รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
โรงเรียนการทองเที่ยวและบริการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา 3574801 ทักษะอาชีพในอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการ
2. จํานวนหนวยกิตหรือจํานวนชั่วโมง 5(350)หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาธุรกิจโรงแรม
4. อาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม
1. อาจารยพิสิทธิ์ ธงพุดซา
2. อาจารยสุวรรณา เขียวภักดี
3. อาจารยชุติมา จักรจรัส
4. อาจารยพรรณกาญจน จีรางกูล
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่กําหนดใหมีการฝกประสบการณภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
ภาคเรียนที่ 1 ชั้นปที่ 4
6. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณภาคสนามครั้งลาสุด
8 พฤษภาคม 2556
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของประสบการณภาคสนาม
สืบเนื่องจากการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการ แขนงธุรกิจการ
โรงแรม ที่ ผา นมา สถานประกอบการตองการนักศึกษาที่มีทั้งความรูดานทฤษฏี พรอมทั้งทักษะในการ
ปฏิบัติงาน อีกทั้งยังตองการนักศึกษาที่พรอมปรับตัวเขากับองคกร สามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นได
สอดคลองกับกลยุทธประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2556 ระบุถึงประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การ
ยกระดั บ คุ ณภาพและมาตรฐานการศึ ก ษาด านสั ง คมศาสตร กลยุท ธ ที่ 2 มหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี อั ต ลั ก ษณ
(Identity) โดดเดนเปนของตนเอง มาตรการที่ 2.1 กําหนดอัตลักษณที่ชัดเจนโดยคํานึงถึงรากฐานความ
เปนมาเพื่อสรางความแตกตางบนความเชี่ยวชาญในความหลากหลายของอุดมศึกษา และตามมาตรการที่
2.3 ในแนวปฏิบัติที่ 2.3.1 การปรับระบบการฝกประสบการณของนักศึกษาเพื่อสรางสมรรถนะการประกอบ
อาชีพไดจริง มุงเนนพัฒนาระบบการฝกประสบการณของนักศึกษาเพื่อสรางสมรรถนะ เปนที่ยอมรับและ
เปนที่ตองการของสังคม
จากแนวนโยบายการมุงเนนพัฒนาระบบการฝกประสบการณของนักศึกษาเพื่อสรางสมรรถนะ โดย
มีจุดเดนดานบุคลิกภาพเฉพาะตามวัฒนธรรมสวนดุสิตมีคุณภาพสามารถแขงขันไดอยางยั่งยืนเปนที่ยอมรับ
และเปนที่ตองการของสังคม ดังนั้นหนวยงาน และองคกรที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการมนุษย จําเปน
จะตองรวมกันพัฒนาทักษะในดานตางๆ ใหมีสมรรถนะ คุณภาพ สอดคลองกับความตองการ และสามารถ
สรางศรัทธาจนเปนที่ยอมรับของคนในชุมชนหรือสังคม
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ดังนั้นเพื่อใหนักศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการ แขนงธุรกิจการโรงแรม เปนที่ยอมรับ
ของชุมชนหรือสังคม อีกทั้งสามารถนําทฤษฎีการเรียนรูจากชั้นเรียนมาประยุกตใชกับการปฏิบัติงานจริง
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และพัฒนาทักษะทางสังคม เชน ทักษะเกี่ยวกับความเปนผูนํา การ
ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางหลากหลาย ทางหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเที่ย วและบริการ แขนงธุรกิจ
โรงแรม จึงไดจัดทําโครงการดังกลาวขึ้น
2. วัตถุประสงคของประสบการณภาคสนาม
1. เพื่อสรางองคความรู ความเขาใจ ใหนักศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายอาชีพที่เกี่ยวของกับ
อุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการ แขนงธุรกิจการโรงแรม
2. เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูของนักศึกษา ในดานของการใชชีวิตรวมกัน การเปนผูนํายุคใหม
สงเสริมใสใจในวัฒนธรรมไทยและการมีคุณธรรมและจริยธรรม
3. เพื่อพัฒนาคุณลักษณะเชิงบุคลิกภาพของนักศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการ
แขนงธุรกิจการโรงแรมใหเปนที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัยและองคการบริการในสายวิชาชีพ
4. เพื่อปลูกฝงพฤติกรรมดานคุณธรรมและจริยธรรมแกนักศึกษาใหพรอมออกสูการปฏิบัติงาน
5. นักศึกษานําประสบการณ กรณีศึกษาไปปรับใชในการฝกทักษะอาชีพของตนเองได

หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1.1.1 นักศึกษามีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
1.1.2 ความซื่อสัตย สุจริต มีวินัยในการทํางาน
1.1.3 มีคุณธรรมและจริยธรรมในการทํางาน
1.1.4 มีการพัฒนาตนเองมี
1.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู
๑. ประชุมอาจารยคณะกรรมการและเจาหนาที่ผูเกี่ยวของเพื่อวางแผนและกําหนดทิศทาง
๒. ชี้แจงกิจกรรมและขอตกลงแกนักศึกษา และดําเนินกิจกรรมโดย กําหนดกิจกรรม ดังนี้
ระยะที่ 1
- กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเตรียมความพรอมกอนฝกทักษะอาชีพในอุตสาหกรรม
ทองเที่ยวและบริการ
o ชี้แจงกระบวนการและขั้นตอนการขอฝกทักษะอาชีพ
o เรียนรูวิธีการเขียนประวัติสวนตัว และจดหมายสมัครงาน
o ศึกษากรณีศึกษาตางๆ เพื่อเตรียมตัวเขาฝกทักษะอาชีพ
o กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ
- กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษากอนออกฝกทักษะอาชีพ ณ หอง
ประชุมอาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ระยะที่ 2
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- กิจกรรมปจฉิมนิเทศ เพื่อประมวลผลความรูและทักษะ
1.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู
1. นักศึกษาเขาใจขั้นตอนการขอเขาฝกทักษะและสามารถยื่นเอกสารตามขั้นตอนไดอยางถูกตอง
2.นักศึกษาสามารถเขียนประวัติสวนตัว และจดหมายสมัครงานในรูปแบบที่เหมาะสมได
1. นักศึกษามีความพรอมในการปรับตัวเพื่อเขารับการฝกทักษะอาชีพ
2. นักศึกษามีบุคลิกภาพที่พึงประสงค เหมาะสมกับการเขาปฏิบัติงาน
3. นักศึกษามีพฤติกรรมดานคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค
4. นักศึกษาสามารถบูรณาการความรูที่ไดรับมาใชปฏิบัติงาน
5. นักศึกษาประสบความสําเร็จในการฝกทักษะอาชีพตามวัตถุประสงคของหลักสูตร
2. ความรู
2.1 อธิบายถึงความรูที่จะไดรับ/ผลการเรียนรูดานความรู
2.1.1 นักศึกษาสามารถบูรณาการความรูเชิงวิชาชีพจากชั้นเรียนสูการปฏิบัติและประสบการณตรง
ในการแกปญหาเฉพาะหนา
2.1.2 การพัฒนาความรูในงานอาชีพและกระบวนการทํางานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางมี
ความคิดสรางสรรค
2.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียน
2.2.1 การเตรียมความพรอม โดยผานการทดสอบประมวล ทวนสอบความรูและทักษะสําหรับการ
ปฏิบัติงาน เชน ภาษาตางประเทศ ขอตกลง/เงื่อนไขสากลในการติดตอ และตอรองธุรกิจ ฯลฯ
2.2.2 ปฏิบัติงานในสถานประกอบการภายใตการดูแลของพนักงานพี่เลี้ยงและอาจารยประจํา
หลักสูตรธุรกิจโรงแรม
2.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู
2.3.1 ใหนักศึกษาจัดทํารายงานการประเมินความรู ความสามารถ และทักษะที่รับจากการฝก
ปฏิบัติ
2.3.2 ประเมินจากรายงานการศึกษา
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่จะไดรับการพัฒนา/ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
3.1.1 นักศึกษาสามารถประมวลและศึกษาขอมูล เพื่อวิเคราะหสาเหตุของปญหาในการปฏิบัติงาน
ที่ไดรับมอบหมายจากสถานประกอบการ และสามารถหาแนวทางปองกันและแกไขปญหาได
3.1.2 นักศึกษาสามารถประยุกตใชความรูภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปสูการปฏิบัติงานจริงใน
สถานประกอบการ และใชนวัตกรรมตาง ๆ เพื่อเพิ่มทักษะในการทํางานไดดี
3.2 กระบวนการหรือกิจกรรมตางๆ ที่ใชในพัฒนาผลการเรียนรู
3.2.1 ใหนักศึกษาสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ และ
ฝกปฏิบัติตาม
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3.2.2 ประชุมรวมกันระหวาง อาจารย และนักศึกษาเพื่อใหไดขอมูลยอนกลับสําหรับการพัฒนา
ทักษะทางปญญา
3.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู
3.3.1 ประเมินจากการอภิปรายรวมกัน เพื่อสรุปปญหาที่พบและหาแนวทางการแกไขที่จะทําให
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3.3.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออก และจากการนําเสนอรายงานการศึกษา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 คําอธิบายเกี่ยวกับทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความสามารถในการรับภาระ
ความรับผิดชอบที่ควรมีการพัฒนา
4.1.1 นักศึกษาสามารถสรางทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ เชน ทักษะ
การสื่อสาร การใชภาษาตางประเทศ และการทํางานเปนทีม เปนตน
4.1.2 นักศึกษาสามารถเรียนรูการปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว และทันสมัย ตรงตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
4.2 กระบวนการ หรือกิจกรรมตางๆ ที่จะพัฒนาผลการเรียนรู
มอบหมายงานที่เกี่ยวของกับการติดตอสื่อสาร และใหมีประเด็นที่ตองพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน
ในฝายงานที่ทําอยู
4.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู
4.3.1 การประชุมกลุมเฉพาะกับเพื่อนรวมงาน และพนักงานพี่เลี้ยง
4.3.2 ใหนักศึกษาทําขอทดสอบยอยในประเด็นที่เกี่ยวกับทักษะที่ตองพัฒนาแบบตรวจรายการ
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
5.1.1 นักศึกษาสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสารและการนําเสนอขอมูลไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
5.1.2 นักศึกษาสามารถวิเคราะหขอมูลเพื่อการวางแผนปฏิบัติงานไดเหมาะสมกับกลุมนักทองเที่ยว
5.2 กระบวนการหรือกิจกรรมที่จะพัฒนา
5.2.1 ฝกการนําเสนอประสบการณการปฏิบัติงาน รายงานการศึกษา
5.2.2 ฝกการวิเคราะหปญหาที่เกิดจากการสื่อสารและการใช IT
5.2.3 ฝกการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินจากทักษะและเทคนิคการนําเสนอขอมูลที่ผานการวิเคราะหจากแหลงขอมูลตางๆ
5.3.2 ใหพนักงานพี่เลี้ยงประเมินจากการนําเสนอรายงานการศึกษาของนักศึกษา
5.3.3 ประเมินการเรียนรูโดยแบบสอบถาม
หมวดที่ 4 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
จัดการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพรอม และทราบรายละเอียดของการฝกงาน และจัดให
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นักศึกษาออกฝกทักษะอาชีพในหนวยงาน สถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรมบริการ ซึ่งนักศึกษา
สามารถนําความรูภภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ไดศึกษาในชั้นเรียน ไปฝกปฏิบัติในสถานประกอบการหรือ
สถานการณจริง ตลอดจนสามารถนําประสบการณที่ไดจากการฝกประสบการณวิชาชีพมาสรุปและอภิปราย
ผลของกา รฝกประสบการณวิชาชีพในชวงของการปจฉิมนิเทศได
2. กิจกรรมของนักศึกษา
1.นักศึกษาออกฝกทักษะวิชาชีพฯระหวางวันที่ 1 พ.ย. 54 – 31 ม.ค. 55
2.กิจกรรมแสดงผลงานการฝกทักษะวิชาชีพฯ
3.การสัมมนาปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการฝกทักษะวิชาชีพฯ ในหนวยงานที่สังกัด
4. ปจฉิมนิเทศ ระหวางเดือนกุมภาพันธ-มีนาคม 2555 ณ หองประชุมอาคารรักตะกนิษฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
3. รายงานหรืองานที่นักศึกษาไดรับมอบหมาย
รายงานหรืองานที่ไดรับมอบหมาย
กําหนดสง
รายงานการฝกประสบการณวิชาชีพอุตสาหกรรม กรกฎาคม – กันยายน 2556
ทองเที่ยว
บันทึกการฝกประสบการณวิชาชีพ
อุตสาหกรรมทองเที่ยว

กรกฎาคม – กันยายน 2556

4. การติดตามผลการเรียนรูการฝกประสบการณภาคสนามของนักศึกษา
4.1 การติดตามนักศึกษาฝกปฏิบัติงาน 2 ครั้ง ไดแก กลางเดือนธันวาคม และตนเดือนกุมภาพันธ
4.2 การประเมินผลการฝกปฏิบัติงานหลังจากการรับฟงนักศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานรวมกับ
พนักงานพี่เลี้ยง
5. หนาที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม
5.1 ดูแลนักศึกษาตั้งแตวันแรกที่เขาทํางาน
5.2 แนะนําใหความรู ประสบการณ สั่งงาน สอนงานแกนักศึกษา ทั้งการปฏิบัติงาน และการเขียน
รายงาน
5.3 จัดเตรียมความพรอมของอุปกรณเครื่องมือสําหรับนักศึกษา
5.4 จัดทําแผนปฏิบัติงานใหแกนักศึกษาและประเมินผลการปฏิบัติงาน
6. หนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยที่ปรึกษา
6.1 การประชุมสัมมนาแจงกฎระเบียบตาง ๆ กอนการฝกปฏิบัติงาน
6.2 การประสานงานกับพนักงานพี่เลี้ยงในการวางแผนการปฏิบัติงาน และการนิเทศ
6.3 การวางแผนการออกนิเทศนักศึกษา โดยแจงนักศึกษาและสถานประกอบการลวงหนา
6.4 การประเมินผลจากการนักศึกษา และจากรายงานผลการปฏิบัติงาน
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7. การเตรียมการในการแนะแนวและชวยเหลือนักศึกษา
7.1 การติดตอนักศึกษาทางโทรศัพท หรือไปเยี่ยมที่สถานประกอบการโดยมีการวางแผนลวงหนา
7.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานรวมกับสถานประกอบการ หรือพนักงานพี่เลี้ยง
7.3 การติดตามความกาวหนาของรายงานผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
8. สิ่งอํานวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ตองการจากสถานที่ที่จัดประสบการณภาคสนาม/
สถานประกอบการ
วัสดุอุปกรณสนับสนุนการฝกประสบการณภาคสนาม ระบบคอมพิวเตอรเพื่อใชในการติดตอทาง
email กับอาจารยที่ปรึกษา
หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ
1. การกําหนดสถานที่ฝก สถานประกอบการที่นักศึกษาเลือกไปฝกทักษะวิชาชีพฯ ไดควรเปน
สถานประกอบการที่เกี่ยวของโดยตรงกับสาขาวิชา
2. การเตรียมนักศึกษา จัดรายวิชาเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษากอนการออกไปปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ เพื่อใหนักศึกษาไดทราบถึงวิธีการและระเบียบขอบังคับสําหรับการปฏิบัติงาน
3. การเตรียมอาจารยที่ปรึกษา ประชุมอาจารยปรึกษา และแบงจํานวนนักศึกษาสําหรับการฝกทักษะ
วิชาชีพ โดยจัดสรรตามเสนทางและที่ตั้งของสถานประกอบการ
4. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงในสถานที่ฝก ติดตอประสานงานกับสถานประกอบการใหจัดพนักงาน
พี่เลี้ยงสําหรับการดูแล ใหคําแนะนําในการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใชแบบฟอรมตาง
ๆที่เกี่ยวของ เชน แบบประเมินผล และแบบรายงาน เปนตน
5. การจัดการความเสี่ยง ศึกษาและวิเคราะหปญหาที่อาจเกิดขึ้นระหวางการฝกปฏิบัติงาน
หมวดที่ 6 การประเมินนักศึกษา

1. หลักเกณฑการประเมิน
เกณฑประเมินผล
1. ผลการประเมินจากหนวยงาน
50 %
2. ผลการประเมินจากหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเที่ยว
50 %
2.1 การเขาปฐมนิเทศ
5%
2.2 การเขาปจฉิมนิเทศ
5%
2.3 บันทึกประจําวัน
10 %
2.4 รายงานการฝกงาน
10 %
2.4 การขาด ลา มาสาย
20 %
- ลางานไดไมเกิน 5 วัน (ไมวาจะมีใบรับรองแพทยหรือไมมี)
- ลา หรือขาดงานเกินกําหนดหักครั้งละ 5 คะแนนและคิดติดลบตามจริง
- สาย 2 ครั้ง นับเปนขาด 1 ครั้ง
** หมายเหตุ** หากนักศึกษาไดรับบรรจุเขาทํางานหลังจากฝกงาน จะมีผลตอการ
ไดระดับคะแนนที่สูงขึ้น (ใหแนบใบรับรองการทํางาน หรือเอกสารอื่น
ที่แสดงถึงการบรรจุเขาทํางานใหแนบสงพรอมกับรายงานการฝกงาน)
ระดับคะแนน
คารอยละ
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PD
90-100
P
60-89
NP
0-59
ผลการเรียนวิชาฝกทักษะวิชาชีพในอุตสาหกรรมทองเที่ยวและการบริการ
หากต่ํากวา P ถือวาไมผาน และหากนักศึกษาไมผานเปนครั้งที่ 2
จะหมดสภาพการเปนนักศึกษา
2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
1. อาจารยประจําหลักสูตรธุรกิจโรงแรม
2. สถานประกอบการ ซึ่งไดแกหัวหนาหนวยงานหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนางาน
3. ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงตอการประเมินนักศึกษา ใหขอมูล คําแนะนํา ดูแลการปฏิบัติงาน
สอนงาน การปฏิบัติตนในองคกร รวมทั้งการเขียนรายงาน
4. ความรับผิดชอบของอาจารยผูรับผิดชอบประสบการณภาคสนามตอการประเมินนักศึกษา
4.1 จัดตารางเวลาสําหรับการนิเทศการปฏิบัติงานของนักศึกษา
4.2 ใหคําแนะนํา ปรึกษาที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติตน
4.3 ใหขอมูลที่จําเปนตอการพัฒนาตนเองสําหรับการปฏิบัติงานศึกษาในสถานประกอบการ
การเขียนรายงาน รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
5. การสรุปผลการประเมินที่แตกตาง
5.1 สรุปผลการประเมินจากคะแนนรายงานการปฏิบัติงานเปนรายบุคคล
5.2 สรุปผลการประเมินในภาพรวม เพื่อการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝกประสบการณภาคสนาม
1. กระบวนการประเมินการฝกประสบการณภาคสนามจากผูเกี่ยวของ
1.1 นักศึกษา
1.1.1 นักศึกษาใหขอมูลหลังกลับจากสถานประกอบการ โดยใชแบบฟอรมแจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
การฝกปฏิบัติงาน
1.1.2 นักศึกษากรอกแบบประเมินที่สาขาวิชาจัดทําขึ้นในการปฏิบัติงานตามการฝกทักษะวิชาชีพ
ตั้งแตการเตรียมตัว การฝกปฏิบัติงาน และการประเมินผล ตลอดจนปญหา อุปสรรคที่พบ และแนวทางการ
แกไข
1.2 ผูประกอบการ ใชแบบประเมินผลนักศึกษา ซึ่งมีรายการประเมินแบบใหคะแนน และให
ขอเสนอแนะ
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1.3 อาจารยที่ดูแลกิจกรรม ใชแบบบันทึก ประกอบดวย 2 สวน คือ สวนที่ 1 สําหรับการประเมิน
สถานประกอบการ และสวนที่ 2 สําหรับการประเมินนักศึกษาเปนรายบุคคล
1.4 อื่น ๆ เชน บัณฑิตจบใหม ประเมินจากการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
2.1 อาจารยวิเคราะหขอมูลจากแบบฟอรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ตามระบบฝกทักษะวิชาชีพ และ
ประมวลผล
2.2 อาจารยในสาขาวิชารวมกันสรุปประเด็นการพัฒนา ปรับปรุง ทั้งที่เกี่ยวของในเนื้อหารายวิชา
ตาง ๆ การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา การวัดและประเมินผล และความรวมมือกับสถาน
ประกอบการ เพื่อใหไดขอมูลในการวางแผนการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษารุนตอไป และการปรับปรุง
หลักสูตรในระยะเวลาที่กําหนด

8

