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รายละเอยีดของประสบการณภาคสนาม 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา                     มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
วิทยาเขต / คณะ / ภาควชิา            วิทยาเขตบางเขน / คณะมนุษยศาสตร / ภาควิชาศิลปาชพี     

หมวดที่ 1  ขอมูลทั่วไป  

1. รหัส และชื่อรายวิชา                01390490  สหกิจศึกษา                      

2. จํานวนหนวยกิต หรือจาํนวนชัว่โมง        
                6 (0-0-0) หนวยกิต 
                การฝกปฏิบตังิานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ 8 ชั่วโมง ตอวัน x 5 วัน x 16 สัปดาห 

3.  หลักสตูรและประเภทของรายวิชา 
                ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการทองเทีย่ว 
                วิชาเฉพาะบังคับ ในหมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชพี 

4.  อาจารยผูรับผิดชอบ / อาจารยท่ีปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม 
                อาจารยเจริญพร  เพ็ชรกิจ 
5.  ภาคการศึกษา / ชั้นปท่ีกําหนดใหมีการฝกประสบการณภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 
                ภาคการศึกษาที่ 2  / ชั้นปที่ 4 
6.  วนัท่ีจัดทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณภาคสนามครั้งลาสุด 
               1  พฤศจิกายน  2557 

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1.  จุดมุงหมายของประสบการณภาคสนาม   
     เพือ่ใหนิสิตไดเรียนรูและเพิ่มเติมประสบการณวิชาชีพในสถานการณจริงจากการไปปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ และเพือ่ใหสามารถออกไปประกอบอาชีพไดในทันทีทีจ่บการศึกษา 
2.  วัตถุประสงคของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณภาคสนาม 

 เพื่อใหนิสิตมีความเขาใจและมีทัศนคติท่ีดีตออาชีพ สามารถทํางานรวมกับผูอื่น มีความรับผิดชอบ และมีการ
พัฒนาตนเองจากการทํางานจริงในฐานะพนักงานชั่วคราวของสถานประกอบการ 
 

(ตัวอยาง) 
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หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู 

1.   คุณธรรม จริยธรรม  
1.1   คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพฒันา 

1.1.1  นิสิตมีความรับผิดชอบตอหนาที่ท่ีไดรับมอบหมาย 
1.1.2  มีความซื่อสัตย สุจรติ มีวินัยการทํางาน 
1.1.3  มีคุณธรรมและจรยิธรรมในการปฏิบัติงาน  
1.1.4  มีการพฒันาตนเอง 

1.2  กระบวนการหรือกิจกรรมซ่ึงจะพฒันา 

นิสิตไปปฏบิัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการที่เก่ียวของกบัสาขาวชิาเอก มีการนําความรูไป
ประยุกตใช และเนนการเรยีนรูจากการปฏิบัตจิริง 

การฝกปฏิบัตงิานในสถานประกอบการ แบงเปน 3 ขัน้ตอน 
1. การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา โดยการจัดสัมมนาเรื่องคุณสมบติั จริยธรรมและสมรรถนะที่

เปนที่ตองการขององคกร โดยเชิญผูประกอบการของแตละธุรกิจมาเปนวิทยากร 
2. การนิเทศนิสิต 2 คร้ัง โดยอาจารยนิเทศกวางแผนรวมกันในเร่ืองประเด็นหารือกับผูประกอบการ 

คําถามและขอแนะนําใหนสิิต และประเด็น/เกณฑประเมินการปฏิบัติงาน 
3. การประชุมกลุมเฉพาะตามประเภทธุรกิจ และ/หรือเนือ้งานท่ีนิสิตไปฝกปฏิบัติสหกิจศึกษา เพือ่

ประมวลความรูและอภิปรายปญหารวมกัน 
1.3   วิธีการประเมนิผล 

1.3.1  การประเมินจากรายงานที่นิสิตจัดทําระหวางการฝกปฏิบตัิสหกิจศึกษา 
1.3.2  การสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติงานโดยสถานประกอบการ 
1.3.3  การประเมินจากผลงานที่ไดรับมอบหมายโดยสถานประกอบการ 
1.3.4  การประเมินพฒันาการของตนเองโดยนิสิต โดยใชแบบตรวจรายการ (check list) 
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2.   ความรู 

2.1   ความรูท่ีตองไดรับ 

2.1.1  นิสิตสามารถบูรณาการความรูเชงิวิชาชพีจากชั้นเรียนสูการปฏิบัต ิและประสบการณตรงในการ
แกปญหาเฉพาะหนา  

2.1.2  การพฒันาความรูในงานอาชพีและกระบวนการทํางานในหนาท่ีที่ไดรับมอบหมายอยางมี
ความคิดสรางสรรค 

2.2   กระบวนการหรือกิจกรรมทีจ่ะพฒันา 
2.2.1   การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา โดยผานการทดสอบประมวล ทวนสอบความรูและทักษะ

สําหรับการปฏิบัติงาน เชน คําศพัทเฉพาะในการดําเนินงาน ภาษาตางประเทศ ขอตกลง/เง่ือนไขสากลในการ
ติดตอ และตอรองธุรกิจ ฯลฯ 

2.2.2 ปฏิบัติงานในสถานประกอบการภายใตการดูแลของพนักงานพี่เลีย้ง 
2.3   วิธีการประเมินผล 

2.3.1   ใหนิสิตจัดทํารายงานการประเมินความรู ความสามารถ และทักษะที่รับจากการฝกปฏิบตั ิ
2.3.2   ประเมินดานความรู และทักษะในวิชาชพีโดยการสัมภาษณของพนักงานพี่เลี้ยงใน 

สถานประกอบการและอาจารยนิเทศก 
2.3.3 ประเมินจากรายงานการศึกษา 

3.  ทักษะทางปญญา 

3.1  ทักษะทางปญญาท่ีตองไดรับ 
3.1.1  นิสิตสามารถประมวลและศึกษาขอมูล เพือ่วิเคราะหสาเหตุของปญหาในการปฏิบัติงานท่ีไดรับ

มอบหมายจากสถานประกอบการ และสามารถหาแนวทางปองกันและแกไขปญหาได 
3.1.2  นิสิตสามารถประยุกตใชความรูภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิไปสูการปฏิบัติงานจริงใน 

สถานประกอบการ และใชนวัตกรรมตาง ๆ เพือ่เพิ่มทักษะในการทํางานไดดี 

3.2   กระบวนการหรือกิจกรรมทีจ่ะพฒันา 
3.2.1   ใหนิสิตสังเกตพฤตกิรรมการปฏิบัติงานของพนักงานพี่เลีย้งในสถานประกอบการ และฝกปฏิบัติ

ตาม 
3.2.2   ประชุมรวมกันระหวางพนักงานพี่เลี้ยง อาจารยนิเทศก และนิสิตเพือ่ใหไดขอมูลยอนกลบั 

สําหรับการพฒันาทักษะทางปญญา 
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     3.3  วิธีการประเมนิ  

3.3.1  ประเมินจากการอภิปรายรวมกันระหวางพนักงานพี่เลี้ยง อาจารยนิเทศก เพือ่สรุปปญหาที่พบ 
และหาแนวทางการแกไขท่ีจะทําใหการปฏิบัติงานในสถานประกอบการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3.3.2  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออก และจากการนําเสนอรายงานการศึกษา 
4.  ทักษะความสัมพนัธระหวางบคุคลและความรบัผิดชอบ  

4.1  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 
         4.1.1  นิสิตสามารถสรางทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ เชน ทักษะการสื่อสาร 
การใชภาษาตางประเทศ และการทํางานเปนทีม เปนตน 

 4.1.2  นิสิตสามารถเรียนรูการปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว และทันสมัย ตรงตามมาตรฐานวิชาชพี 
4.2   กระบวนการหรือกิจกรรมทีจ่ะพฒันา 

          มอบหมายงานที่เก่ียวของกับการติดตอส่ือสาร และใหมีประเด็นท่ีตองพฒันาตนเอง และพฒันางานในฝาย
งานท่ีทําอยู  

4.3   วิธีการประเมนิผล 
4.3.1  การประชุมกลุมเฉพาะกับเพือ่นรวมงาน และพนกังานพี่เลีย้ง 
4.3.2  ใหนิสิตทําขอทดสอบยอยในประเด็นท่ีเก่ียวกบัทักษะที่ตองพฒันาแบบตรวจรายการ 

5.   ทักษะการวิเคราะหเชงิตวัเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1   ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา  
5.1.1  นิสิตสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอส่ือสารและการนําเสนอขอมูลไดอยางมี 

   ประสิทธิภาพ 
5.1.2  นิสิตสามารถวิเคราะหขอมูลเพื่อการวางแผนปฏิบัติงานไดเหมาะสมกับกลุมนักทองเทีย่ว 

5.2  กระบวนการหรือกิจกรรมทีจ่ะพฒันา 
5.2.1  ฝกการนําเสนอประสบการณการปฏิบัติงาน รายงานการศึกษา  
5.2.2  ฝกการวิเคราะหปญหาที่เกิดจากการส่ือสารและการใช IT  
5.2.3  ฝกการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 

5.3  วิธีการประเมนิผล 
5.3.1  ประเมินจากทักษะและเทคนิคการนําเสนอขอมูลที่ผานการวเิคราะหจากแหลงขอมูลตาง ๆ 

                 5.3.2  ใหพนักงานพี่เลี้ยงประเมินจากการนําเสนอรายงานการศึกษาของนิสิต 
         5.3.3  ประเมินการเรยีนรูโดยแบบสอบถาม  
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หมวดที่ 4  ลักษณะและการดําเนนิการ 
 
1.  คําอธิบายโดยท่ัวไปของประสบการณภาคสนามหรือคําอธิบายรายวิชา 

การปฏิบัติงานในฐานะพนักงานชั่วคราวในสถานประกอบการการทองเท่ียวและการโรงแรม การจัดทํา
รายงานการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับมอบหมาย มีการนําเสนอ และมีการประเมินผลโดยพนักงานพี่เลี้ยง
และอาจารยนิเทศก 
2.  กิจกรรมของนิสิต 

2.1  ฝกงานตามตําแหนงงาน และแผนปฏิบัติงาน ซึ่งเปนขอตกลงระหวางสาขาวชิาและสถานประกอบการ 
2.2  ปฏิบตัิงานภายใตการดูแลของพนักงานท่ีปรึกษา และอาจารยนเิทศก 
2.3  จัดทํารายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษารวมกับพนักงานพี่เลีย้ง 
2.4  นําเสนอผลจากรายงานการปฏิบัติงานและขอรับการประเมินจากพนักงานพี่เลี้ยง/ผูประกอบการ และ

อาจารยนิเทศก 
3.  รายงานหรืองานทีน่ักศึกษาไดรับมอบหมาย (ตัวอยาง) 

รายงานหรืองานท่ีไดรับมอบหมาย กําหนดสง 
การสํารองผลติภัณฑทางการทองเทีย่วผาน

โปรแกรมประยุกต “ทัวร โปร” 
ส้ินเดือนมีนาคม 2557 

การดําเนินงานของฝายปฏิบัติการนําเท่ียว
สําหรับนักทองเที่ยวชาวตางชาต ิ

ส้ินเดือนมีนาคม 2557 

4.  การติดตามผลการเรียนรูการฝกประสบการณภาคสนามของนิสิต 
4.1  การนิเทศการฝกปฏิบัติงาน 2 ครั้ง ไดแก กลางเดือนธันวาคม และตนเดือนกุมภาพันธ 
4.2  การประเมินผลการฝกปฏิบัติงานหลังจากการรับฟงนิสิตรายงานผลการปฏิบัติงานรวมกับพนักงาน 

พี่เลี้ยง 
5.   หนาที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการท่ีดูแลกิจกรรมในภาคสนาม 

5.1  ดูแลนิสิตตั้งแตวันแรกที่เขาทํางาน 
5.2  แนะนําใหความรู ประสบการณ ส่ังงาน สอนงานแกนิสิต ท้ังการปฏิบัติงาน และการเขียนรายงาน 
5.3  จัดเตรียมความพรอมของอุปกรณเครื่องมือสําหรับนิสิต 
5.4  จัดทําแผนปฏิบัติงานใหแกนิสิต และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

6.  หนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศก 
6.1  การประชุมสัมมนาแจงกฎระเบียบตาง ๆ กอนการฝกปฏิบตัิงาน 
6.2  การประสานงานกับพนักงานพี่เลีย้งในการวางแผนการปฏิบัติงาน และการนิเทศ 
6.3  การวางแผนการออกนิเทศนิสิต โดยแจงนิสิตและสถานประกอบการลวงหนา 
6.4  การประเมินผลนิสิตจากการนิเทศ และจากรายงานผลการปฏิบตัิงาน  
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7.   การเตรยีมการในการแนะแนวและชวยเหลือนิสติ 
7.1  การติดตอนิสิตทางโทรศพัท หรือไปเยี่ยมท่ีสถานประกอบการโดยมีการวางแผนลวงหนา 
7.2  การประเมินผลการปฏิบัติงานรวมกบัสถานประกอบการ หรือพนักงานพี่เลีย้ง 
7.3  การติดตามความกาวหนาของรายงานผลการปฏบัิติงานของนสิิต 

8.  สิ่งอํานวยความสะดวกและการสนับสนุนท่ีตองการจากสถานท่ีที่จัดประสบการณภาคสนาม/  
สถานประกอบการ  
8.1  ท่ีพัก    ในกรณีที่นิสิตฝกปฏิบตัิงานในตางจังหวัด หรือหางไกลจากทีอ่ยูอาศยัปกต ิ
8.2  การเดินทาง       - 
8.3  วัสดุอุปกรณสนับสนุนการฝกประสบการณภาคสนาม  ระบบคอมพวิเตอรเพือ่ใชในการติดตอทาง e-

mail กับอาจารยที่ปรึกษา 
8.4  อื่นๆ เชน เบีย้เลี้ยง    ประสานงานเรื่องอาหาร สวัสดิการตาง ๆ รวมทั้งรายไดที่นิสิตจะไดรับ เชน  

คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาทีพ่ัก หรือคาตอบแทนจากสถานประกอบการ 

หมวดที่ 5  การวางแผนและการเตรียมการ 

1.   การกาํหนดสถานที่ฝก  สถานประกอบการที่นสิิตเลอืกไปฝกปฎิบัติงานสหกิจศึกษาไดควรเปน 
สถานประกอบการที่เก่ียวของโดยตรงกับสาขาวิชา  เชน บรษิัทจัดนําเที่ยว บรษิัทสายการบิน ศนูยการประชมุ 
ฯลฯ 
2.  การเตรียมนิสติ      จดัรายวิชาเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาใหกับนิสิตกอนการออกไปปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ เพือ่ใหนิสิตไดทราบถึงวิธีการและระเบียบขอบังคับสําหรับการปฏิบัติงาน  
3.  การเตรียมอาจารยทีป่รึกษา/อาจารยนิเทศก   ประชุมอาจารยนิเทศกเพื่อมอบหมายงานนิเทศ และแบง
จํานวนนิสิตสาํหรับการนิเทศสหกิจศึกษาโดยจัดสรรตามเสนทางและที่ตั้งของสถานประกอบการ 
4.  การเตรียมพนักงานพีเ่ลี้ยงในสถานที่ฝก    ติดตอประสานงานกับสถานประกอบการใหจดัพนักงาน 
พี่เลี้ยงสําหรับการดูแล ใหคาํแนะนําในการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใชแบบฟอรมตาง ๆ  
ท่ีเก่ียวของ เชน แบบแจงแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา แบบแจงโครงรางรายงานการปฏิบัติงาน และแบบ
ประเมินผลนสิิตสหกจิศึกษา เปนตน 
5.  การจัดการความเสี่ยง    

5.1  ศึกษาและวิเคราะหปญหาท่ีอาจเกิดขึน้ระหวางการฝกปฏิบัติงานแบบสหกจิศึกษา 
5.2  จัดทําประกันอุบตัิเหตุใหกับนิสิตท่ีมีความจําเปนตองเดินทางไปกับคณะนักทองเที่ยว 
5.3  จัดทําบันทึกแจงผูปกครองนิสิตเกีย่วกับการฝกปฏบิัติงานแบบสหกิจศึกษา 
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หมวดที่ 6 การประเมินนิสิต 

1.    หลักเกณฑการประเมนิ  ประเมินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนิสิตรวมกับพนักงานพีเ่ลี้ยงของ 
สถานประกอบการ โดยใชหลักเกณฑ ดังนี้ 

1.  ผลสําเรจ็ของงาน (Work Achievement) ไดแก 
1.1  ปริมาณงาน (Quantity of Work) 20 คะแนน 
1.2  คุณภาพของงาน (Quality of Work) 20 คะแนน 
 

2.   ความรูความสามารถ (Knowledge and Ability) ไดแก 
2.1  ความรูความสามารถทางวิชาการ (Academic ability) 10 คะแนน 
2.2  ความสามารถในการเรียนรูและประยุกตวชิาการ (Ability to learn and apply knowledge) 

                10 คะแนน 
2.3  ความรูความชํานาญดานปฏิบัติการ (Practical ability) 10 คะแนน 
2.4  วจิารณญาณและการตัดสินใจ (Judgement and dicision making) 10 คะแนน 
2.5  การจัดการและวางแผน (Organization and planning) 10 คะแนน 
2.6  ทักษะการสื่อสาร (Communication) 10 คะแนน 
2.7  การพฒันาดานภาษาและวฒันธรรมตางประเทศ (Foreign language and cultural 

                     development) 10 คะแนน 
2.8  ความเหมาะสมตอตําแหนงงานที่ไดรับมอบหมาย (Suitablity for Job position)  

                    10 คะแนน 
 

 3.  ความรับผิดชอบตอหนาท่ี (Responsibility) ไดแก 
3.1  ความรับผิดชอบและเปนผูที่ไววางใจ (Responsibility and dependability) 10 คะแนน 
3.2  ความสนใจ อุตสาหะในการทํางาน (Interest in work) 10 คะแนน 
3.3  ความสามารถเร่ิมตนทํางานไดดวยตนเอง (Initiative of self starter) 10 คะแนน 
3.4  การตอบสนองตอการสั่งการ (Response to supervision) 10 คะแนน 
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4.   ลักษณะสวนบุคคล (Personality) ไดแก 
4.1   บุคลิกภาพและการวางตัว (Personality) 10 คะแนน 
4.2   มนุษยสมัพันธ (Interpersonal skills) 10 คะแนน 
4.3   ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัตติามวฒันธรรมขององคกร (Discipline and adaptability to formal 

organization) 10 คะแนน 
4.4   คุณธรรมและจริยธรรม (Ethics and morality) 10 คะแนน 
  

5.  จุดเดนของนิสิต (Strength)  
 

 6.  ขอควรปรับปรุงของนิสิต (Improvement) 
2.  กระบวนการประเมนิผลปฏบิัตงิานของนิสิต  

2.1  พนักงานพี่เลี้ยงประเมินการปฎิบัติงานของนิสิตตามแบบฟอรมการประเมินในสวนหน่ึง  
2.2   อีกสวนหน่ึงเปนการประเมินจากอาจารยนิเทศกเพือ่การใหคะแนนรายวิชาสหกิจศึกษา  รวมกับรายงาน

การศึกษาประกอบการเขารวมโครงการสหกิจศึกษา 
3.  ความรับผิดชอบของพนักงานพีเ่ลี้ยงตอการประเมนินิสติ ใหขอมูล คําแนะนํา ดูแลการปฏิบัติงาน  
สอนงาน การปฏิบัตตินในองคกร รวมทั้งการเขียนรายงาน 
4.  ความรับผิดชอบของอาจารยผูรับผิดชอบประสบการณภาคสนามตอการประเมนินสิิต 
     4.1  จัดตารางเวลาสําหรับการนิเทศการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนิสิต  

 4.2  ใหคําแนะนํา ปรึกษาท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบตัิตน  
 4.3  ใหขอมูลทีจ่ําเปนตอการพฒันาตนเองสําหรับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ  

การเขียนรายงาน รวมทั้งการพฒันาศักยภาพของนิสิต  
5.  การสรปุผลการประเมินท่ีแตกตาง 
    5.1  สรุปผลการประเมนิจากคะแนนรายงานการปฏิบัติงานเปนรายบุคคล 
    5.2   สรุปผลการประเมนิในภาพรวม เพือ่การวเิคราะหระบบการฝกปฏิบัติงานแบบสหกจิศึกษา และ
เปรียบเทียบสมรรถนะ (benchmarking) ของนิสิตแตละรุน เพือ่การพฒันาปรับปรุงหลักสูตร 
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หมวดที่ 7 การประเมินและการปรับปรุงการดําเนินการของการฝกประสบการณภาคสนาม 

1.  กระบวนการประเมนิการฝกประสบการณภาคสนามจากผูเกี่ยวของ 
     1.1  นิสติ 

1.1.1  นิสิตใหขอมูลหลังกลับจากสถานประกอบการ โดยใชแบบฟอรมแจงรายละเอียดเกีย่วกบั 
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เพือ่แจงไปยงัศูนยประสานงานสหกิจศกึษา มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

1.1.2   นิสิตกรอกแบบประเมินที่สาขาวิชาจัดทําขึ้นในการปฏิบัติงานตามระบบสหกิจศึกษา ตัง้แต 
การเตรียมตวั การฝกปฏบิตัิงาน และการประเมินผล ตลอดจนปญหา อุปสรรคทีพ่บ และแนวทางการแกไข 

1.2  พนักงานพีเ่ลี้ยงหรือผูประกอบการ  ใชแบบประเมินผลนิสิตสหกิจศึกษา ซึ่งมีรายการประเมินแบบ 
          ใหคะแนน และใหขอเสนอแนะ 
     1.3  อาจารยที่ดูแลกจิกรรมภาคสนาม ใชแบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา ประกอบดวย 2 สวน คือ 
             สวนที่ 1 สําหรับการประเมินสถานประกอบการ  และสวนที่ 2 สําหรับการประเมินนิสิตเปนรายบุคคล 
     1.4  อ่ืน ๆ เชน บัณฑติจบใหม     ประเมินจากการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑติ 

2.  กระบวนการทบทวนผลการประเมนิและการวางแผนปรับปรุง 
2.1  อาจารยนิเทศกวิเคราะหขอมูลจากแบบฟอรมตาง ๆ ที่เก่ียวของ ตามระบบสหกิจศึกษา และประมวลผล 
2.2  อาจารยในสาขาวิชารวมกันสรุปประเด็นการพัฒนา ปรับปรุง ท้ังที่เก่ียวของในเนื้อหารายวชิาตาง ๆ 

การจัดการเรยีนการสอน กิจกรรมนิสิต การวัดและประเมินผล และความรวมมือกับสถานประกอบการ เพือ่ใหได
ขอมูลในการวางแผนการฝกปฏิบัติงานของนิสิตรุนตอไป และการปรับปรุงหลักสูตรในระยะเวลาที่กําหนด 

 


