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รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (Field Experience Specification) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 
คณะ: สาขาวิชาชีววิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

หมวด 1 ขอมูลทั่วไป 
1. รหัสและช่ือวิชา :  4034801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพชีววิทยา                             
(Preparation for Professional Experience in Biology) 
2. จํานวนหนวยกิตหรือจํานวนช่ัวโมง :     2 หนวยกิต 2(90)  
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา : 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  
4. อาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยท่ีปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม:  

ชื่ออาจารย ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิภาศักดิ์ คงงาม 
สาขาวิชาชีววิทยา ภาควิชาวทิยาศาสตรพ้ืนฐาน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
สถานท่ีติดตออาจารย  : หอง 29416 โทร.044-521393, 089-016-1992 E-mail : 

kongngarm@gmail.com  
5. ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีฝกภาคสนามตามแผนการศึกษาในหลักสูตร :  
     ภาคการศึกษาท่ี 2/2562 ชั้นปท่ี 3 
6. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาฝกประสบการณภาคสนามครั้งลาสุด : ไมมี 
 

    หมวดที ่2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
1. จุดมุงหมายของประสบการณภาคสนาม :  

จุดมุงหมายของการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพชีววิทยา (Preparation of Field Experience 
in Biology) เปนการฝกใหนักศึกษาไดเรียนรูสิ่งตอไปนี้ 

1.1 เพ่ือใหนักศึกษาเตรียมตัวกอนการฝกประสบการณจริงในสถานประกอบการ 

1.2 เพ่ือใหนักศึกษาเตรียมความรูท่ีไดไปประยุกตใชในสถานประกอบการ 

1.3 เพ่ือใหนักศึกษาเตรียมความพรอมในกลุมวิชาตางๆ ทางชีววิทยา เพ่ือนําความรูท่ีได ไป

ประยุกตใชในการเขารับการฝกประสบการณวิชาชีพชีววิทยา 

1.4 เพ่ือใหนักศึกษาสามารถเตรียมตัวกอนออกฝกปฏิบัติการวิชาชีพ สามารถแกไขปญหาเฉพาะ
หนาได 
 
 
 
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงประสบการณภาคสนาม :   

เพ่ือใหเปนวิชาท่ีนักศึกษาไดบูรณาการความรูท่ีไดศึกษามาท้ังหมดนํามาประยุกตใชและเตรียมการ
กอนการออกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ เปนการเตรียมความพรอมและปรับตัวใหสามารถทํางาน
ไดจริงเม่ือตองออกฝกประสบการณวิชาชีพ ภายใตการดูแลของพนักงานพ้ีเลี้ยงจากสถานประกอบการและ
อาจารยท่ีปรึกษา 
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หมวด 3  
การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

ใหอธิบายมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานท่ีสอดคลองกับ มคอ. 2 ดังนี้  
ความรูหรือทักษะท่ีตองการพัฒนา
จากการฝกประสบการณภารสนาม

หรือจากสถานประกอบการ 

กระบวนการกิจกรรมท่ีจะพัฒนา
ความรูหรือทักษะ 

วิธีการวัดและประเมินผล 
การเรียนรูแตละดานท่ีเกี่ยวของ 

1. คุณธรรม จริยธรรม               
(1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุจริต 
(2) มีวินัย ตรงตอเวลา ขยัน อดทน
และความรับผิดชอบตอตนเองและ
สังคม 
(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม 
สามารถทํางานเปนทีมและสามารถ
แกไขขอขัดแยงและลําดับความสําคัญ 
(4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็น
ของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและ
ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
(5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับ
ตาง ๆ ขององคกรและสังคม 
(6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจาก
การความรูทางวิทยาศาสตรตอบุคคล
องคกรและสังคม 
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชพีทางวิทยาศาสตร 

 

- อธิบายและทําความเขาใจกับนักศึกษา
ถึงการเก็บชั่วโมง เพ่ือเปนการเตรียมตัว
กอนการเขารับการฝกงาน 

- กําหนดชวงเวลาการเตรียมฝกงาน                    
ใหนักศึกษาบันทึกเวลาและรายละเอียด
ของงานท่ีไดรับการฝกงาน                      
จากคณาจารยและเจาหนาท่ีสาขา
ชีววิทยา กําหนดขอบเขตของงาน และ
กําหนดวิธีการประเมินผลงาน 

- มอบหมายงาน โดยคณาจารยในสาขา
ชีววิทยาและเจาหนาท่ี เพ่ือเปนการ
เตรียมความพรอมกอนเขารับการฝก
ประสบการณจริงตอไป 

- ประเมินผลการปฏิบัติงานอยาง
ตอเนื่อง 
 

 
- ประเมินจากรูปเลมคูมือการเตรียม
ฝกประสบการณวิชาชีพ 

- นักศึกษาประเมินการเรียนรูดวย
ตนเอง โดยใชแบบสอบถาม
มาตรฐานท่ีวัดคุณธรรม จริยธรรม 

- ป ระ เมิ น โด ย ค ณ าจ ารย ห รื อ
เจาหนาท่ี ท่ีนักศึกษาขอรับการเก็บ
ชั่วโมงการฝกงาน จากการสังเกต
พฤติกรรมและการแสดงออกระหวาง
เก็บชั่วโมง  
 

2. ความรู   
(1) มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับ
หลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหาท่ี
ศึกษา 
(2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและ
อธิบายความตองการทางชีววิทยา 
รวมท้ังประยุกตความรู ทักษะ และ
การใช เครื่องมือทางวิทยาศาสตร ท่ี
เหมาะสมกับการแกไขปญหา 
(3) ส าม ารถวิ เค ราะห  อ อก แบ บ 
คนคว า  วิจั ยและการทดลองทาง
วิทยาศาสตรใหตรงตามขอกําหนด 
(4) สามารถติดตามความกาวหนาทาง

 
- คณาจารยและเจาหนาท่ีสาขาชีววิทยา
ใหคําแนะนําเก่ียวกับเครื่องมือ อุปกรณ
ทางวิทยาศาสตรดานชีววิทยาท่ีจําเปน
ในการปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
และบอกถึงแหลงขอมูล เพ่ือใหนักศึกษา
ไดคนควาขอมูลเพ่ือการทํางานไดดวย
ตนเอง 
- ใชเครื่องมือ อุปกรณ ทางวิทยาศาสตร
ด าน ชี ววิ ท ย า ท่ี มี ใน สาขาชี ว วิท ย า               
เพ่ือการปฏิบัติงานจริงภายใตการดูแล
ของเจาหนาท่ี 

 
- ประเมินจากรูปเลมคูมือการเตรียม
ฝกประสบการณวิชาชีพ 
- ประเมินจากผลการปฏิบั ติงาน       
โดยคณาจารยและเจาหนาท่ีสาขา
ชีววิทยา 
- ประเมินผลจากการทํางานรวมกับ
เพ่ือน คณาจารยและเจาหนาท่ีสาขา
ชีววิทยา 
- ประเมินผลจากการตรงตอเวลา            
ในการสงงาน และความสมบูรณของ
งานท่ีไดรับมอบหมาย  การเขียน
อธิบายรายละเอียดในการทํางาน 
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ความรูหรือทักษะท่ีตองการพัฒนา
จากการฝกประสบการณภารสนาม

หรือจากสถานประกอบการ 

กระบวนการกิจกรรมท่ีจะพัฒนา
ความรูหรือทักษะ 

วิธีการวัดและประเมินผล 
การเรียนรูแตละดานท่ีเกี่ยวของ 

วิชาการและวิวัฒนาการทางชีววิทยา 
(5) รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู 
ทางชีววิทยาอยางตอเนื่อง 
(6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชา
ท่ีศึกษาเพ่ือใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง 
และเขาใจผลกระทบของเทคโนโลยี
ใหมๆ ตอสาขาทางวิทยาศาสตรดาน
ชีววิทยา 
(7) มีประสบการณในการพัฒนาและ/
หรือทางดานชีววิทยาท่ีใชงานไดจริง 
(8) สามารถบู รณาการความรู ใน ท่ี
ศึกษาดานชีววิทยากับความรูในศาสตร
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

โดยกําหนดแบบฟอรมบันทึกการสง
งาน 
 

3. ทักษะทางปญญา  
(1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยาง
เปนระบบ 
(2) ส าม ารถสื บ ค น  ตี ค วาม  และ
ประเมินความรูทางชีววิทยา เพ่ือใชใน
การแกไขปญหาอยางสรางสรรค 
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห 
และสรุปประเด็นปญหาและความ
ตองการ 
(4) สามารถประยุกตความรูและทักษะ
กับการแกไขปญหาทางวิทยาศาสตร
ดานชีววิทยาไดอยางเหมาะสม 

 
- การมอบหมายงานหรือโจทยปญหา  
ให ฝกการคนหาความตองการ และ
วิเคราะหผลความตองการ 
- มอบหมายงานหรือโจทยปญหา ใหฝก
การใช เค รื่ อ ง มื อท างวิ ท ย าศาสต ร 
โดยเฉพาะวิชาชีพทางชีววิทยา 

 
- ประเมินจากรูปเลมคูมือการเตรียม
ฝกประสบการณวิชาชีพ 

- ประเมินผลจากผลงาน ท่ี ได รับ
มอบหมาย ตามหั วขอ ท่ี กํ าหนด              
โดยอางอิงทฤษฎีในวิชาท่ีเก่ียวของ
และควรนํามาเปน พ้ืนฐานในการ
ทํางาน 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ 
(1) สามารถใหความชวยเหลือและ
อํานวยความสะดวกแกการแกปญหา
สถานการณตาง ๆในกลุมท้ังในบทบาท
ของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีม
ทํางาน 
(2) สามารถใชความรูในศาสตรดาน
ชีววิทยามาชี้นําสังคมในประเด็นท่ี
เหมาะสม 

 
- คณาจารยสาขาชีววิทยา มอบหมาย
งานท่ีตองทํางานรวมกันเปนทีม มีการ
แบงงานกันอยางชัดเจน 
- ประชุมรวมกัน เพ่ือมอบหมายงาน 
ติดตามงาน ประเมินผล 
 
 
 
 

 
- ประเมินจากรูปเลมคูมือการเตรียม
ฝกประสบการณวิชาชีพ 
- ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม 
จากการสัมภาษณคณาจารยและ
เจาหนาท่ีสาขาชีววิทยา 
- ประเมินจากขอ มูล ท่ีนั ก ศึกษา
บันทึกผลลงในรายงานการเตรียมฝก 
- ประเมินจากการมีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็น และการไดรับการ
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ความรูหรือทักษะท่ีตองการพัฒนา
จากการฝกประสบการณภารสนาม

หรือจากสถานประกอบการ 

กระบวนการกิจกรรมท่ีจะพัฒนา
ความรูหรือทักษะ 

วิธีการวัดและประเมินผล 
การเรียนรูแตละดานท่ีเกี่ยวของ 

(3) มีความรับผิดชอบในการกระทํา
ของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม 
(4) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็น
ในการแกไขสถานการณท้ังสวนตัวและ
สวนรวม พรอมท้ังแสดงจุดยืนอยาง
พอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุม 

ยอมรับจากเพ่ือน คณาจารยและ
เจาหนาท่ีสาขาชีววิทยา 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  
การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(1) มีทักษะในการใชเครื่องมือท่ีจําเปน
ท่ี มีอยู ในป จจุบั นต อการทํ างาน ท่ี
เก่ียวกับงานวิจัยทางชีววิทยา 
(2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไข
ปญหาโดยใชความรูทางวิทยาศาสตร
หรือความรูทางชีววิทยาตอปญหาท่ี
เก่ียวของอยางสรางสรรค 
(3) สามารถสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพท้ังปากเปลาและการ
เขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการ
นําเสนออยางเหมาะสม 
(4) สามารถใชสารสนเทศและ
เทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม 
 

 
 
 

- สามารถใชความรูทางสถิติ 
คณิตศาสตร เทคนิคการคํานวณ เพ่ือ
แกปญหาโจทยท่ีไดรับมอบหมาย อยาง 
เหมาะสม 

- สามารถใชเทคโนโลยี เครื่องมือ 
อุปกรณ ซอฟตแวร ในการสื่อสารเพ่ือ
สนับสนุนการทํางาน เชน การ 
โตตอบ แสดงความคิดเห็น ประสานการ
ทํางาน การรับ-สงงาน 

- สามารถใชเทคโนโลยี หรือ 
อินเทอรเน็ตในการคนควา หาขอมูล
ประกอบการทํางาน 

- สามารถสื่อสารโดยใชภาษาท่ี
เหมาะสม และสงผลใหเกิดประสิทธิภาพ
ในการทํางาน 

 
 
 
- ประเมินจากรูปเลมคูมือการเตรียม
ฝกประสบการณวิชาชีพ 

- ประเมินจากรูปเลมคูมือการเตรียม
ฝกประสบการณวิชาชีพ 
 

 
หมวด 4  

ลักษณะของประสบการณภาคสนาม 
1. คําอธิบายท่ัวไปของประสบการณภาคสนาม 

การศึกษาระบบการทํางานและฝกปฏิบัติในสถานประกอบการดานวิทยาศาสตรสาขาชีววิทยา เชน 
บริษัทเก่ียวกับเครื่องมือ อุปกรณทางวิทยาศาสตรดานชีววิทยา หนวยงานราชการท่ีตองอาศัยการทดสอบ
โดยเครื่องมือทางชีววิทยา บริษัทท่ีใหคําแนะนําในการเลือกใชเครื่องมือสําหรับงานวิจัยท่ีเหมาะสมกับ
ลักษณะงานขององคกร เพ่ือนําความรูทางทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาความรูทางชีววิทยาบูรณาการ 
และประยุกตเพ่ือแกปญหาทางธุรกิจ หนวยงานราชการ ในสภาวะแวดลอมจริงขององคกร 
2.  กิจกรรมของนักศึกษา 
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การทํางานเพ่ือเพ่ิมประสบการณภาคสนามในชวงระยะเวลาตอเนื่องจนครบจํานวนชั่วโมงท่ีระบุ
ตามหลักสูตรและ/หรือตามเวลาการทํางานของสถานประกอบการท่ีนักศึกษาฝกงาน โดยนักศึกษาตองมี  
การเตรียมตัวกอนการทํางานดังนี้ 

• เรียนรู ทําความเขาใจในภารกิจ เปาหมาย วัฒนธรรม กฎ ระเบียบ ข้ันตอนในการทํางานของ
สถานประกอบการ 

• เรียนรู และฝกการทํางานรวมกับผูอ่ืนในสถานประกอบการท่ีฝกงาน 
• นําความรูทางทฤษฎีทางวิทยาศาสตรดานชีววิทยาและวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของ มาเปนพ้ืนฐาน              

ในการประยุกต เพ่ือการทํางาน 
• การฝกแกไขปญหาในโจทยท่ีไดรับมอบหมายโดยใชอุปกรณ เครื่องมือทางวิทยาศาสตรท่ีมีอยูใน

สถานประกอบการ 
3. รายงานหรืองานท่ีนักศึกษาไดรับมอบหมาย (ถามี) 
 รูปเลมคูมือการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ 
 
 
4. การติดตามผลการเรียนรูการฝกประสบการณภาคสนามของนักศึกษา 

- จัดประชุมคณาจารยและเจาหนาท่ีสาขาชีววิทยา ในการเตรียมฝกประสบการณภาคสนาม ใหนักศึกษา
นําเสนอการเรียนรูและประสบการณท่ีไดรับจากการฝกประสบการณภาคสนาม เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางนักศึกษา 

- อาจารยชี้นําใหเห็นถึงความสําคัญ และผลกระทบตอพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ท่ีมีตอการทํางานในอนาคต 

- การนําผลการประเมินนักศึกษาเตรียมฝกประสบการณภาคสนาม มานําเสนออภิปราย เพ่ือเปนแนวทาง            
ในการเตรียมฝกประสบการณภาคสนามตอรุนตอไป 
5. หนาท่ีและความรับผิดชอบของผูรับผิดชอบการฝกฝายสถานท่ีฝกงาน 
- จัดโปรแกรม ตารางการเตรียมฝกประสบการณภาคสนาม  
- ติดตามความกาวหนา ประเมินผลการทํางานของนักศึกษาเตรียมฝกประสบการณภาคสนาม  
- ประสานงาน ประชุมกับคณาจารยและเจาหนาท่ีสาขาชีววิทยา เพ่ือใหความเห็นในการปรับปรุงการทํางาน
ของนักศึกษา 
6. หนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยท่ีปรึกษา/อาจารยนิเทศ 
- สังเกตการณการทํางาน การเก็บชั่วโมงของนักศึกษา 
- แนะนําหรือใหคําปรึกษาแกนักศึกษาใหมีทักษะการเตรียมความพรอมกอนการทํางานในองคกร 
- ประเมินผลการฝกประสบการณภาคสนาม 
- สอบทาน/ปรับปรุงแผนงานการฝกประสบการณภาคสนามเปนระยะ 
7. การเตรียมการในการแนะแนวและชวยเหลือนักศึกษา 
- ใหคณาจารยและเจาหนาท่ีสาขาชีววิทยา ใหความรูและคําปรึกษา ในการใชเครื่องมือ อุปกรณ หรือ
เทคนิคพิเศษ เพ่ือใหคําปรึกษาเฉพาะดานในการแกไขปญหา 
8. ส่ิงอํานวยความสะดวกและการสนับสนุนท่ีตองการจากสถานท่ีฝกงาน/สถานประกอบการ 
- สถานท่ีเตรียมฝกประสบการณชีววิทยา อาคารศูนยวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต ชั้น 4 และ
อาคาร 6 
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- วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ซอฟตแวร เครื่องมือทางวิทยาศาสตรดานชีววิทยา และคูมือท่ีใชประกอบการ
ทํางาน 
 

หมวด 5 การวางแผนและการเตรียมการ 
1. การกําหนดสถานท่ีฝก  

อาคารศูนยวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต ชั้น 4 และอาคาร 6 
2. การเตรียมนักศึกษา  

ทําความเขาใจเก่ียวกับการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพชีววิทยา มอบคูมือการเตรียมฝก
ประสบการณวิชาชีพชีววิทยา ในสัปดาห ท่ี 1 ชี้แจงวัตถุประสงค สิ่งท่ีคาดหวัง จากการเตรียมฝก
ประสบการณวิชาชีพชีววิทยา และวิธีการประเมินผล  

3. การเตรียมอาจารยท่ีปรึกษา/อาจารยนิเทศ  
แจงคณาจารยและเจาหนาท่ีสาขาชีววิทยา เพ่ือใหทราบถึงการมอบหมายงานท่ีเหมาะสม และ

เก่ียวของกับสาขาชีววิทยา เพ่ือใหนักศึกษาเก็บชั่วโมงใหครบ 90 ชั่วโมง 

 
หมวด 6 การประเมินนักศึกษา 

1. หลักเกณฑการประเมิน  
ประเมินการบรรลุผลการเรียนรูของนักศึกษาท้ัง 5 ดาน โดยใหระดับคะแนน 1-5 ตามเกณฑการ

ประเมินผลการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
1 หมายถึง ตองปรับปรุงอยางมาก 
2 หมายถึง ตองปรับปรุง 
3 หมายถึง พอใช 
4 หมายถึง ดี 
5 หมายถึง ดีมาก 
นักศึกษาตองไดรับคะแนนประเมินเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จึงจะผานเกณฑการเตรียมฝก

ประสบการณวิชาชีพชีววิทยา 
2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา  

ประเมินจากรูปเลมคูมือการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ 
3. ความรับผิดชอบของผูรับผิดชอบการฝกฝายสถานท่ีฝกงานตอการประเมินนักศึกษา  
 สังเกต และซักถามคณาจารยและเจาหนาสาขาชีววิทยา ท่ีนักศึกษาขอเขารับการเตรียมฝก
ประสบการณวิชาชีพ 
4. ความรับผิดชอบของอาจารยผูรับผิดชอบประสบการณภาคสนามตอการประเมินนักศึกษา  

ประเมินผลนักศึกษาหลังจากเสร็จสิ้นการเตรียมฝกประสบการณชีววิทยา ตามแบบประเมิน               
โดยพิจารณาจากรูปเลมคูมือการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ 
5. การสรุปผลการประเมินท่ีแตกตาง  
 ไมมี 

หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝกประสบการณภาคสนาม 
1. กระบวนการประเมินการฝกประสบการณภาคสนามจากผูเกี่ยวของ :  

1.1 นักศึกษา จัดใหนักศึกษาตอบแบบสอบถามการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ 
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1.2 ผูรับผิดชอบการฝกหรือผูประกอบการ ประเมินผลจากการซักถามคณาจารยและเจาหนาท่ี ท่ี
มอบหมายงานใหกับนักศึกษา  

1.3 อาจารยท่ีดูแลกิจกรรมภาคสนาม สังเกตการทํางานและประเมินผลจากรูปเลมคูมือการเตรียม
ฝกประสบการณวิชาชีพ 
 
2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง :  

- อาจารยท่ีปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม ประมวลผลการฝกประสบการณภาคสนามของ
นักศึกษาจากผลการประเมินและขอเสนอแนะจากนักศึกษา จากพนักงานพ่ีเลี้ยง และจากอาจารยท่ีปรึกษา
เฉพาะเรื่อง รายงานตออาจารยรับผิดชอบหลักสูตร และประธานหลักสูตร หรือหัวหนาภาควิชาเพ่ือทราบ 

- ประชุมหลักสูตร หรือภาควิชา รวมพิจารณานําขอเสนอแนะมาปรับปรุงสําหรับการใชรอบป
การศึกษาถัดไป นําแสดงไวในรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร 


