครับนักศึกษาฝกงาน
1.3 ลําดับสถานประกอบการที่มีคุณภาพ
2. การเตรียมนักศึกษา
2.1 กําหนดชวงเวลาในการสมัครการฝกปฏิบัติ
2.2 ใหความรูท ั้งทฤษฏีและปฏิบัติเบื้องตนกอนออกฝกปฏิบัติจริง
2.3 จัดอบรมใหแกนักศึกษา
3. การเตรียมอาจารยทปี่ รึกษา/อาจารยนิเทศ
3.1 สงอาจารยเขารับการอบรมการเปนอาจารยนิเทศ
3.2 วางแผนการออกนิเทศ
3.3 แยกนักศึกษาที่อาจารยนิเทศจะตองเขาไปตรวจเยี่ยม
3.4 เตรียมเอกสารและรายชื่อนักศึกษาและสถานประกอบการใหแกอาจารยนิเทศ
4. การเตรียมพนักงานพี่เลีย้ งในสถานทีฝ่ ก
4.1 ประสานงานขอพนักงานพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการ
4.2 จัดทํารายชื่อพนักงานพี่เลี้ยงพรอมเบอรโทรศัพท
5. การจัดการความเสีย่ ง
5.1 จัดทําตารางการทํางาน
5.2 บันทึกปญหาของนักศึกษาทุกครั้งที่มกี ารขอคําแนะนํา
5.3 นําปญหาเหลานั้นมาวิเคราะหเพื่อใหหาแนวทางปองกัน
หมวดที่ 6 การประเมินนักศึกษา

1. หลักเกณฑการประเมิน
1.1 ประเมินจากการทํางานของนักศึกษา 50 คะแนน
1.2 ประเมินจากการสัมมนานักศึกษา 30 คะแนน
1.3 ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาสรุป 20 คะแนน

2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
2.1 ในขณะทีน่ ักศึกษาฝกปฏิบัติจะมีการบันทึกผลการทํางานของนักศึกษาเพื่อใชสําหรับประเมิน
คะแนนการทํางาน
2.2 กําหนดวันสัมมนาและอธิบายวิธีการสัมมนาแกนักศึกษาจนกระทัง่ ถึงวันสัมมนาจริง
2.3 กําหนดวันสงเลมสรุปการฝกปฏิบัติเพื่อตรวจสอบกอนสงใหนักศึกษาแกไข
2.4 กําหนดวันสงเลมสรุปการฝกปฏิบัติฉบับสมบูรณเพื่อประเมินคะแนนรายงานสรุป
3. ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลีย้ งตอการประเมินนักศึกษา
3.1 พนักงานพี่เลี้ยงมีสวนในการประเมินคะแนน 50 คะแนนจากการทํางานของนักศึกษา
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3.2 พนักงานพี่เลี้ยงมีสวนในการตรวจสอบสื่อสําหรับสัมมนาของนักศึกษา
3.3 พนักงานพี่เลี้ยงมีสวนในตรวจสอบรายงานสรุปการฝกปฏิบัติกอนนําสงอาจารย
4. ความรับผิดชอบของอาจารยผรู บั ผิดชอบประสบการณภาคสนามตอการประเมินนักศึกษา
4.1 ตองคอยดูแลนักศึกษาการทํางานของนักศึกษาโดยการสอบถามจากพี่เลี้ยงนักศึกษา
4.2 ใหความรูแ ละขอเสนอแนะในขณะฝกปฏิบัติใหแกนักศึกษากรณีนกั ศึกษามีขอสงสัยหรือขอ
ซักถาม
4.3 คอยดูแลและตักเตือนนักศึกษากรณีทนี่ ักศึกษามีปญหาและรวมกับสถานประกอบการณแกไข
ปญหาของนักศึกษา
4.4 ตรวจสอบขอมูลของนักศึกษาทั้งสื่อที่ใชสําหรับนําเสนอรวมถึงรายงานสรุปการฝกปฏิบัติ
4.5 กําหนดเกณฑการใหคะแนนอยางโปรงใส
5. การสรุปผลการประเมินทีแ่ ตกตาง
5.1 สอบถามขอมูลจากสถานประกอบการ พี่เลี้ยง และนักศึกษาเพื่อศึกษาขอมูลใหครบดาน
5.2 พิจารณาการประเมินดวยขอมูลที่ถูกตอง
5.3 ทําบันทึกชี้แจงการประเมินที่แตกตางแกผูบังคับบัญชา
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝกประสบการณภาคสนาม
1. กระบวนการประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดยผูเ กี่ยวของตอไปนี้
1.1 นักศึกษา
1.1.1 ฝกปฏิบัติงานตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ
1.1.2 สงเอกสารใหตรงตามกําหนดเวลาที่กําหนดไว
1.1.3 หากนักศึกษามีขอสงสัยหรือปญหาตางๆ ใหสอบถามจากอาจารยที่ดูแลหรือพนักงานพี่เลี้ยง
1.2 พนักงานพีเ่ ลีย้ งหรือผูประกอบการ
1.2.1 ใหคําแนะนํานักศึกษาฝกงานในขณะฝกปฏิบัติ
1.2.2 ใหความรูและขอเสนอแนะในขณะฝกปฏิบัติ
1.2.3 ตรวจสอบขอมูลที่นักศึกษาจัดทําเพื่อสงรายงานใหแกมหาวิทยาลัย
1.3 อาจารยทดี่ แู ลกิจกรรมภาคสนาม
1.3.1 ใหคําแนะนํานักศึกษาฝกงานในขณะฝกปฏิบัติ
1.3.2 ใหความรูและขอเสนอแนะในขณะฝกปฏิบัติ
1.3.3 ตรวจสอบขอมูลที่นักศึกษาจัดทําเพื่อสงรายงานใหแกมหาวิทยาลัย
1.4 อื่น ๆ เชน บัณฑิตจบใหม
1.4.1 ใหคําแนะนํานักศึกษาฝกงานในขณะฝกปฏิบัติ
1.4.2 ใหความรูและขอเสนอแนะในขณะฝกปฏิบัติ
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2 กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
2.1 สรุปผลการประเมินทุกครั้ง
2.2 รายงานผลการประเมินใหผูบังคับบัญชาทราบ
2.3 จัดทําแผนปรับปรุงในรอบปถัดไป
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