
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม   
 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา: สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศลิป์   สาขานฤมติศิลป์ 
 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. รหัสและชือ่รายวิชา 0602401 การฝกึงานวิชาชีพ   Professional Practice 
 
๒. หลักสูตร  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขานฤมิตศิลป์ 
 
๓. อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบ / อาจารย์ทีป่รึกษาการฝึกงานวิชาชีพ 
 อ.ปาริชาติ ศรีสนาม 
 
๔. ภาคการศกึษา / ปีการศกึษาที่ฝึกงานวิชาชีพ 
          ภาคการศึกษาที่ 1/2556   ช้ันปีที่ 4 

 
หมวดที่  ๒ การดําเนนิการที่ต่างจากแผนการฝึกงาน 

๑. การเตรียมนิสิต (ถ้ามี) 
-จัดปฐมนิเทศแนะนํานิสิตก่อนฝึกงาน พร้อมแจก
คู่มือการฝึกงาน 
- จัดช่องทางและเจ้าหน้าที่ประสานงาน รับแจ้ง
เหตุด่วน กรณีต้องการความช่วยเหลือ เช่น เบอร์
โทรศัพท ์เบอร์ E-Mail 
- จัดอาจารย์ที่ปรึกษาตามความเชี่ยวชาญด้าน
การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเทคนิคพิเศษ 
เพื่อให้คําปรึกษาเฉพาะด้านในการแกไ้ขปัญหา 
- จัดปฐมนิเทศการฝึกงาน มอบคู่มือการฝึกงาน 
ก่อนการฝึกงานอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ช้ีแจง
วัตถุประสงค์ 
สิ่งที่คาดหวัง จากการฝึกงาน วิธีการประเมินผล 
ช่องทางการติดต่อประสานงาน จัดฝึกอบรม 
บุคลิกภาพ การแต่งกาย หรือเทคนิคเพิ่มเติมหาก
ต้องการความสามารถเฉพาะด้าน เพื่อการฝึกงาน  

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผนใน
อนาคต          
- การจัดปฐมนิเทศ ควรมีการนํานิสิตรุ่นพี่ที่ 
ผ่านประสบการณ์การฝึกงาน มาให้คําแนะนําใน 
การเตรียมตัวแก่นิสิตรุ่นน้อง 
- การจัดเจ้าหน้าที่ประสานงาน หน่วยงาน เบอร์ 
โทรศัพท์อย่างถาวร เพื่อความสะดวกในการ 
ประสานงานรุ่นต่อๆ ไป 
- จัดทําทะเบียนรายชื่อหน่วยงานแต่ละปีเพื่อเป็น
ฐานข้อมูลให้กับนิสิตที่จะฝึกงาน 
 

 
๒. การเตรียมอาจารย์ทีป่รึกษา/อาจารยน์เิทศก ์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาฝึกงานให้นิสิตประสานงานกับสถาน

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผนใน
อนาคต          
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ประกอบการเพื่อขอชื่อ ตําแหน่ง ที่อยู่ของหน่วยงาน 
เพื่อจัดทําเอกสารขอความอนุเคราะห์เข้าฝึกงานจาก
สถาบันการศึกษา 

หลังจากได้ช่ือ และข้อมูลที่ต้องใช้ในการฝึกงาน 
ต้องมีการติดต่อหน่วยงาน และมีการอบรม 
ก่อนการฝึกงานจริง อาจต้องมีการ 
ทดสอบ อบรมความสามารถนิสิต ก่อนเพื่อการ
วางแผนกําหนดกิจกรรมความยาก ง่ายของงานที่
เหมาะสม 

๓. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยง  (Field supervisors)  
จากสถานประกอบการ  (ถ้ามี) 

- แล้วแต่หน่วยงาน หรือสถานประกอบการเป็นผู้
จัดหาให้ตามความเหมาะสม 

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผนใน
อนาคต          
ควรมีการกําหนดลักษณะโครงงานที่ชัดเจน และ
เป็นประโยชน์ของทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งผู้ประกอบการและ
นิสิตที่สามารถนํามาใช้เป็นหัวข้อในการทําโครงงาน
นฤมิตศิลป์ในชัน้ปีสุดท้ายได้ 

๔. การเปลี่ยนแปลงการจัดการในการฝึกงานประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)  
การเปลี่ยนแปลง ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผน 

๔.๑  การเปลีย่นแปลงกิจกรรม และ/หรอืงานที่
มอบหมายใหน้ิสิต 
มีการเปลี่ยนแปลงหัวข้อกิจกรรมเล็กน้อย 
เพื่อให้เหมาะสมกับความสามารถของนิสิตและเวลา
ในการฝึกประสบการณ์ 

มีการทดสอบความสามารถนิสิต และอบรม
โปรแกรมต่างๆก่อนเพื่อการวางแผนกําหนด
กิจกรรมความยาก ง่ายของงานที่เหมาะสม 

  

๔.๒  การเปลีย่นแปลงสิ่งอาํนวยความสะดวกใน
การสนับสนนุนิสิต 
 

ไม่มีข้อเสนอแนะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานประกอบการ
แต่ละแห่ง ที่นิสิตจะไปฝึกประสบการณ์ นิสิตอาจ
ต้องเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมอืส่วนตัวไปเอง 

๔.๓  การเปลีย่นแปลงอืน่ๆ  (ถ้ามี)  
มีการเพิ่มลดรายชื่อสถานประกอบการอยู่เสมอ 
และการคัดเลอืกนิสิตให้เหมาะสมกับหน่วยงานและ
สถานประกอบการ 

ควรติดต่อหน่วยงาน และสถานประกอบการให้มาก
เพื่อนิสิตมีทางเลือกมากขึ้น 

 
หมวดที่ ๓ ผลการดําเนินการ 

๑. จํานวนนักศึกษาทีล่งทะเบียน/ส่งไปฝึกงาน            34              คน 
จํานวน 34  คน จากนักศึกษาช้ันปีที่ 4                       34  คน           คิดเป็น 100% 
๒. จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่เม่ือสิ้นสดุการฝึกงาน          34            คน 

๓. จํานวนนักศึกษาที่ถอน  (W)                              0             คน 



                                                                     2                                                     มคอ. ๖ 

 

๔. การกระจายระดับคะแนน (เกรด)               
ระดับคะแนน (เกรด) จํานวน ร้อยละ 

A 29 85.29 
B+ 3 8.82 
B 0 0 
C+ 0 0 
C 2 5.88 

 D+ 0 0 
D 0 0 
F 0 0 
I 0 0 

ผ่าน (P, S)   

ไม่ผ่าน  (U)    
 

๕. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการฝึกงาน  (ถ้ามี)  
ความเข้าใจในการสื่อสารของผู้ดูแลนิสิตฝึกงานกับนิสิตฝึกงาน และความสามารถพิเศษที่ต้องใช้ใน
การจัดทํางาน ประกอบกับความสามารถของนิสิตในการใช้เครื่องมือทํางานตามประเภทงาน มีผลต่อ
ผลงานนิสิต การจัดสรรเวลาในการเดินทางระหว่างที่พัก และสถานทีฝ่ึกงาน การปฏิบัติตัวในที่ฝึกงาน
และผู้ร่วมงาน 
 

หมวดที่ ๔ ปัญหาและผลกระทบดา้นการบริหาร 
๑. ปัญหาด้านการบริหารของสถาบนัอุดมศึกษาและ/หรือ สถานประกอบการ/สถานที่ฝึก 
อุปสรรคด้านงบประมาณในการสนับสนุนอาจารย์ในการนิเทศก์ ซึ่งไม่มีการจัดอาจารย์นิเทศก์การ
ฝึกงาน และการสร้างพันธมิตรแก่สถานประกอบการเพื่อให้นิสิตมีทางเลอืกในการฝึกงาน
ประสบการณ์มากขึ้น รวมทั้งงบประมาณในการจัดหาเครื่องมือพิเศษแก่นิสิตในการทาํงาน 
๒. ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ขาดแรงกระตุ้นในการติดตามงาน และการให้คําแนะนําแก่นิสิตอย่างต่อเนื่อง และนิสิตขาดแคลน
เครื่องมือและความถนัดในการใช้สนับสนุนให้การทํางานเสร็จเร็วหรือมปีระสิทธิภาพมากขึ้น 
๓. การเปลี่ยนแปลงที่จําเปน็เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาและอุปสรรคในอนาคต  (ถ้ามี)  
จัดต้ังงบประมาณให้เพียงพอต่อการดําเนินงาน และดําเนินการสร้างพันธมิตรกับสถานประกอบการ
มากขึ้น ฝึกใหน้ิสิตใช้เครื่องมือที่สําคัญเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มากขึ้น 
 

หมวดที่ ๕ การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
๑. การประเมนิการฝึกงานโดยนิสิต   
    ๑.๑   ข้อวิพากษ์ที่สาํคญัจากผลการประเมนิ 

ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแขง็และจุดอ่อน 
นิสิตได้แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยน เสนอแนะใน 5 ประเด็น ซึ่งสรุปประเด็นได้ดังนี้      

o นิสิตคิดว่านิสิตยังขาดหรือต้องการทักษะและความพร้อมด้านใดจากทางคณะฯ 
o ประเมินตนเองและปัญหาทางด้านสังคมที่นิสิตพบในระหว่างฝึกงานและ
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ข้อเสนอแนะแก่รุ่นน้องในสาขา 
 ปัญหาก่อนการฝึกงาน 

- ไม่ฟังคําอธิบายในรูปแบบการทํางานของการฝึกงานที่แน่นอน  
- ปัญหาด้านเอกสารส่งถึงที่ฝึกงานล่าช้าเนื่องจากนิสิตยังตัดสินใจที่จะไปฝึกงานไม่ได้ 

 ปัญหาระหว่างการทํางาน 
- ทํางานผิดพลาดทําให้เกิดความเสียหายต่อวัตถุดิบ ไม่เข้าใจลักษณะงานในองค์กร 
- รู้สึกเบื่อหน่ายเมื่อต้องการงานเดิม ซ้ําๆทุกวัน ไม่มีที่นั่งสาํหรับนิสิตฝึกงาน 
- ทํางานผิดพลาดไม่เข้าใจและไม่กล้าที่จะถาม ไม่คุ้นเคยกบัอุปกรณ์ที่ทันสมัย 
- เข้างานและเลิกงานไม่เป็นเวลา มีการปรับเปลี่ยนตลอด 
- ยึดหลักความเป็นตัวเองมากเกินไป (ต้องดูแนวขององค์กรนั้นๆ ด้วย) 
- คิดถึงบ้าน การปรับตัวให้เข้ากับผู้คนและสถานที่  
- ไม่ชํานาญในเส้นทาง ทําใหห้ลงทางในช่วงแรก หอพักไกลจากที่พักงาน 
- บางครั้งความสามารถตัวไม่ตรงกับงานที่ได้รับมอบหมาย 
- ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ปรับเปลีย่นเวลานอน-ต่ืน 
- ในที่ทํางานยังไม่มีอุปกรณ์รองรับกับเด็กฝึกงาน 
- ต้องเตรียมตัวให้มากกว่านี้ ศึกษาสไตล์งานที่ที่เราไปทํา (ตัวเอง) 

 ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกงาน 
- ได้รู้จักผู้ใหญ่ (คนสําคัญ) ในวงการออกแบบ 
- ทําให้เราโตขึ้นจากสังคมแวดล้อม บุคคล (รองรับกับสถานการณ์การกดดัน) 
- ได้รู้จักเทคนิคในการทํางานและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และการพึ่งพาตนเอง 
- สร้างความสัมพันธ์และมิตรภาพระหว่างเพื่อนร่วมงาน 
- การคุยงานกับลูกค้า ฝึกให้เรากล้าพูด กล้าแสดงออก 
- รู้จักการวางแผนเป็นระบบ ช่วงเวลาการทํางาน เป็นขั้นเป็นตอน 
- ได้ประสบการณ์ใหม่ทั้งทีท่ํางานและนอกสถานที่ เรียนรู้โลกกว้างขึ้น 
- รู้จักการวางตัวในสังคม กับเพื่อนร่วมงานกับผู้ใหญ่ (มารยาท) 
- รู้จักกระบวนการผลิตเฉพาะด้าน  
- ได้ทักษะการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่แปลกใหม่กว่าที่เคย 
- ได้ประสบการณ์จากที่ฝึกงาน เช่น กระบวนการออกแบบ การผลิตรวมทั้งการตลาด 
- ได้รู้จักกับเพื่อนใหม่ๆ ในทีฝ่ึกงานแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ของแต่ละคน  

 สิ่งที่นิสิตจะต้องปรับปรุงแก้ไข 
- ไม่ชํานาญในเส้นทาง ทําใหห้ลงทางในช่วงแรก หอพักไกลจากที่พักงาน 
- ขาดประสบการณ์จึงทําให้งานล่าช้าและเสยีหายไม่สามารถทํางานที่รับมอบหมาย

เนื่องจากไม่ตรงกับสายงานที่ชอบและต้องการ 
- เรื่องความตรงต่อเวลาในการเข้าปฏิบัติงานและการแสดงความคิดเห็น 
- ยึดหลักความเป็นตัวเองมากเกินไป (ต้องดูแนวขององค์กรนั้นๆ ด้วย) 
- ความรู้และทักษะการใช้อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานยังน้อย 
- ต้องฝึกตนเองให้มีความกล้า และความเชื่อมั่นในตนเอง เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของ

ตนเองให้มากขึ้น 
- สํารวจเส้นทางพร้อมหาที่พัก (หาวิธีในการไปทํางาน) 
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- ติดต่อบริษัท (บางทีเรียกตัวไปสัมภาษณ์ ต้องเตรียมผลงานไปให้พร้อม) 
- ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ปรับเปลีย่นเวลานอน-ต่ืน 
- พูดคุยกับลูกค้าได้ รอบคอบในการปฏิบัติงานให้มากขึ้น 

 ข้อเสนอแนะให้กับผู้ประสานงานและทางคณะฯ 
- ใช้สอนใช้คอม Mac  เพราะทํางานส่วนใหญ่ใช้คอม Mac (ทางคณะ) 
- ควรมีการจัดการข้อมูลเกี่ยวกับสายงานแต่สายงานที่เกี่ยวกับสายกราฟิกว่ามีอะไร 
- มีความผิดพลาดในการส่งเอกสาร 
- อยากให้แนะนาํสถานที่ฝึกงานให้เยอะและหลากหลายมีการติวโปรแกรมก่อนการฝึกงาน 
- ฝึกในเรื่องของการใช้ภาษาทางการ และภาษาต่างประเทศ 

นิสิตคิดว่านิสติยังขาดหรือต้องการทักษะและความพร้อมด้านใดจากทางคณะฯ 
o Graphic 

 โปรแกรมออกแบบต่างๆเช่น After Effect  Sketch Up Atlantis ซึ่ง
นิสิตต้องค้นคว้าเพิ่มเติม 

 การใช้ Key ลัด ซึ่งงานออกแบบกราฟิกส่วนใหญ่จะต้องใช้กับเครื่อง 
Mac 

 ทักษะในด้านศพัท์ภาษาอังกฤษ ทางด้านกราฟิก 
 การส่งไฟล์งาน การSaveงาน สําหรับงานกราฟิก 

o Craft 
 ส่วนใหญข่าดในเรื่องรายละเอียดทั่วไปในการปฏิบัติงาน ความชํานาญ

ในการปฏิบัติงาน 
 ขาดความรู้เรื่องวัสดุและเทคนิคต่างๆการผสมเคลือบ 
 โปรแกรมการออกแบบต่างๆ 
 อยากได้เตาไฟฟ้า 
 พ้ืนที่ทํางานน้อยและเก็บของไว้ย่ิงทําให้พ้ืนที่ลดน้อยลงไปอีก 
 อยากให้มีการติวก่อนการไปฝึกงาน เพื่อทบทวนความรู้ 

o Fashion 
 ความรู้เรื่องการสร้างแพทเทริ์นไม่มีพ้ืนฐานการทําแบบแพทเทิร์น ตัด

เย็บไม่ได้ 
 ความรู้เรื่องชนิดของผ้า  ความคิดสร้างสรรค์ 
 ต้องการให้เน้นในเรื่องทักษะ ความรู้ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับสาขาแฟชั่น 
 อยากให้มีอุปกรณ์สนับสนุนนสิิตมากกว่านี้ เช่น จักรเย็บผ้า 

ห้องปฏิบัติการมีแต่ไม่ได้ใช ้
 ประเมนิตนเองและปญัหาทางด้านสังคมทีน่ิสิตพบในระหว่างฝึกงาน 

 ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสาร ความเข้าใจในองค์กรยังมีน้อย 
 การรักษาเวลา ควรตรงต่อเวลามากว่านี้ 
 การเดินทางคมนาคม มีความเร่งรีบ ไม่สะดวกสบาย อันตราย  
 มีความกดดันและทัศนคติที่ต่างกันระหว่างเพื่อนร่วมงานต่างสถาบัน 
 มีความอดทนน้อย เมื่อเจอแรงกดดันด้านต่างๆ 
 ขาดแคลนทุนทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการฝึกงาน 
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 การไม่ไว้วางใจ ดูถูกความสามารถจากการเป็นสถาบันฯต่างจังหวัด 
 ต้องปรับตัวด้านต่างๆเช่นการเดินทาง ความกดดันทางด้านอารมณ์ 

การมีมนุษยสมัพันธ์  ต้องวางแผนชีวิตให้เป็นระบบมากขึ้น 
 

สรุป  จากการประเมินการฝึกงานวิชาชีพของนิสิต ปีการศึกษา 2556 ข้อคิดเห็น เสนอแนะต่างๆทั้ง
จากองค์กร/หน่วยงาน และนิสิต ทางสาขานฤมิตศิลป์จะนําไปใช้ในการปรับปรุงหลักสตูรและการ
เรียนการสอน ให้มีประสทิธิภาพต่อไปทั้งด้านทักษะวิชาชีพ และด้านปฏิบัติตัวในสังคม 
    ๑.๒  ความเห็นของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบ / อาจารยท์ี่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
- นิสิตยังขาดความสามารถในการใช้เครื่องมือพิเศษเฉพาะทางที่สถานประกอบการใช้งานในการ
ทํางาน     
- พนักงานที่ดูแลมีงานมาก จึงมีเวลาให้คําปรึกษาแก่นิสติน้อย และบางหน่วยงานไม่ให้ความสนใจตอ่
นิสิตฝึกงานและเอกสารที่ทางมหาวิทยาลัยสง่ไป  
- การสื่อสารระหว่างหน่วยงานและนิสิตเกดิความคลาดเคลื่อน 
- นิสิตยังขาดความรับผิดชอบเรื่องความตรงต่อเวลา และการแต่งกาย 
- นิสิตบางคนปฏบัิติตัวไม่เหมาะสมต่อหน่วยงาน ปรับตัวเข้ากับสังคมไมไ่ด้ จึงถูกส่งตัวกลับก่อน
กําหนดทําให้ต้องหาหน่วยงานเฉพาะหน้าให้นิสิตได้ฝึกงานต่อ และเรียกตักเตือนพร้อมให้อาจารย์ที่
ปรึกษาเป็นผู้อบรมความประพฤติ 
๒. การประเมนิการฝึกงานโดยสถานประกอบการหรือพนักงานพีเ่ลีย้ง 
    ๒.๑   ข้อวิพากษ์ที่สาํคญัจากผลการประเมนิ 

ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแขง็และจุดอ่อน 
จุดแข็ง 
- มีความต้ังใจ อดทน ขยันขันแข็งในการทํางาน 
- นิสิตมีความรู้พ้ืนฐานทางทฤษฎีเพียงพอในการประยุกต์ใช้กับงานจริง 
- นิสิตมีความอ่อนน้อมถ่อมตน และอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  
จุดอ่อน 
- นิสิตยังต้องปรับปรุงทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ เนื่องจากมีการนําไปใช้ต่อวิชาชีพ 
- นิสิตขาดทักษะในการตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
- นิสิตขาดความมั่นใจในความสามารถของตัวเอง 
- ความตรงต่อเวลา และการแต่งกายยังไม่เหมาะสม 
    ๒.๒   ความเห็นของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบ / อาจารยท์ี่ปรึกษาการฝึกงานวชิาชพี 
บางหน่วยงาน และสถานประกอบการบางแห่งให้ความรว่มมือ ดูแลนิสติดีมาก และบางหน่วยงานไม่
ค่อยดูแลนิสิตฝึกงานเท่าที่ควร แต่ก็ควรคดัเลือกนิสิตให้เหมาะสมและปลอดภัยกับหน่วยงานและ
ความถนัดของนิสิต 
 

หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง 
๑. การดําเนนิการเพื่อปรับปรุงการฝึกประสบการณ์ภาคสนามครั้งที่ผา่นมา 

สรุปย่อการพัฒนาที่สําคัญในปัจจุบัน อาทิ การพัฒนาอย่างมืออาชีพสําหรับคณะหรือที่ปรึกษาประสบการณ์ภาคสนาม การ
ปรับประสบการณ์ภาคสนาม และแนวทางใหม่ของการจัดการเชิงคุณภาพ 

มีแผนการปรับปรุงดังนี้ 
- จัดฝึกอบรมทักษะที่จําเป็นในการทํางาน แก่นิสิตที่จะไปฝึกงานเฉพาะทางเพื่อประเมินทักษะนิสิต
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ก่อนฝึกงาน(บางวิชาเอกก็มีการอบรมอยู่แลว้) 
- กําหนดสถานประกอบการ ให้นิสิตได้ไปสาํรวจสถานที่ และสร้างความคุ้นเคยก่อน ไปฝึกงานจริง 
อย่างน้อย 1-2 เดือน 
๒. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการฝึกประสบการณภ์าคสนามจากรายงานการประเมนิครั้ง
ก่อน 
ประเดน็ทีร่ะบใุนครั้งทีผ่่านมา สําหรับการ
ปรับปรุง นอกเหนือจากข้อ ๑. 
- ขอเพิ่มปริมาณสถานประกอบการ ให้นิสติ 
ได้มีทางเลือกในการฝึกงาน 
- ขอเพิ่มการจัดอบรมทักษะพิเศษให้กับ นิสิต 

อธิบายความสําเร็จ ผลกระทบ ในกรณีไมส่าํเร็จ
ให้ระบุเหตุผล 
- นิสิตต้องเป็นผู้เลือกหน่วยงานที่จะฝึกเอง

แล้วจึงให้อาจารย์เป็นผู้ตรวจสอบตาม
ความเหมาะสม 

๓. ข้อเสนอแผนการปรบัปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 
ข้อเสนอ 
จัดหลักสูตรเสริมทักษะพิเศษ 
แก่นิสิตที่มคีวามพร้อมใน 
การฝึกงาน 

กําหนดเวลาทีแ่ล้วเสร็จ 
ตลอดภาคการศึกษาที ่2 ของ 
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 

ผู้รับผิดชอบ 
อ.ปาริชาติ ศรสีนาม 

 
 

๔. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกงาน เสนอต่ออาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ระบุข้อเสนอแนะต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หากมีกิจกรรมหรือการดําเนินงานใดๆ ที่ต้องได้รับความเห็นชอบจาก

ภาควิชาหรือสถาบัน หรืออาจจะมีผลกระทบต่อรายวิชาอื่นๆ ในหลักสูตร 

ข้อเสนอแนะต่อประธานหลักสูตร/หัวหน้าภาควิชา หากมกิีจกรรมหรือการดําเนินงานใด ๆ ที่ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากภาควิชาหรือสถาบัน หรืออาจจะมีผลกระทบต่อรายวิชาอื่น ๆ ในหลักสูตร
เสนอขอเพิ่มงบประมาณในการจัดหาเครื่องมือพิเศษ และจัดผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาสอนเสริมทักษะ
แก่นิสิตที่จะฝกึประสบการณ์การฝึกงานวิชาชีพ การเชิญวิทยากรที่ทาํงานสายวิชาชีพออกแบบที่
หลากหลาย 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  
 
 
ลงชื่อ ………………………………………………….……..  วันที่  2  กันยายน  2556 
             (อาจารย์ปาริชาติ ศรีสนาม) 
 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
ลงชื่อ   ……………………………………………..……..  วันที่ ... 2 กันยายน 2556.  
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัญญา ทองสวัสดี) 
 


