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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ  วิทยาการจัดการ     สาขาวิชา  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                    
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลโดยท่ัวไป 
 

1. รหัสและชือ่รายวิชา 
3653903 โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   

(Business Computer Project) 
3(2-2-5) 

 

2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี) 
ไม่มี 

 

3. อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา    
อาจารย์ผู้สอนรายวิชา    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา  สวนมะล ิ ตอนเรียน  A1 

 

4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาท่ีเปิดสอนรายวิชา 
ภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2560 

 

5. สถานที่เรียน 
อาคารเรียนรวม 32 ช้ัน 5  

 
หมวดท่ี 2 การจัดการเรยีนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 

 
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 
 

หัวข้อ 
จํานวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน

จํานวน 
ชั่วโมงที่ได้
สอนจรงิ 

ระบสุาเหตุที่การสอนจริง
ต่างจากแผนการสอน

หากมีความแตกต่างเกิน 
25% 

แนะนําเน้ือหา วิธีการเรียนการสอน และ
การประเมินผลรายวิชาโครงงานทาง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

3 3 
 

ความหมายและความสําคัญของโครงงาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 3  

การหาหัวข้อโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
การทบทวนเอกสารต่าง ๆ 3 3  
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

 

หัวข้อ 
จํานวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน

จํานวน 
ชั่วโมงที่ได้
สอนจรงิ 

ระบสุาเหตุที่การสอนจริง
ต่างจากแผนการสอน

หากมีความแตกต่างเกิน 
25% 

 

องค์ประกอบของโครงงาน 
คอมพิวเตอร์ 3 3  

การเขียนโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ 3 3  
การออกแบบและวางแผนพัฒนาระบบ 3 3  
คุณธรรม จริยธรรม สําหรับการทํา
โครงงานคอมพิวเตอร์ 3 3  

นําเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ 6 6  
การพัฒนาพัฒนาระบบงาน  9 9  
การจัดทําเอกสารประกอบโครงงาน  3 3  
การนําเสนอโครงงาน 6 6  

รวม 45 45  
 
2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลมุตามแผน 

หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตาม
แผน (ถ้ามี) 

นัยสาํคญัของหัวข้อที่สอน 
ไม่ครอบคลุมตามแผน 

แนวทางชดเชย 

- - -  
 
3. ประสิทธผิลของวิธีสอนที่ทําใหเ้กิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการเรียนรู ้
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด  

ประสิทธผิลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้
วิธีสอน (ถ้ามี) 

พร้อมข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไข

มี ไม่มี 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

1. มอบหมายงาน และตรวจสอบการตรงต่อเวลา
ของนักศึกษาในการเข้าช้ันเรียน การส่งงาน
ตามกําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย 

2. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม การมีวินัยและ
ความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการส่งงาน
ตามข้อกําหนด 

3. วัดและประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมายและ
การแก้ไขงานที่มีข้อบกพร่องโดยไม่นําผลงาน
ของผู้อ่ืนมาเป็นของตน 
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

ผลการเรียนรู ้
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด  

ประสิทธผิลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้
วิธีสอน (ถ้ามี) 

พร้อมข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไข

มี ไม่มี 

4. วัดและประเมินจากความมีนํ้าใจในการ
ช่วยเหลืออาจารย์ผู้สอนและการช่วยแนะนําใน
สิ่งที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์ต่อเพ่ือนร่วมช้ัน
เรียนเพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 

 

ความรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. มอบหมายให้นักศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์
องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ  
โดยพิจารณาจากการวิเคราะห์ และออกแบบ
ระบบสารสนเทศสําหรับงานธุรกิจ การค้นคว้า 
พัฒนาระบบงาน จัดทําเอกสารประกอบ
โครงงาน การนําเสนอผลงาน 

2. มอบหมายให้นักศึกษาทบทวนวรรณกรรมและ
สรุปสถานะขององค์ความรู้จากการวิเคราะห์ 
และออกแบบระบบสารสนเทศสําหรับงาน
ธุรกิจ การค้นคว้า พัฒนาระบบงาน จัดทํา
เอกสารประกอบโครงงาน การนําเสนอผลงาน 

3. นักศึกษาต้องมีการเรียนรู้แบบร่วมมือจาก
โปรแกรมหรือโครงงานท่ีนําเสนอ 

4. นักศึกษาต้องนําเสนอรายงานจากการเข้าร่วม
กิจกรรมเสรมิความรู้หรือผลงานที่เข้าร่วม
แข่งขันเพ่ือขอรับรางวัล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ทักษะทาง
ปัญญา 

1. มอบหมายงานให้นักศึกษานําเสนอ การแสดง
ความคิดเห็นต่อกรณีศึกษา และการแสดง
ความคิดเห็นในการอภิปรายกลุ่มของผู้เรียน 

2. มอบหมายงานให้นักศึกษาวิเคราะห์แบบวิภาษ
วิธีเก่ียวกับประเด็นการจัดทําโครงงาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 
 
 
 
 

  

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

1. มอบหมายงานให้นักศึกษาทํารายงานกลุ่ม โดย
ผู้สอนวัดและประเมินจากผลการเรียนแบบ
ร่วมมือ ผลการศึกษาค้นคว้า การแก้โจทย์งาน 

2. มอบหมายงานให้นักศึกษานําเสนอผลงานกลุ่ม 
และการเป็นผูนํ้าในการอภิปรายซักถาม โดย
ผู้สอนวัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรม
และการนําเสนอรายงาน 
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

 

ผลการเรียนรู ้
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด  

ประสิทธผิลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้
วิธีสอน (ถ้ามี) 

พร้อมข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไข

มี ไม่มี 

3. การมอบหมายงานดังกล่าวจะมีกําหนด
ระยะเวลาท่ีต้องส่งงาน หากส่งเกินกว่าที่
กําหนดจะมีข้อตกลงก่อนการเรียนการสอนว่า
จะไม่รับงานที่ส่งไม่ตรงเวลา เพ่ือฝึกความ
รับผิดชอบให้กับผู้เรียน        

 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 
การสื่อสาร 
และ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

1. มอบหมายให้นักศึกษานําเสนอรายงานประเด็น
สําคัญด้านการจัดทําโครงงานคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ จากสื่ออิเล็กทรอนิกสข์องผู้เรียน 

2. มอบหมายให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลมาจัดทํา
รายงาน พร้อมนําเสนอโดยใช้ทฤษฎี การ
เลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทางคณิตศาสตร์และสถิติที่เก่ียวข้องได้อย่าง
เหมาะสม รวมถึงสามารถอธิบายถึงข้อจํากัด 
เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือ การอภิปราย 
กรณีศึกษาที่มกีารนําเสนอต่อช้ันเรียนทั้งจาก
เพ่ือนร่วมช้ันและอาจารย์ผู้สอนรายวิชา 

 
 
 
 
 

  

 
4. ข้อเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน 

การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นรายวิชาที่มีความสําคัญมากใน
การวัดและประเมินผลทักษะและความรู้ของนักศึกษาที่ได้เรียนมาตลอด 3 ปี ซึ่งนักศึกษาต้องนําความรู้ที่ได้
จากการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้เพ่ือจัดทําโครงงานก่อนสําเร็จการศึกษาและออกไปฝึก
ประสบการณ์ได้  

นอกจากความรู้ในรายวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะวิชาในสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจแล้ว ผู้สอนควรเน้นยํ้าให้
ผู้เรียนตระหนักถึงความสําคัญของการวางแผนการทํางานในระยะสั้นและระยะยาว ความสําคัญของการ
ทํางานเป็นทีม การแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา รวมถึงการมีจริยธรรมในการทํางานที่ไม่
คัดลอกงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง  

 
หมวดท่ี 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

1. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน  
 ตอนเรียน จํานวน (คน) 

A1 13 
รวม 13 
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู่เม่ือสิ้นสดุภาคการศึกษา 
    (จํานวนนักศึกษาที่สอบผา่นในรายวิชาน้ี) 

 ตอนเรียน จํานวน (คน) 
A1 13 
รวม 13 

 
3. จํานวนนักศึกษาท่ียกเลิกรายวิชา (W) 

 ตอนเรียน จํานวน (คน) 
A1 0 
รวม 0 

 
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน 
ตอนเรียน A1 รวม 

จํานวน 
ร้อยละ 

จํานวน 
ร้อยละ 

(คน) (คน) 

A 0 0.00 0 0.00 

B+ 0 0.00 0 0.00 

B 7 53.85 7 53.85 
C+ 2 15.38 2 15.38 
C 4 30.77 4 30.77 

D+ 0 0.00 0 0.00 

D 0 0.00 0 0.00 
F 0 0.00 0 0.00 

ไม่สมบูรณ ์(I) 0 0.00 0 0.00 

ขาดสอบ(M(I*)) - - - - 
ผ่าน (P,S) - - - -

ไม่ผ่าน (U) - - - -

ยกเลิกรายวิชา(W) 0 0.00 0 0.00 

รวม 13 100.00 13 100.00 
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

 

5. ปัจจัยที่ทําให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 
- 
 

6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
    6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านกําหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
- - 

          
6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู ้

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
- - 

 
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนักศึกษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
    - ทวนสอบจากการถามตอบนักศึกษาเป็นราย

กลุ่มโดยคณะกรรมการ อาจารย์ที่ปรึกษา
และอาจารย์ประจําวิชา ในการนําเสนอโครง
ร่างโครงงาน 

 

- นักศึกษาตอบคําถามได้เป็นอย่างดี แต่บาง
ประเด็นต้องใช้เวลาในการคิดหาคําตอบ ต้องให้
คณะกรรมการประเมินโครงร่างช้ีแนะบาง
ประเด็น 

 
หมวดท่ี 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดําเนินการ 

 
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากร 
ประกอบการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 

ขาดอุปกรณท์ี่ทนัสมัยเพื่อส่งเสริมการเรยีนรูข้อง
นักศึกษา เช่น อุปกรณ์ Virtual reality (VR) 
และ Augmented Reality (AR) เพือ่ใช้สําหรบัการ
จัดการเรยีนการสอนทีใ่ช้พัฒนาแอปพลิเคชันสําหรับ
ธุรกจิ 

ทําให้โครงงานที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยี VR และ 
AR ได้ผลลัพธ์ไม่ตรงตามความต้องการเท่าที่ควร 

 
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรูข้องนักศึกษา 
- - 

 
  



63 
 

 
ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

หมวดท่ี 5 การประเมินรายวิชา 
 
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 
    1.1 ข้อวิพากษ์ที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

-  
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 1.1 

-  
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน 

2.1 ข้อวิพากษ์ที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 
  - 

   2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 2.1 
   
 

หมวดท่ี 6 แผนการปรับปรุง 
 
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรยีนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งทีผ่่านมา 

แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ 
ปีการศึกษาท่ีผ่านมา ผลการดําเนินการ 

- - 
 
2. การดําเนนิการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

- 
 
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสําหรบัภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ กําหนดเวลาท่ีแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ควรให้มีการจับกลุ่มและเตรียม
ความพร้อมการทํางานโครงงาน
ไว้ล่วงหน้า เช่น การหาข้อมูล
ของโครงงานที่จะทํา หรือการ
ปรึกษาอาจารย์ในหลักสูตรเพ่ือ
ขอคําแนะนําการจัดทําโครงงาน 

ก่อนเริ่มการเรียนการสอนในปี
การศึกษาต่อไป 

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 
และนักศึกษาที่จะลงทะเบียน

เรียนรายวิชา 

 
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอน ต่ออาจารย์ผูป้ระสานงานรายวิชา 

ควรแนะนําให้นักศึกษาหาข้อมูลของโครงงาน และจัดให้มีการรายงานความคืบหน้าในการพัฒนา
โปรแกรม/โครงงานเป็นระยะ 
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

 

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชารายวิชา:                                                     .      
                                                            
 ลงช่ือ.............................................................วันที่รายงาน                                             .     
 
 
อาจารย์สอนรายวิชา:                    : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา สวนมะลิ                               
 
 ลงช่ือ.............................................................วันที่รายงาน         25 ธันวาคม  2561               . 
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รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ  วิทยาการจัดการ     สาขาวิชา  คอมพิวเตอรธุรกิจ                                    
 

หมวดที ่1 ขอมูลโดยทั่วไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 

3654802 การฝกประสบการณวิชาชีพทางคอมพิวเตอรธุรกิจ  
             Field Experience in Business Computer 

 
2. รายวิชาท่ีตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี) 
        ไมมี 
 
3. อาจารยผูประสานงานรายวิชา อาจารยผูสอนและกลุมเรียน  
อาจารยผูประสานงานรายวิชารายวิชา ผศ.ปรมัตถปญปรัชญ  ตองประสงค   
อาจารยผูสอน    ผศ.กนิษฐา ศรีเอนก ตอนเรียน A1  
   

 
4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีเปดสอนรายวิชา 
    ภาคการศึกษาท่ี  1 ปการศึกษา 2561 
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หมวดที ่2 การดําเนินการที่ตางไปจากแผนการฝกประสบการณภาคสนามที่กําหนดไว 

1. การเตรียมนักศึกษา (ถามี) ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพ่ือการวางแผนในอนาคต 
1.1 มีการทดสอบความรูดานภาษาอังกฤษโดยการ

สอบวดัความรูจากขอสอบมาตรฐานระดับสากล 
เ ช น  Test of English for International 
Communication ( TOEIC)  Thammasat 
University General English Test (TU-GET)  
แ ล ะ  Chulalongkorn University Test of 
English Proficiency (CU-TEP) เปนตน (ชวง
เดือนมกราคม – กรกฎาคม 2561) 

1.2 สงเสริมใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมพัฒนา
ความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาและบุคลากรประจําเดือนกรกฎาคม 
พ .ศ .2561  กับสถาบั นภ าษา ศิ ลปะและ
วัฒนธรรม (เม่ือวันท่ี 20 และ 23  กรกฎาคม 
2561) 

1.3 กํ าหนดให นั ก ศึกษาคนหาข อ มูล เก่ียว กับ
หนวยงานท่ีตองการฝกประสบการณวิชาชีพทาง
คอมพิวเตอรธุรกิจกอนตัดสินใจเลือกสถานท่ีฝก
ประสบการณ  

- 

2. การเตรียมอาจารยท่ีปรึกษา/อาจารยนิเทศ  ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพ่ือการวางแผนในอนาคต 
- - 

3. การเตรียมพนักงานพ่ีเล้ียง (Field 
supervisors) จากสถานประกอบการ(ถามี) 

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพ่ือการวางแผนในอนาคต 

- - 
4. การเปล่ียนแปลงการจัดการในการฝกประสบการณภาคสนาม (ถามี) 
การเปล่ียนแปลง  ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพ่ือการวางแผนใน 

อนาคต 
4.1 การเปล่ียนแปลงกิจกรรม และ/หรือ งานท่ี 
      มอบหมาย 
 -  - 
4.2 การเปล่ียนแปลงส่ิงอํานวยความสะดวก    
     และการสนับสนุนนักศึกษา 
-  - 
4.3 การเปล่ียนแปลงอ่ืนๆ (ถามี) 
-  - 
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หมวดที ่3 ผลการดําเนินการ 
 

1. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียน/สงไปฝกประสบการณภาคสนาม 
    40 คน 
2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเม่ือส้ินสุดการฝกประสบการณภาคสนาม 
    40 คน 
3. จํานวนนักศึกษาท่ียกเลิกรายวิชา (W) 
    - 
 
4. การกระจายระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน จํานวน รอยละ 
ผานยอดเยี่ยม (PD) 2 5.00 

ผาน (P) 19 47.50 
 ไมผาน (NP) - - 
ไมสมบูรณ (I) 19 47.50 

ถอน (W) - - 
รวม 40 100.00 

 
5. ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอผลการฝกประสบการณภาคสนาม (ถามี) 
    - 
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หมวดที ่4 อุปสรรค ปญหา และผลกระทบดานการบริหาร 

1. ปญหาดานการบริหารของสถาบันอุดมศึกษา และ/หรือ สถานประกอบการ/สถานท่ีฝก 
    - 
2. ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา 
    - 
3. การเปล่ียนแปลงท่ีจําเปนเพ่ือหลีกเล่ียงปญหาและอุปสรรคในอนาคต (ถามี) 
    - 

 

หมวดที ่5 การประเมินการฝกประสบการณภาคสนาม 
1. การประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดยนักศึกษา (ใหแนบผลการสํารวจ) 
   1.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมิน 
         จุดแข็ง 
          ดานความรู 
  นักศึกษามีความรูในหลาย ๆ ดาน เชน ดานอุปกรณสํานักงาน ดานการออกแบบ ดาน
กระบวนการคิดท่ีเปนระบบ ซ่ึงทําใหนักศึกษานําความรูมาบูรณาการในเชิงธุรกิจเพ่ือกอประโยชนสูงสุด
ในการฝกประสบการณวิชาชีพ 
 ดานบุคลิกภาพ 
  นักศึกษามีบุคลิกภาพท่ีดี เชน การออนนอมถอมตนตอผูท่ีมีอายุมากกวาโดยทางดาน
การแตงกาย ดานวาจา และดานการวางตัว ซ่ึงทําใหนักศึกษามีบุคลิกภาพโดยรวมท่ีดี 

จุดออน 
ดานภาษา 
 นักศึกษาขาดประสบการณและทักษะทางดานภาษา 

  1.2 ความเห็นของอาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยท่ีปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม 
         นักศึกษาควรเพ่ิมทักษะการใชภาษาอังกฤษ 
2. การประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดยสถานประกอบการหรือพนักงานพ่ีเล้ียง 
   2.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมิน 
        จุดแข็ง 
          - นักศึกษามีการแตงกายสุภาพเรียบรอย 
 - นักศึกษามีความรับผิดชอบสงงานตรงตามเวลาท่ีไดรับมอบหมาย 
 - นักศึกษามีการพัฒนาตนเองในดานการทํางานและเรียนรูงานไดไว 
        จุดออน 
          - นักศึกษายังขาดความละเอียดรอบคอบในการทํางานบางสวน 
   2.2 ความเห็นของอาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยท่ีปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม 
        นักศึกษาควรไดรับการฝกความละเอียดรอบคอบโดยการจดบันทึกชวยจํา เพ่ือลดขอผิดพลาดใน
การทํางานและมีการมอบหมายงานใหกับนักศึกษาเพ่ือฝกสติจดจอในงานท่ีทําและใสใจในสิ่งท่ีปฏิบัติ 
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หมวดที ่6 แผนการปรับปรุง 
1. การดําเนินการเพ่ือปรับปรุงการฝกประสบการณภาคสนามครั้งท่ีผานมา 
    - 
 
2. ความกาวหนาของการปรับปรุงการฝกประสบการณภาคสนามจากรายงานการประเมิน      
   ครั้งกอน 
ประเด็นท่ีระบุในครั้งกอนสําหรับการปรับ ปรุง

นอกเหนือจากขอ 1 
ระบุความสําเร็จ ผลกระทบในกรณีไมสําเร็จ 

- 
 

- 

 
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 

ขอเสนอ กําหนดเวลาท่ีแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 
3.1 การเตรียมความพรอมใหกับ
นักศึกษาดานภาษา 
3.2 การกําหนดระยะเวลาในการ
คนหาสถานท่ีฝกประสบการณ
วิชาชีพทางคอมพิวเตอรธุรกิจ 
เพ่ือใหนักศึกษาไดฝกประสบการณ
วิชาชีพท่ีตรงสาขา 

มกราคม – กรกฎาคม 
2562 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 
4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบการฝกประสบการณภาคสนาม เสนอตออาจารย 
   ผูรับผิดชอบหลักสูตร 
    นักศึกษาบางคนฝกงานไมตรงสาขา 
 
ช่ืออาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยท่ีปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม 
 
ลงชื่อ  ........................................   วันท่ีรายงาน    2 มกราคม 2562       
     (ผศ.ปรมัตถปญปรัชญ ตองประสงค) 
 
ช่ือผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 
ลงชื่อ  .......................................    วันท่ีรายงาน    2 มกราคม 2562      
         (ผศ.กนิษฐา ศรีเอนก) 
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