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รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยตะวันออก
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะโลจิสติกส
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
๙๐๙๔๑๑ สหกิจศึกษา
๒. จํานวนหนวยกิตหรือจํานวนชั่วโมง
๖ (๐-๓๐-๐)
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส เปนวิชาเอกเลือก
๔. อาจารยผูรบั ผิดชอบ/อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม
- อาจารยผูรับผิดชอบ
วาที่รอยตรีสารัตน เถื่อนสุวรรณ
- อาจารยที่ปรึกษา
๑. ผศ.ดร.ณกร
อินทรพยุง
๒. ดร.ไพโรจน
เราธนชลกุล
๓. นายวิรัช
คารวะพิทยากุล
๕. ภาคการศึกษา ชั้นปที่กําหนดใหมีการฝกประสบการณภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
เปนเวลาหนึ่งภาคเรียนหรือ ๑๖ สัปดาห ในชั้นปที่ ๔
๖. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณภาคสนาม ครัง้ ลาสุด
กุมภาพันธ ๒๕๕๒
หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
๑. จุดมุงหมายของประสบการณภาคสนาม
เพื่อใหนิสิตมีประสบการณตรงจากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
ซึ่งจะทําใหนสิ ิตมีทั้งความรูและประสบการณที่พรอมจะเขาสูอาชีพได
๒. วัตถุประสงคของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณภาคสนาม
วิชาสหกิจศึกษา จะเปนการจัดใหนิสิตไดบูรณาการความรูที่ไดศึกษามาทั้งหมด
ประยุกตกับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอันจะเปนการเพิ่มพูนประสบการณตรง
๑
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ภาคปฏิบัติ เพือ่ เตรียมใหนักศึกษาพรอมทีจ่ ะปฏิบัติงานเมื่อสําเร็จการศึกษาและสามารถทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพ
หมวดที่ ๓ การพัฒนาผลการเรียนรู
๑. การพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรม
๑.๑ คุณธรรมจริยธรรมที่ตองพัฒนา
นิสิตจะตองเรียนรูวัฒนธรรมองคกรในสถานประกอบการที่เขาไปฝกงาน
เชน การตรงตอเวลา ความซือ่ สัตย การปฏิบัติตามธรรมเนียมปฏิบัติขององคกร การเก็บรักษา
ความลับทางธุรกิจของสถานประกอบการเปนตน
๑.๒ กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู
นิสิตฝกปฏิบัติงาน โดยนําความรูไปประยุกตใช สังเกตและพัฒนาตนเอง
ในขณะฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เนนการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง
การฝกงานแบงเปน ๓ ขั้นตอน ดังนี้
๑. การปฐมนิเทศกอนฝกงาน เปนขั้นตอนการทบทวนความรู ความเขาใจ
นโยบาย การวางตน และเตรียมความพรอมกอนฝกงาน
๒. การฝกงาน นิสิตฝกงานในสถานประกอบการเปนเวลา ๑๖ สัปดาห โดยมี
พนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการใหการนิเทศ
๒.๑ การสัมมนาระหวางฝกงาน นิสิตรวมสัมมนาในมหาวิทยาลัยประมาณ
สัปดาหที่ ๔ หรือ ๕ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ และขอเสนอแนะ เพื่อการพัฒนา กระบวนการ
ฝกงาน และสรางความมั่นใจในการฝกปฏิบัติงาน
๒.๒ อาจารยนิเทศ จากมหาวิทยาลัยไปนิเทศในสถานประกอบการ
ประมาณ ๑- ๒ ครั้ง
๓. การสัมมนาหลังฝกงาน เปนการสัมมนาเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยน
ประสบการณ การเรียนรูที่ไดจากการฝกงาน
๑.๓ วิธีการประเมินผลการเรียนรู
- รายงานที่นิสิตจัดทําขึ้นระหวางการฝกงาน
- การประเมินโดยสถานประกอบการ
- ประเมินโดยคณาจารยที่รับผิดชอบรายวิชา และอาจารยนิเทศก
- ประเมินจากพัฒนาการของนิสิต
๒
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๒. ความรู
๒.๑ ความรูทจี่ ะไดรับ
ไดรับประสบการณตรงจากการปฏิบัติจริง ซึ่งจะเปนการบูรณาการความรูที่
เรียนมาทั้งหมดในชั้นเรียนใหเขากับการปฏิบัติงานจริง
๒.๒ กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู
การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการโดยไดรับการแนะนําจากบุคลากร
ของสถานประกอบการ และมีอาจารยนิเทศกใหคําปรึกษาอีกทางหนึ่ง จะสามารถพัฒนาความรูใน
เชิงบูรณาการไดเปนอยางดี
๒.๓ วิธีการประเมินความรูที่ไดรับ
- ประเมินจากการมีสวนรวมครบทุกขั้นตอนในการฝกงาน
- ประเมินจากรายงานที่นิสิตนําสงเมื่อเสร็จสิ้นการฝกงาน
- ประเมินจากรายงานการประเมินผลของสถานประกอบการ
- ประเมินจากรายงานกรณีศึกษาที่จัดทําขณะฝกงาน (ถามี)
- ประเมินจากพัฒนาการของนิสิต
๓. ทักษะทางปญญา
๓.๑ ทักษะทางปญญาที่จะไดรับการพัฒนา/ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
- มีความรูความเขาใจ และนําความรูไปปฏิบัติงานได
- มีทักษะในการปฏิบัติงาน
๓.๒ กระบวนการหรือกิจกรรมตาง ๆ ที่ใชในการพัฒนาทักษะทางปญญา
การปฏิบัติงานจริงเปนกระบวนการทีจ่ ะพัฒนาทักษะทางปญญาไดเปนอยางดี
๓.๓ วิธีการประเมินทักษะทางปญญาที่ไดรับการพัฒนา
- ประเมินจากรายงานการประเมินผลของสถานประกอบการ
- ประเมินจากรายงานกรณีศึกษาที่จัดทําขณะฝกงาน (ถามี)
๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความสามารถในการรับภาระความ
รับผิดชอบที่ควรมีการพัฒนา
- มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
- พฤติกรรมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
- การมีมนุษยสัมพันธกับบุคลากรในสถานประกอบการ
๔.๒ กระบวนการ หรือกิจกรรมตาง ๆ ที่จะพัฒนาทักษะและความสามารถเหลานี้
๓
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การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยนิสิตสามารถปฏิบัติงานกับ
ผูรวมงานในสถานประกอบการได รูจักการปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมขององคกร
๔.๓ วิธีการประเมินทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลของนิสิตและ
ความสามารถ
ในการรับภาระความรับผิดชอบ
ประเมินจากรายงานการประเมินผลของสถานประกอบการ
๕. ทักษะการวิเคราะหการสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการคิดคํานวณและการสื่อสารที่ควรมีการพัฒนา
- สามารถคิดอยางมีระบบ และมีเหตุผลในการคิด
- สามารถสื่อสารดวยการรายงานทั้งเปนลายลักษณอักษร และดวยวาจา
๕.๒ กระบวนการหรือกิจกรรมตาง ๆ ที่จะพัฒนาทักษะ
การมีปฏิสัมพันธกับผูรวมงานในองคกร การมีสวนรวมในกิจกรรมที่สถาน
ประกอบการจัดขึ้น
๕.๓ วิธีการประเมิน
- รายงานการประเมินผลของสถานประกอบการ
- ผลการประเมินของอาจารยนิเทศก
หมวดที่ ๔ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณภาคสนามหรือคําอธิบายรายวิชา
บูรณาการความรูที่ไดศึกษามากับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่ให
ความรวมมือในการจัดกระบวนการเรียนรูอ ยางเปนระบบรวมกันโดยเริ่มตั้งแตการวางแผนปฏิบัติ
งาน การคัดเลือกนิสิต การเตรียมความพรอม การนิเทศงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพื่อใหเกิดทักษะการปฏิบัตงิ านทางดานการจัดการโลจิสติกส
๒. กิจกรรมของนิสิต
๒.๑ นิสิตเลือกสถานประกอบการตามรายชื่อที่คณะฯ กําหนด
๒.๒ ปฐมนิเทศนิสิตกอนออกฝกปฏิบัติงาน
๒.๓ นิสิตกลับมาสัมมนาในมหาวิทยาลัย รวมกับอาจารยที่รับผิดชอบรายวิชา
เพื่อทราบประสบการณ ขอเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนาดานการฝกปฏิบัติงาน
๒.๔ นิสิตจัดทํารายงานการฝกปฏิบัติงาน ภายหลังเสร็จสิ้นการฝกงาน
๒.๕ สัมมนาหลังการฝกปฏิบัติงานรวมกับอาจารยของคณะฯ
๔
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๒.๖ รวมปฐมนิเทศ สัมมนากอนระหวางและหลังฝกปฏิบัติงาน
๒.๗ จัดทํารายงานการฝกปฏิบัติงาน
๒.๘ เรียนรูวิธกี ารทํางานในสถานประกอบการ
๓. รายงานหรืองานที่นิสติ ไดรับมอบหมาย
๓.๑ หัวขอเรื่อง ใหจดั ทําเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังนี้
๓.๑.๑ รายงานผลการปฏิบัติงาน
๓.๑.๒ กรณีศกึ ษาตามที่สถานประกอบการกําหนด
๓.๒ กําหนดสง
ใหสงรายงานผลการปฏิบัติงาน หรือกรณีศึกษา เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
โดยรายงานผลการปฏิบัติงาน หรือกรณีศกึ ษา จะตองผานการตรวจสอบของพนักงานพี่เลี้ยง หรือ
พนักงานของสถานประกอบการที่ดูแลการปฏิบัติงานของนิสิต
๔. การติดตามผลการเรียนรูก ารฝกประสบการณภาคสนามของนิสติ
๔.๑ อาจารยจากคณะฯ ไปนิเทศในสถานประกอบการ และพรอมกับสอบถาม
ขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของนิสิตจากผูกํากับการปฏิบัติงานหรือพนักงานพีเ่ ลี้ยง โดยจะมีการ
นิเทศ ๑-๒ ครั้ง
๔.๒ จัดสัมมนาหลังฝกงานสหกิจศึกษา เพื่อดูความเปลีย่ นแปลงของพฤติกรรมใน
ดานการมีสวนรวม การแสดงออก การใชภาษาไทยที่ถูกตอง เปนตน
๔.๓ ตรวจสอบจากรายงานที่นิสิตนําสง โดยพิจารณาจากการแสดงออกซึ่งความรู
และการวิเคราะหสถานการณตางๆ ขณะฝกงาน
๕. หนาที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม
พนักงานพี่เลี้ยง ในสถานประกอบการทีด่ แู ลการฝกงานของนิสิต จะมีหนาที่ดแู ล
และใหคําแนะนําในการปฏิบัติงานของนิสิตทั้งในดานความรู วิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนการ
วางตัวเพื่อใหเขากับวัฒนธรรมขององคกร นอกจากนี้ยังมีหนาที่ประเมินผลการฝกงานโดยติดตาม
พัฒนาการของนิสิต ทั้งในดานความรูความสามารถในการเรียนรูงานและการปรับตัวใหเขากับ
สภาพแวดลอมและวัฒนธรรมขององคกร
๖. หนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศก
ในการดําเนินการ จะมีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการวิชาสหกิจศึกษา ซึ่ง
คณะกรรมการจะทําหนาที่ใหคําปรึกษา และเปนอาจารยนิเทศ ตลอดจนดําเนินการทีเ่ กี่ยวกับการ
ฝกงานในรายวิชาสหกิจศึกษา ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
๖.๑ ติดตอขอความอนุเคราะหจากสถานประกอบการเพื่อสงนิสิตไปฝกงาน
๕
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๖.๒ จัดใหนิสิตสมัครเขาฝกงานตามสถานประกอบการ
๖.๓ กรรมการรวมกับผูแทนของสถานประกอบการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อไป
ฝกงานตามสถานประกอบการตางๆ
๖.๔ จัดปฐมนิเทศกอนฝกงานเพื่อเตรียมความพรอมใหแกนิสิต
๖.๕ จัดสัมมนานิสิตในระหวางการฝกงานและภายหลังเมื่อเสร็จสิ้นการฝกงาน
๖.๖ ไปนิเทศนิสิตเพื่อใหคําแนะนําในการปฏิบัติงานตลอดจนชวยแกปญหาหากมี
๖.๗ ตรวจรายงานหรือกรณีศึกษา ตลอดจนประเมินผลการฝกงาน
๗. การเตรียมการในการแนะแนวและชวยเหลือนิสิต
มีคณะกรรมการดําเนินการวิชาสหกิจศึกษา จะทําหนาทีใ่ หการปรึกษาและ
คําแนะนําแกนิสิตตลอดเวลา
๘. สิ่งอํานวยความสะดวกและการสนับสนุน ที่ตองการจากสถานประกอบการ
๘.๑ ที่พัก นิสิตจัดหาทีพ่ ักเอง
๘.๒ การเดินทาง นิสิตเดินทางปฏิบัติงานดวยตนเองกรณีที่สถานประกอบการ
มีรถรับสงพนักงานของสถานประกอบการนิสิตก็จะเดินทางไปกับรถของสถานประกอบการ
๘.๓ วัสดุอุปกรณสนับสนุนการฝกประสบการณภาคสนาม ใชของสถาน
ประกอบการที่สถานประกอบการจะจัดให
๘.๔ อื่นๆ
- เบี้ยเลี้ยง สถานประกอบการบางแหงจะจายเบี้ยเลี้ยงให บางแหงก็มี
สวัสดิการอาหารกลางวัน ประเด็นนี้เปนไปตามที่สถานประกอบการกําหนด
หมวดที่ ๕ การวางแผนและการเตรียมการ
๑. การกําหนดสถานที่ฝก
คณะจะเลือกสถานประกอบการเพื่อใหนิสติ ฝกงานในวิชาสหกิจศึกษา โดย
พิจารณาเลือกสถานประกอบการที่ประกอบธุรกิจดานโลจิสติกส หรือมีกิจกรรมดานโลจิสติกสใน
สถานประกอบการนั้น และตองมีปริมาณงานหรือกิจกรรมมากพอที่จะใหนิสิตเรียนรูหรือได
ประสบการณจากการฝกในสถานประกอบการนั้น นอกจากนี้สถานประกอบการควรตั้งอยูในพืน้ ที่
ซึ่งมีความสะดวกในการเดินทางของนิสิตและอาจารยนิเทศก
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๒. การเตรียมนิสิต
คณะจะมีการเตรียมนิสิตกอนออกฝกงาน โดยการจัดปฐมนิเทศเพื่อใหความรู
ตางๆ เกี่ยวกับ วิธีการเขียนใบสมัครและจัดทําประวัติสว นตัว การมีมนุษยสัมพันธ การวางตัวใน
การเปนพนักงานของสถานประกอบการ การปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมขององคกร
สําหรับดานความรูนั้น นิสิตที่อยูชั้นปที่ ๔ ไดเรียนรายวิชาบังคับครบทุกรายวิชาแลว และเรียน
รายวิชาเลือกไปสวนหนึ่ง จึงมีความรูเพียงพอที่จะไปฝกปฏิบัติในสถานการณจริงได
๓. การเตรียมอาจารยทีปรึกษา / อาจารยนเิ ทศ
อาจารยที่ปรึกษาหรืออาจารยนิเทศ นอกจากจะตองมีความรูในสาขาที่จะไปนิเทศ
นิสิตแลว จะตองมีความเขาใจในหลักการของสหกิจศึกษาเปนอยางดี นอกจากนี้ตองเขาใจในแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนรูดว ย ดังนัน้ ในการเตรียมการนัน้ จึงควรจัดฝกอบรมอาจารย
ที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยนิเทศกในเรื่องดังกลาวขางตน
๔. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงในสถานที่ฝก
ประสานงานกับสถานประกอบการใหจดั พนักงานที่มีประสบการณเปนพนักงานพี่เลี้ยง
๕. การจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ มีดังนี้
๕.๑ ความเสี่ยงจากการเดินทาง ซึ่งอาจเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางได วิธีแกไขควรหา
สถานประกอบการที่อยูใกลกับบานหรือทีพ่ ักของนิสิต หรือใหนิสิตเชาหอพักอยูใกลสถานที่ฝกงาน ทั้งนี้
เพื่อเปนการลดระยะทางในการเดินทาง
๕.๒ สถานประกอบการปฏิเสธการรับนิสิตฝกงานกะทันหัน
บางครั้งสถานประกอบการที่ตกลงรับนิสิตเขาฝกงานแลว หรือมีการเปลี่ยนแปลง
การรับนิสิตอยางกะทันหัน ทั้งนี้อาจเกิดจากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย หรือมีการเปลี่ยนแปลงผูบริหาร
ระดับที่มีอํานาจในการตัดสินใจ ดังนั้นในการดําเนินการจึงตองมีการจัดหาสถานประกอบการสํารองไว
จํานวนหนึ่ง
หมวดที่ ๖ การประเมินนิสิต
๑. หลักเกณฑการประเมิน
ใชเกณฑการประเมิน โดยอิงพัฒนาการของนิสิตดังนี้
๑.๑ พัฒนาการดานคุณธรรม จริยธรรม
ประเมินจากความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงาน การตรงเวลา การแสดงออกซึ่ง
ความซื่อสัตยสุจริต เปนตน
๗
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๑.๒ พัฒนาการดานความรู และทักษะทางปญญา
ประเมินจากความสามารถในการเรียนรูงานที่ไดรับมอบหมาย ความละเอียดถี่
ถวนและรอบคอบในการปฏิบัติงาน
๑.๓ พัฒนาการดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากการมีมนุษยสัมพันธกับพนักงานของสถานประกอบการ และ
ความรับผิดชอบในงานหรือภาระกิจที่ไดรับมอบหมาย
๑.๔ พัฒนาการดานการสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินจากการใชภาษาในสาขาวิชาการดานโลจิสติกสและทักษะที่เพิ่มพูน
ขึ้นของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศโดยนิสิตที่จะผานการประเมินในระดับ S ตองมีพัฒนาการที่ดี
ขึ้นในทุกดานที่กลาวตั้งแตขอ ๑.๑-๑.๔
๒. กระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของนิสติ
ใชวิธีการสังเกตความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนิสิตในดานตางๆ ตามที่กําหนด
ในขอ ๑. และอาจพิจารณาจากงานที่นิสิตจัดทําในระหวางการฝกประสบการณ
๓. ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงตอการประเมินนิสิต
โดยที่พนักงานพี่เลี้ยงจะตองปฏิบัติงานใกลชิดกับนิสิตดังนั้นพนักงานพี่เลี้ยงจึงมี
สวนสําคัญอยางมากในการประเมินนิสิต ซึ่งพนักงานพีเ่ ลี้ยงตองสังเกตพฤติกรรมของนิสิตวามีการ
พัฒนาในทางที่ดีขึ้นหรือไม
๔. ความรับผิดชอบของอาจารยที่รับผิดชอบประสบการณภาคสนามตอการประเมินนิสิต
อาจารยที่ดแู ลนิสิตฝกงาน ตองเก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมดของนิสิต จากสถาน
ประกอบการ และจากการเขารวมกิจกรรมของรายวิชาสหกิจศึกษา ตลอดจนการตรวจรายงานของ
นิสิต
ในการเก็บรวบรวมขอมูลของนิสิต ควรจัดทําแฟมประวัติของนิสิตเปนรายบุคคล
๕. การสรุปผลการประเมินที่แตกตาง
หากการประเมินมีความแตกตางระหวางอาจารยที่ดแู ลกิจกรรมภาคสนาม กับ
พนักงานพี่เลี้ยงของสถานประกอบการควรจะไดมีการประชุมรวมกันระหวางอาจารยและพนักงาน
ของสถานประกอบการเพื่อรวมกันหาขอสรุป เพื่อจะไดผลการประเมินที่เห็นพองตองการของทั้ง
สองฝาย
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หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝกประสบการณภาคสนาม
๗.๑ กระบวนการประเมินการฝกประสบการณภาคสนามจากผูเกี่ยวของตอไปนี้
(๑) นิสิต
นิสิตควรมีสวนรวมในการประเมินสถานประกอบการวาเปนสถาน
ประกอบการที่สามารถใหประสบการณแกนิสิตหรือไม และสถานประกอบการนัน้ ประกอบ
กิจกรรมตรงกับที่นิสิตเรียนมาหรือไม
(๒) พนักงานพี่เลี้ยงหรือผูประกอบการ
ควรมีสวนรวมในการประเมิน หลักสูตรที่สงนิสิตไปฝกประสบการณวาไดจดั
องคความรูใหนิสิตไดเรียนรูครอบคลุมสาขาวิชาโลจิสติกสหรือไม
(๓) อาจารยทดี่ ูแลกิจกรรมภาคสนาม
ตองประเมินในภาพรวมวา สถานประกอบการมีความเหมาะสมหรือไม นิสิต
มีความพรอมที่เขาไปฝกงานในสถานประกอบการนัน้ ๆ หรือไม
(๔) บัณฑิตใหม
ควรใหบณ
ั ฑิตใหมประเมินเกี่ยวกับการจัดการฝกประสบการณภาคสนามวา
ไดประโยชนเพียงใด เปนการสงเสริมใหมีประสบการณพรอมที่จะเขาสูอาชีพหรือไม
๗.๒ กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนการปรับปรุง
จากการประเมินในขอ ๗.๑ จะสามารถรวบรวมปญหาตลอดจนวิธีการแกไข เพื่อ
จักไดนําไปวางแผนปรับปรุงสําหรับการดําเนินการในครั้งตอไป
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