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รหัสวิชา 3653903
ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) โครงงานคอมพิวเตอร์
(ภาษาอังกฤษ) Business Computer Project

อาจารย์ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนากร ปักษา

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 18 ก.ค. 62)

คานา
รายละเอี ย ดรายวิ ช า 3653903 โครงงานคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ (Business Computer
Project) (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง) เป็ น การจั ด ท ารายละเอี ย ดประกอบการเรี ย นการสอนรายวิ ช า โครงงาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตามหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2554 ในหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มประเด็นองค์การและระบบสารสนเทศ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนา
โครงงานทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดของรายวิชาในหลักสูตรบริหารธุ รกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยผ่านกระบวนการศึกษาปัญหา วิเคราะห์ และออกแบบระบบสารสนเทศ
สาหรับงานธุรกิจ การค้นคว้า พัฒนาระบบงาน จัดทาเอกสารประกอบโครงงาน การนาเสนอผลงาน
โครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ถือเป็นบทสรุปทางความคิดของนักศึกษา และแสดงความสามารถ
เฉพาะเรื่องราวที่นักศึกษามีความถนัดหรือสนใจ อย่างละเอียดและลึกซึ้ง
รายละเอียดวิชานี้จึงเป็นส่วนสาคัญต่อผู้เรียน ที่เน้นทั้งการเรียนการสอนที่เป็นทฤษฏี การฝึกปฏิบัติ
และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ ทั้งรูปแบบ
การสอน รูปแบบการส่งงาน การนาเสนอผลงานของผู้เรียน ความตระหนักรู้ในกระบวนการคิดและความ
รับผิดชอบของผู้เรียน และสามารถนาความรู้ที่ได้จากการรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจไปประยุกต์ใช้
ในการทางานอนาคตได้

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
18 กรกฎาคม 2562
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป
หมวด 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
หมวด 3 ลักษณะและการดาเนินการ
หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล
หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา

หน้า
4
4
5
6
10
37
37
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3653903 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(ภาษาอังกฤษ) Business Computer Project
2. จานวนหน่วยกิต
3 (2-2-5) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภทรายวิชาเฉพาะด้าน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา สวนมะลิ
อาจารย์ผู้สอน
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ปักษา ตอนเรียน A1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่จัดทา
18 กรกฎาคม 2562

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อส่งเสริมทักษะด้านคุณ ธรรม จริยธรรมแก่นัก ศึกษาในความรับ ผิดชอบต่อการทางานต่อ
ตนเองและสังคม
2. เพื่อส่งเสริมทักษะด้านความรู้แก่นักศึกษาในการบูรณาการวิชาการและประยุกต์ใช้กับศาสตร์
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพัฒนาทักษะความสามารถทางด้านภาษา เนื่องจากต้องมีการเรียบเรียงเนื้อหาและ
จัดรูปแบบการเขียนรูปเล่มโครงงานได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่ อ ส่ งเสริ ม ทั ก ษะทางปั ญ ญาแก่ นั ก ศึ ก ษาให้ เป็ น ผู้ ที่ รู้ จั ก คิ ด อย่ างมี ระเบี ย บ มี เหตุ ผ ลและ
ประมวลผลการศึกษาค้นคว้า นาเสนออย่างเป็นระบบ
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4. เพื่อส่งเสริมทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีความสามารถในการ
ทางานเป็นกลุ่มในฐานะผู้นาและผู้ตามได้
5. เพื่อส่งเสริมทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยเปิด
โอกาสให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตัวเองอย่างกว้างขวาง และละเอียดลึกซึ้งนอกเหนือจากการได้รับ
ความรู้จากชั้นเรียน จากตาราหรือจากอาจารย์ผู้สอนเพียงอย่างเดียว
6. เพื่อเป็นผลงานและหลักฐานการสาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
-

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา (ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
วิเคราะห์ และออกแบบระบบสารสนเทศส าหรับ งานธุรกิจ การค้นคว้า พั ฒ นาระบบงาน จัดท า
เอกสารประกอบโครงงาน การนาเสนอผลงาน
Analysis, and design for business information system; searching; systems
development; documentation; presentation
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
30 ช.ม. ต่อภาค สอนเสริมตามความ
การศึกษา
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย

ฝึกปฏิบัติ
30 ช.ม. ต่อภาคการศึกษา

การศึกษาด้วยตนเอง
5 ช.ม. ต่อสัปดาห์

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้คาปรึกษาผ่านเว็บไซต์ประจารายวิชาหรือหลักสูตร
- อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
(เฉพาะรายที่ต้องการโดยติดต่อนัดหมายอาจารย์ผ่านทางช่องทางที่อาจารย์ได้แจ้งไว้)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 (1) ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
 (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
 (3) มีภ าวะความเป็ นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีม สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง และ
ลาดับความสาคัญ
 (4) เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่า และศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์
 (5) เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร และสังคม
 (6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กร และสังคม
 (7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
(1) กาหนดวัฒนธรรมองค์กรให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ
(2) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ โดยส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกตนด้วยการมีระเบียบ
วินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
(3) ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียน ส่งงานให้ตรงเวลา การแต่งกาย
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(4) การมอบงานเดี่ยวและงานกลุ่ม
(5) อาจารย์ผู้สอนประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี กระตุ้นให้นักศึกษาปฏิบัติจนเป็นนิสัย
และการสร้างต้นแบบที่ดี โดยการเข้าสอนตรงเวลา ตรวจงานและแจ้งให้ผู้เรียนรับทราบถึงข้อบกพร่องที่
เกิดขึ้นเพื่อนาไปปรับแก้ไข
1.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมิน จากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย
(2) วัดและประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการส่งงานตามข้อกาหนด
(3) วัดและประเมินจากปริมาณการกระทาความผิดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ
(4) วัดและประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่มและรายบุคคล
(5) วัดและประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมายและการแก้ไขงานที่มีข้อบกพร่อง
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
 (1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
 (2) สามารถวิ เคราะห์ ปั ญ หา เข้ าใจ และอธิบ ายความต้ อ งการทางคอมพิ ว เตอร์ รวมทั้ ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
 (3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกาหนด
 (4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์
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 (5) รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ ความชานาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
 (6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้ เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
 (7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์
 (8) สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2 วิธีการสอน
(1) การบรรยายในห้องเรียนของผู้สอนโดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้
(2) การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ และการเรียนรู้แบบสืบสอบ
(3) ให้ ผู้ เรีย นสื บ ค้น หาหั ว ข้อโครงงานฯ และแหล่ งสื บค้น ข้อมูล จากเว็บไซต์ รวมถึงการค้ นหา
โครงงานจากฐานข้อมูลภายในหลักสูตรและภายนอกหลักสูตร ผู้สอนอธิบายการเขียนทบทวนวรรณกรรม
และการเขียนเอกสารอ้างอิงเพื่อการเขียนโครงร่างการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้
จากผู้เรียน
(4) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นขององค์ความรู้และทฤษฎีที่ใช้สอน
(5) การเรียนรู้ร่วมมือ เพื่อประยุกต์และประเมินค่าองค์ความรู้ในสถานการณ์โลกแห่งความเป็นจริง
(6) ส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้ด้านระบบสารสนเทศทางธุรกิจหรือแข่งขันเพื่อขอรับ
รางวัลประเภทต่าง ๆ จากผลงานที่ได้
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ โดยพิจารณาจากการวิเคราะห์
และออกแบบระบบสารสนเทศสาหรับงานธุรกิจ การค้นคว้า พัฒนาระบบงาน จัดทาเอกสารประกอบ
โครงงาน การนาเสนอผลงาน
(2) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้จากการวิเคราะห์
และออกแบบระบบสารสนเทศสาหรับงานธุรกิจ การค้นคว้า พัฒนาระบบงาน จัดทาเอกสารประกอบ
โครงงาน การนาเสนอผลงาน
(3) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
(4) วัดและประเมินจากการเรียนรู้แบบร่วมมือจากโปรแกรมหรือโครงงานที่นาเสนอ
(5) วัดและประเมินประเมินจากการนาเสนอรายงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้หรือ
ผลงานที่เข้าร่วมแข่งขันเพื่อขอรับรางวัล
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 (1) คิดอย่างมีวิจารณญาณ และอย่างเป็นระบบ
 (2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
 (3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
 (4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
(1) ให้ผู้เรียนศึกษาโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจจากภาคการศึกษาที่ผ่านมา และผู้สอนเน้นประเด็น
ทีไ่ ด้รับความสนใจในปัจจุบัน ดังต่อไปนี้ 1) เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย 2)
เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality) เกี่ยวกับการท่องเที่ยว 3) การพัฒนาแอป
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พลิเคชันที่ส่งเสริมการทางานของหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 4) เทคโนโลยี
ส่งเสริมการเกษตร (Smart Farmer) เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและสามารถขยายความคิด
และเชื่อมโยงองค์ความรู้ต่าง ๆ และบูรณาการความรู้ในศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(2) การอภิปรายกลุ่ม
(3) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤติในการจัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการนาเสนอ การแสดงความคิดเห็นต่อกรณีศึกษา
(2) วัดและประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในการอภิปรายกลุ่มของผู้เรียน
(3) วั ด และประเมิ น จากผลการวิ เคราะห์ แ บบวิ ภ าษวิ ธี เกี่ ย วกั บ ประเด็ น การจั ด ท าโครงงาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 (1) สามารถสื่ อ สารทั้ งภาษาไทยและภาษาต่ างประเทศกั บ กลุ่ ม คนหลากหลายได้ อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพ
 (2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้ง
ในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
 (3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
 (4) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
 (5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตั วและส่วนรวม พร้อมทั้ง
แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
 (6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
(1) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ
(2) การเป็นผู้นาแบบมีส่วนร่วมในการนาเสนองานทางวิชาการ
(3) การมอบหมายงานกลุ่ม การแสดงความคิดเห็นและการรับฟังความคิดเห็นแบบสะท้อนกลับ
(4) การเข้าร่วมกิจกรรมด้านโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบร่วมมือ
(2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า การแก้โจทย์งาน
(3) วัดและประเมินจากผลการนาเสนอผลงานกลุ่ม และการเป็นผู้นาในการอภิปรายซักถาม
(4) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมและการนาเสนอรายงาน
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
 (1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 (2) สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง
สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
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 (3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อ
การ นาเสนออย่างเหมาะสม
 (4) สามารถใช้สารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
(1) การติดตาม การคิด การวิเคราะห์ และนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญด้ านการจัดทาโครงงาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(2) การสืบค้นและนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญ การนาเสนอข้อการเปรียบเทียบ สถิติ ด้านการ
จัดโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(3) การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ส อนมอบหมายงานให้มีการสืบค้น
เพิ่มเติมจากเนื้อหาที่ได้เรียนรู้
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการติดตาม การคิด การวิเคราะห์ และนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญ
ด้านการจัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้เรียน
(2) วัดและประเมินจากผลการสื บค้น เทคนิคการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทางคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
(3) วัดและประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือ
การอภิปราย กรณีศึกษาที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียนทั้งจากเพื่อนร่วมชั้นและอาจารย์ผู้สอนรายวิชา
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

1

- หัวข้อการสอน
ความรู้เกี่ยวกับโครงงาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- ความหมายโครงงาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- ความสาคัญของโครงงาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- การหาหัวข้อโครงงาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงต่อเวลาใน
การเข้าชั้นเรียน และส่งงานที่
ได้รับมอบหมายตรงตามกาหนด
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความหมายของโครงงาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4

1. อาจารย์ผู้สอนแนะนาตนเองพร้อม
อธิบายเนื้อหารายวิชา จุดประสงค์และ
เป้าหมายของรายวิชา เกณฑ์การวัดผล
และประเมินผล แนะนาหนังสือและ
เว็บไซต์ ชี้แจงข้อกาหนดต่าง ๆ
2. อาจารย์ผู้สอนกาหนดวันสาหรับการ
เสนอหัวข้อโครงงาน การสอบข้อเสนอ
โครงงาน การสอบนาเสนอความก้าวหน้า
และการสอบปากเปล่า
3. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
4. แสดงความคิดเห็น และค้นคว้าข้อมูล
จากหัวข้อ หรือโจทย์ที่ผู้สอนกาหนด
ดังต่อไปนี้ 1) เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย 2) เทคโนโลยี
ความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality)
เกี่ยวกับการท่องเที่ยว 3) การพัฒนาแอป

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาโครงงานทาง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
การนาเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. ตัวอย่างระบบ
สารสนเทศ
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

1, 2, 3

4 (1)
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สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม
ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็น
เกี่ยวกับลักษณะของโครงงาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจและ
ความสาคัญของโครงงาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ งตั ว เลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติม
จากการสืบค้นข้อมูลและสามารถ
นาเสนอประเด็นสาคัญด้านระบบ
สารสนเทศได้
- นักศึกษาสามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและ

พลิเคชันที่ส่งเสริมการทางานของ
หน่วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 4) เทคโนโลยีส่งเสริม
การเกษตร (Smart Farmer)
5. อาจารย์ผู้สอนตอบข้อซักถามและให้
คาแนะนาแก่ผู้เรียนในเรื่องต่างๆ
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

2

การเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อ
การนาเสนออย่างเหมาะสมผ่าน
กิจกรรมการสืบค้นข้อมูลและการ
นาเสนอข้อมูล
- หัวข้อการสอน
ความรู้เกี่ยวกับโครงงาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อ)
- การหาหัวข้อโครงงาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- การทบทวนเอกสารต่างๆ
ความหมายขององค์กร
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงต่อเวลาใน
การเข้าชั้นเรียน และส่งงานที่
ได้รับมอบหมายตรงตามกาหนด
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการหาหัวข้อโครงงาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ทักษะทางปัญญา

4

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
2. อาจารย์ผู้สอนอธิบายเกี่ยวกับการสืบค้นหา
หัวข้อโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และการ
ทบทวนเอกสารต่าง ๆ จากเว็บไซต์ต่าง ๆ เช่น
เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลการวิจัยดิจิทัล DRIC
(http://www.riclib.nrct.go.th/) เป็นต้น
3. ให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลตัวอย่างโครงงาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากเว็บไซต์ของ
หลักสูตร
4. ให้ผู้เรียนนาเสนอหัวข้อโครงงานที่
สนใจ
5. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
นาเสนอและให้ข้อเสนอแนะ

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาโครงงานทาง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
การนาเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

1, 2, 3

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

3

- นักศึกษาสามารถรวบรวม
ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็น
เกี่ยวกับหัวข้อโครงงาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ งตั ว เลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติม
จากการสืบค้นข้อมูลและสามารถ
นาเสนอหัวข้อโครงงาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจได้
- หัวข้อการสอน
องค์ประกอบของโครงงาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- องค์ประกอบของโครงร่าง
โครงงานคอมพิวเตอร์

4

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
2. ให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลตัวอย่างโครงงาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากเว็บไซต์ของ

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาโครงงานทาง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1, 2, 3

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

- การเขียนโครงร่างโครงงาน
คอมพิวเตอร์
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงต่อเวลาใน
การเข้าชั้นเรียน และมีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเขียนโครงร่าง
โครงงานคอมพิวเตอร์ได้
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถเขียนโครงร่าง
โครงงานคอมพิวเตอร์ได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ งตั ว เลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช้

หลักสูตรและเว็บไซต์งานวิจัย
3. ให้ผู้เรียนนาเสนอหัวข้อโครงงานที่
สนใจ ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอ
อนุมัติจัดทาโครงงาน
4. อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา
ตรวจสอบงานที่ผู้เรียนนาเสนอและให้
ข้อเสนอแนะ

2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
การนาเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

4

เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติม
จากการสืบค้นข้อมูลและสามารถ
นาเสนอประเด็นสาคัญของการ
เขียนโครงร่างโครงงาน
คอมพิวเตอร์ได้
- การนาเสนอหัวข้อโครงงาน
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงต่อเวลาใน
การเข้าชั้นเรียน และส่งงานที่
ได้รับมอบหมายตรงตามกาหนด
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโครงงานคอมพิวเตอร์
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถตอบประเด็น
คาถาม และแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

4

1. อาจารย์ผู้สอนให้ผู้เรียนนาเสนอโครง
ร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยเชิญ
คณะกรรมการ และอาจารย์ที่ปรึกษาเข้า
ร่วม ให้แต่ละกลุ่มมีระยะเวลาในการ
นาเสนอ 15 นาที และตอบประเด็นข้อ
ซักถามจากคณะกรรมการ 5 นาที และ
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาโครงงานทาง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. การนาเสนอด้วย
ภาพเลื่อน (Power
Point)
3. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

1, 2, 3, 4

4 (1)

15

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

5

บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว
- นักศึกษาสามารถให้ความ
ช่วยเหลือและอานวยความ
สะดวกในการแก้ปัญหา
สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาท
ของผู้นา หรือในบทบาทของผู้
ร่วมทีมทางานได้
ทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ งตั ว เลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถนาเสนอ
ประเด็นสาคัญของโครงร่าง
โครงงานคอมพิวเตอร์
- การนาเสนอหัวข้อโครงงาน
(ต่อ)
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม

4

1. อาจารย์ผู้สอนให้ผู้เรียนนาเสนอโครง
ร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยเชิญ
คณะกรรมการ และอาจารย์ที่ปรึกษาเข้า
ร่วม ให้แต่ละกลุ่มมีระยะเวลาในการ
นาเสนอ 15 นาที และตอบประเด็นข้อ

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาโครงงานทาง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1, 2, 3, 4

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

- นักศึกษามีความตรงต่อเวลาใน
การเข้าชั้นเรียน และส่งงานที่
ได้รับมอบหมายตรงตามกาหนด
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโครงงานคอมพิวเตอร์
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถตอบประเด็น
คาถาม และแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว
- นักศึกษาสามารถให้ความ
ช่วยเหลือและอานวยความ
สะดวกในการแก้ปัญหา
สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาท
ของผู้นา หรือในบทบาทของผู้
ร่วมทีมทางานได้

ซักถามจากคณะกรรมการ 5 นาที และ
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ

2. การนาเสนอด้วย
ภาพเลื่อน (Power
Point)
3. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

6

ทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ งตั ว เลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถนาเสนอ
ประเด็นสาคัญของโครงร่าง
โครงงานคอมพิวเตอร์
- หัวข้อการสอน
การออกแบบและวางแผนพัฒนา
ระบบ
- ขั้นตอนของวงจรชีวิตการ
พัฒนาระบบงาน
- หลักการออกแบบและวางแผน
พัฒนาระบบ
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงต่อเวลาใน
การเข้าชั้นเรียน และส่งงานที่
ได้รับมอบหมายตรงตามกาหนด
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการออกแบบและ

4

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
2. ผู้เรียนวิเคราะห์และออกแบบตาม
ขอบเขตของระบบที่กาหนด
3. อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนนาเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือ
จัดทาเพิ่มเติม

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาโครงงานทาง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
การนาเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

1, 2, 3

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

7

วางแผนพัฒนาระบบ
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถออกแบบและ
วางแผนพัฒนาระบบโครงงาน
คอมพิวเตอร์ได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ งตั ว เลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารสืบค้นข้อมูล
และสามารถนาเสนอประเด็น
สาคัญเกี่ยวกับการออกแบบและ
วางแผนพัฒนาระบบ
- หัวข้อการสอน
ก ารจั ด ท าเอ ก ส ารป ระ ก อ บ
โครงงาน
- บทนา

4

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาโครงงานทาง

1, 2, 3, 5

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

- ระบบงานปัจจุบัน
- การออกแบบระบบงาน
- ผลการพัฒนาระบบ
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงต่อเวลาใน
การเข้าชั้นเรียน และส่งงานที่
ได้รับมอบหมายตรงตามกาหนด
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดทาเอกสาร
ประกอบโครงงาน
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถจัดทาเอกสาร
ประกอบโคงงานได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ งตั ว เลข

เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น
3. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
นาเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดทา
เพิ่มเติม

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
การนาเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

8

ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารสืบค้นข้อมูล
และสามารถนาเสนอประเด็น
สาคัญของการจัดทาเอกสาร
ประกอบโครงงาน
- หัวข้อการสอน
ก ารจั ด ท าเอ ก ส ารป ร ะ ก อ บ
โครงงาน (ต่อ)
- ผลสรุป
- การเขียนอ้างอิง
- การจัดทาภาคผนวก
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงต่อเวลาใน
การเข้าชั้นเรียน และส่งงานที่
ได้รับมอบหมายตรงตามกาหนด
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดทาเอกสาร
ประกอบโครงงาน

4

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
2. อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียน
ศึกษา
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น
3. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
นาเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดทา
เพิ่มเติม

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาโครงงานทาง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
การนาเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

1, 2, 3, 5

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

9

ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถสรุปผลการ
ดาเนินงาน เขียนอ้างอิงและ
จัดทาภาคผนวกได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ งตั ว เลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารสืบค้นข้อมูล
และสามารถนาเสนอประเด็นการ
เขียนอ้างอิง การเขียนภาคผนวก
ได้
- การนาเสนอความก้าวหน้า
ของโครงงาน (3 บท)
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม

3

1. อาจารย์ผู้สอนให้ผู้เรียนนาเสนอ
ความก้าวหน้าของระบบสารสนเทศทาง
ธุรกิจที่วิเคราะห์และออกแบบขึ้น โดยเชิญ
คณะกรรมการ และอาจารย์ที่ปรึกษาเข้า
ร่วม ให้แต่ละกลุ่มมีระยะเวลาในการ

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาโครงงานทาง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1, 2, 3, 4

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

- นักศึกษามีความตรงต่อเวลาใน
การเข้าชั้นเรียน และส่งงานที่
ได้รับมอบหมายตรงตามกาหนด
แก้ไขงานที่มีข้อบกพร่อง
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกีย่ วกับการออกแบบและพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถออกแบบและ
พัฒนาระบบสารสนเทศ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว
- นักศึกษาสามารถให้ความ
ช่วยเหลือและอานวยความ
สะดวกในการแก้ปัญหา
สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาท
ของผู้นา หรือในบทบาทของผู้

นาเสนอ 15 นาที และตอบประเด็นข้อ
ซักถามจากคณะกรรมการ 5 นาที และ
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ

2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
การนาเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. กรณีตัวอย่าง การ
ทาการตลาดผ่านยูทูป
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

10

ร่วมทีมทางานได้
ทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ งตั ว เลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารสามารถ
นาเสนอประเด็นสาคัญของ
ความก้าวหน้าของโครงงาน
- การนาเสนอความก้าวหน้า
ของโครงงาน (3 บท) (ต่อ)
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงต่อเวลาใน
การเข้าชั้นเรียน และส่งงานที่
ได้รับมอบหมายตรงตามกาหนด
แก้ไขงานที่มีข้อบกพร่อง
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
ทักษะทางปัญญา

3

1. อาจารย์ผู้สอนให้ผู้เรียนนาเสนอ
ความก้าวหน้าของระบบสารสนเทศทาง
ธุรกิจที่วิเคราะห์และออกแบบขึ้น โดยเชิญ
คณะกรรมการ และอาจารย์ที่ปรึกษาเข้า
ร่วม ให้แต่ละกลุ่มมีระยะเวลาในการ
นาเสนอ 15 นาที และตอบประเด็นข้อ
ซักถามจากคณะกรรมการ 5 นาที และ
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาโครงงานทาง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
การนาเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. กรณีตัวอย่างการทา
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

1, 2, 3, 4

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

11

- นักศึกษาสามารถออกแบบและ
พัฒนาระบบสารสนเทศ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว
- นักศึกษาสามารถให้ความ
ช่วยเหลือและอานวยความ
สะดวกในการแก้ปัญหา
สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาท
ของผู้นา หรือในบทบาทของผู้
ร่วมทีมทางานได้
ทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ ง ตั ว เลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารสามารถ
นาเสนอประเด็นสาคัญของ
ความก้าวหน้าของโครงงาน
- การพัฒนาระบบงาน

4

1. อาจารย์ผู้สอนให้ผู้เรียนพัฒนา
1. เอกสาร
ระบบงาน และนาเสนอระบบงานที่ทาการ ประกอบการสอน

1, 2, 3, 5

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงต่อเวลาใน
การเข้าชั้นเรียน และส่งงานที่
ได้รับมอบหมายตรงตามกาหนด
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนา
ระบบ
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถออกแบบและ
พัฒนาระบบ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ งตั ว เลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยี

พัฒนาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

รายวิชาโครงงานทาง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
การนาเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. การสร้างรายได้ผ่าน
Blog ทวิตเตอร์ และ
การโฆษณาผ่าน
Google AdSense
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

สารสนเทศอย่างเหมาะสม
12

- การพัฒนาระบบงาน (ต่อ)
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงต่อเวลาใน
การเข้าชั้นเรียน และส่งงานที่
ได้รับมอบหมายตรงตามกาหนด
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนา
ระบบ
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถออกแบบและ
พัฒนาระบบ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว

4

1. อาจารย์ผู้สอนให้ผู้เรียนพัฒนา
1. เอกสาร
ระบบงาน และนาเสนอระบบงานที่ทาการ ประกอบการสอน
พัฒนาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
รายวิชาโครงงานทาง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
การนาเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. กรณีศึกษา ระบบ
สารสนเทศสาหรับ
ผู้บริหาร
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

1, 2, 3, 5

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

13

ทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ งตั ว เลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างเหมาะสม
- การพัฒนาระบบงาน (ต่อ)
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงต่อเวลาใน
การเข้าชั้นเรียน และส่งงานที่
ได้รับมอบหมายตรงตามกาหนด
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนา
ระบบ
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถออกแบบและ
พัฒนาระบบ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

4

1. อาจารย์ผู้สอนให้ผู้เรียนพัฒนา
1. เอกสาร
ระบบงาน และนาเสนอระบบงานที่ทาการ ประกอบการสอน
พัฒนาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
รายวิชาโครงงานทาง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
การนาเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

1, 2, 3, 5

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

14

- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ งตั ว เลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างเหมาะสม
- การนาเสนอโครงงาน
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตระหนักใน
คุณค่า คุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ เสียสละ
และซื่อสัตย์สุจริต
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการวิเคราะห์ และ
ออกแบบระบบสารสนเทศ
สาหรับงานธุรกิจ การค้นคว้า

4

1. อาจารย์ผู้สอนให้ผู้เรียนนาเสนอ
โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยเชิญ
คณะกรรมการ และอาจารย์ที่ปรึกษาเข้า
ร่วม ให้แต่ละกลุ่มมีระยะเวลาในการ
นาเสนอระบบที่พัฒนาขึ้น 20 นาที และ
ตอบประเด็นข้อซักถามจากคณะกรรมการ
10 นาที

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาโครงงานทาง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. การนาเสนอด้วย
ภาพเลื่อน (Power
Point)
3. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

1, 2, 3, 4, 5, 6

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

พัฒนาระบบงาน
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถพัฒนาระบบ
สารสนเทศสาหรับงานธุรกิจได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว
- นักศึกษาสามารถให้ความ
ช่วยเหลือและอานวยความ
สะดวกในการแก้ปัญหา
สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาท
ของผู้นา หรือในบทบาทของผู้
ร่วมทีมทางานได้
ทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ งตั ว เลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารนาเสนอและ
ตอบประเด็นคาถามจาก
คณะกรรมการได้
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

15

- การนาเสนอโครงงาน (ต่อ)
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตระหนักใน
คุณค่า คุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ เสียสละ
และซื่อสัตย์สุจริต
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการวิเคราะห์ และ
ออกแบบระบบสารสนเทศ
สาหรับงานธุรกิจ การค้นคว้า
พัฒนาระบบงาน
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถพัฒนาระบบ
สารสนเทศสาหรับงานธุรกิจได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม

4

1. อาจารย์ผู้สอนให้ผู้เรียนนาเสนอ
โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยเชิญ
คณะกรรมการ และอาจารย์ที่ปรึกษาเข้า
ร่วม ให้แต่ละกลุ่มมีระยะเวลาในการ
นาเสนอระบบที่พัฒนาขึ้น 20 นาที และ
ตอบประเด็นข้อซักถามจากคณะกรรมการ
10 นาที

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาโครงงานทาง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. การนาเสนอด้วย
ภาพเลื่อน (Power
Point)
3. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

1, 2, 3, 4, 5, 6

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

และงานเดี่ยว
- นักศึกษาสามารถให้ความ
ช่วยเหลือและอานวยความ
สะดวกในการแก้ปัญหา
สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาท
ของผู้นา หรือในบทบาทของผู้
ร่วมทีมทางานได้
ทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ งตั ว เลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและ
การเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อ
การนาเสนออย่างเหมาะสมผ่าน
กิจกรรมการสืบค้นข้อมูลและการ
นาเสนอข้อมูล
- นักศึกษาสามารนาเสนอและ
ตอบประเด็นคาถามจาก
คณะกรรมการได้
หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห์ จานวน 15 สัปดาห์
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มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้ที่ได้
(ระบุข้อ)
-การมีส่วน คุณธรรม จริยธรรม
ร่วมในชั้น 1.ตระหนักในคุณค่า
เรียน
คุณธรรม จริยธรรม
- การ
เสียสละ และซื่อสัตย์
มอบหมาย สุจริต (1.1)
งานให้
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา
นักศึกษาทา ความรับผิดชอบต่อ
ทั้งงานกลุ่ม ตนเอง และสังคม (1.2)
และงาน
3. มีภาวะความเป็นผู้นา
เดี่ยว
และผู้ตาม สามารถ
- ความมีจิต ทางานเป็นทีม สามารถ
อาสา
แก้ไขข้อขัดแย้ง และ
ลาดับความสาคัญ (1.3)
4. เคารพสิทธิ รับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น
รวมทั้งเคารพในคุณค่า
และศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ (1.4)
5. เคารพกฎระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆ ของ
องค์กร และสังคม (1.5)
6. สามารถวิเคราะห์
ผลกระทบจากการใช้
คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล
องค์กร และสังคม (1.6)
7. มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการ และวิชาชีพ
(1.7)
- การ
ความรู้
มอบหมาย 1. มีความรู้ความเข้าใจ
ใบงาน การ เกี่ยวกับหลักการและ
ทดสอบย่อย ทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาที่
แบบฝึกหัด ศึกษา(2.1)

วิธีการประเมิน
1. วัดและประเมินจากการตรง
ต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้า
ชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย
2. วัดและประเมินจากการมี
วินัยและความพร้อมเพรียงของ
นักศึกษาในการส่งงานตาม
ข้อกาหนด
3. วัดและประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมายและการแก้ไข
งานที่มีข้อบกพร่องโดยไม่นา
ผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
4. วัดและประเมินจากความมี
น้าใจในการช่วยเหลืออาจารย์
ผู้สอนและการช่วยแนะนาในสิ่ง
ที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์ต่อ
เพื่อนร่วมชั้นเรียนเพื่อสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน

1. วัดและประเมินจากผลการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์
ความรู้จากการนาเสนอโครง
ร่างโครงงาน

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
1-15
5

4-5

10
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มคอ. 3
กิจกรรมที่
แบบฝึก
ปฏิบัติ
- การ
นาเสนอ
รายงานการ
เรียนรู้แบบ
ร่วมมือใน
รายวิชา
- กิจกรรม
ส่งเสริมการ
ส่งผลงาน
เข้าร่วม
แข่งขันเพื่อ
ขอรับรางวัล
- การ
ทบทวน
วรรณกรรม
และสรุป
สถานองค์
ความรู้ โดย
การสอบ
ปลายภาค

- มอบหมาย
งานให้
นักศึกษา
วิเคราะห์
แสดงความ

ผลการเรียนรู้ที่ได้
(ระบุข้อ)
2. สามารถวิเคราะห์
ปัญหา เข้าใจและอธิบาย
ความต้องการทาง
คอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
ประยุกต์ ความรู้ ทักษะ
และการใช้เครื่องมือที่
เหมาะสมกับการแก้ไข
ปัญหา(2.2)
3. สามารถวิเคราะห์
ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรง
ตามข้อกาหนด (2.3)
4. สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าทาง
วิชาการ และวิวัฒนาการ
คอมพิวเตอร์ (2.4)
5. รู้ เข้าใจ และสนใจ
พัฒนาความรู้ ความ
ชานาญทางคอมพิวเตอร์
อย่างต่อเนื่อง (2.5)
6. มีความรู้ในแนวกว้าง
ของสาขาวิชาที่ศึกษา
เพื่อให้เล็งเห็นการ
เปลี่ยนแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ (2.6)
7. สามารถบูรณาการ
ความรู้ในที่ศึกษากับ
ความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง (2.8)
ทักษะทางปัญญา
1. คิดอย่างมี
วิจารณญาณและอย่าง
เป็นระบบ(3.1)
2. สามารถสืบค้น ตีความ

วิธีการประเมิน
2. วัดและประเมินจากผลการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์
ความรู้จากการทบทวน
วรรณกรรมและสรุปสถานะของ
องค์ความรู้จากการวิเคราะห์
และออกแบบระบบสารสนเทศ
สาหรับงานธุรกิจ การนาเสนอ
ความก้าวหน้าโครงงาน
3. วัดและประเมินจากผลการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์
ความรู้จากการวิเคราะห์ และ
ออกแบบระบบสารสนเทศ
สาหรับงานธุรกิจ การค้นคว้า
พัฒนาระบบงาน และการ
นาเสนอโครงงาน
4. วัดและประเมินจากการ
จัดทาเอกสารประกอบโครงงาน
5. วัดและประเมินจากการ
ส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันเพื่อ
ขอรับรางวัล

1. วัดและประเมินจากการ
นาเสนอโครงร่างโครงงานและ
การแสดงความคิดเห็นต่อ
ประเด็นคาถามของ

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
9-10
10

14-15

40

7-15

10

4-5

5
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มคอ. 3
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้ที่ได้
(ระบุข้อ)
คิดเห็น
และประเมิ น สารสนเทศ
รวมทั้งร่วม เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา
อภิปราย
อย่างสร้างสรรค์ (3.2)
กลุ่ม
3. สามารถรวบรวม
ศึกษา วิเคราะห์และสรุป
ประเด็นปัญหาและความ
ต้องการ(3.3)
4. สามารถประยุกต์
ความรู้และทักษะกับการ
แก้ไขปัญหาทาง
คอมพิวเตอร์ได้อย่าง
เหมาะสม(3.4)
- การ
ทักษะความสัมพันธ์
นาเสนอ
ระหว่างบุคคลและความ
ผลงานที่
รับผิดชอบ
ได้รับ
1. สามารถสื่อสารทั้ง
มอบหมาย ภาษาไทยและ
ทั้งงานกลุ่ม ภาษาต่างประเทศกับกลุ่ม
และงาน
คนหลากหลายได้อย่างมี
เดี่ยว
ประสิทธิภาพ (4.1)
2. สามารถให้ความ
ช่วยเหลือและอานวย
ความสะดวกในการ
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง
ๆ ทั้งในบทบาทของผู้นา
หรือในบทบาทของผู้ร่วม
ทีมทางาน (4.2)
3. สามารถใช้ความรู้ใน
ศาสตร์มาชี้นาสังคมใน
ประเด็นที่เหมาะสม
(4.3)
4. มีความรับผิดชอบใน
การกระทาของตนเอง
และรับผิดชอบงานใน
กลุม่ (4.4)

วิธีการประเมิน
คณะกรรมการ
2. วัดและประเมินจากการ
นาเสนอความก้าวหน้าของ
โครงงานและการแสดงความ
คิดเห็นต่อประเด็นคาถามของ
คณะกรรมการ
3. วัดและประเมินจากการ
นาเสนอโครงงานและการแสดง
ความคิดเห็นต่อประเด็นคาถาม
ของคณะกรรมการ

1. วัดและประเมินจากผลการ
ค้นคว้า การตอบโจทย์งาน
2. วัดและประเมินจากผลการ
นาเสนอผลงานกลุ่มและการ
เป็นผู้นาในการอภิปรายซักถาม

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
9-10

5

14-15

5

1-15

5

4 -15
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กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้ที่ได้
(ระบุข้อ)
5. สามารถเป็นผู้ริเริ่ม
แสดงประเด็นในการ
แก้ไขสถานการณ์ทั้ง
ส่วนตัวและส่วนรวม
พร้อมทั้งแสดงจุดยืน
อย่างพอเหมาะทั้งของ
ตนเองและของกลุ่ม
(4.5)
6. มีความรับผิดชอบการ
พัฒนาการเรียนรู้ทั้งของ
ตนเอง และทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง (4.6)
- การ
ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ติดตาม การ ตัวเลข การสื่อสาร และ
คิด การ
การใช้เทคโนโลยี
วิเคราะห์
สารสนเทศ
และนาเสนอ 1. มีทักษะในการใช้
ประเด็น
เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่
สาคัญของ ในปัจจุบันต่อการทางาน
โครงงาน
ที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์(5.1)
2. สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งปาก
เปล่าและการเขียน
เลือกใช้รูปแบบของสื่อ
การนาเสนออย่าง
เหมาะสม (5.3)
3. สามารถใช้สารสนเทศ
และเทคโนโลยีสื่อสาร
อย่างเหมาะสม(5.4)

วิธีการประเมิน

1. วัดและประเมินจากผลการ
ติดตาม การคิด การวิเคราะห์
และนาเสนอรายงานประเด็น
สาคัญของโครงงาน
คอมพิวเตอร์
2. วัดและประเมินจากผลการ
สืบค้น เทคนิคการนาเสนอโดย
ใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณิตศาสตร์และสถิติที่
เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
3. วัดและประเมินจาก
ความสามารถในการอธิบายถึง
ข้อจากัด เหตุผลการเลือกใช้
เครื่องมือ การอภิปราย
กรณีศึกษาที่มีการนาเสนอต่อ
ชั้นเรียนทั้งจากเพื่อนร่วมชั้น
และอาจารย์ผู้สอนรายวิชา

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล

1-15

5

1-15

1-15
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิว เตอร์ธุรกิจ คณะวิทยากรจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต .
(2558). เอกสารประกอบการเรีย นโครงงานทางคอมพิว เตอร์ธุรกิจ . กรุงเทพฯ: ศูนย์ห นังสื อ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
-

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การอภิปรายกลุ่มระหว่างผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
- ข้อเสนอแนะผ่านเว็บ ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทาเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- ผลการสอบของนักศึกษา
การวัดผล
ค่าคะแนน ร้อยละ 100 ได้จาก คะแนนการสอบ/ระดับผลการเรียนของนักศึกษา พฤติกรรมการ
เรียนรู้/ส่วนร่วมในชั้นเรียน งานที่ได้รับมอบหมายและการนาเสนอผลงาน โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา ทั้ง 5 ด้าน แบ่งได้ ดังนี้
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ร้อยละ
5
2) ด้านความรู้
ร้อยละ
70
3) ด้านทักษะทางปัญญา
ร้อยละ
15
4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ร้อยละ
5
5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ร้อยละ
5
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การประเมินผล
ระดับคะแนน
ความหมายของผลการเรียน
ค่าระดับคะแนน
ค่าร้อยละ
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.0
90-100
B+
ดีมาก (Very Good)
3.5
85-89
B
ดี (Good)
3.0
75-84
C+
ดีพอใช้ (Fairly Good)
2.5
70-74
C
พอใช้ (Fair)
2.0
60-69
D+
อ่อน (Poor)
1.5
55-59
D
อ่อนมาก (Very Poor)
1.0
50-54
F
ตก (Fail)
0.0
0-49
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- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
- ให้ผู้เรียนดาเนินการจับกลุ่มและเตรียมความพร้อมการทางานโครงงานไว้ล่วงหน้า โดยได้ประกาศให้
ผู้เรียนติดต่อทาบทามหาอาจารย์ที่ปรึกษา ให้ได้ก่อนเปิดภาคการศึกษา
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- ทวนสอบจากการถามตอบนักศึกษาเป็นรายกลุ่มโดยคณะกรรมการ อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์
ประจาวิชา ในการนาเสนอโครงร่างโครงงาน
- ทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากคะแนนการสอบ/ระดับผลการเรียนของนักศึกษา พฤติกรรม
การเรีย นรู้/ส่ ว นร่ ว มในชั้น เรีย น งานที่ ได้ รับ มอบหมายและการน าเสนอผลงาน โดยพิ จารณาจาก
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ทั้ง 5 ด้าน ดังนี้
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา การสอบ/ผลการเรียน พฤติกรรม/ส่วนร่วม มอบหมายงาน/นาเสนอ



1. คุณธรรม จริยธรรม



2. ความรู้



3. ทักษะทางปัญญา
4. ทักษะความสัมพันธ์


ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ



การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
- เชิญวิทยากรบรรยายบางประเด็นเพื่อให้นักศึกษามีมุมมองที่หลากหลาย
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รายละเอียดของประสบการณวชิ าชีพ (มคอ.4)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประจําภาคเรียนที่ 1/2562

รหัสวิชา 3654802
ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การฝกประสบการณวิชาชีพทางคอมพิวเตอรธุรกิจ
(ภาษาอังกฤษ) Field Experience in Business Computer

อาจารยผูรบั ผิดชอบ
(1) ผูชวยศาสตราจารยอัญชนา ลักษณวิรามสิริ

3654802 การฝกประสบการณวิชาชีพทางคอมพิวเตอรธุรกิจ 3(0-24-0)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

1

คํานํา
รายละเอียดรายวิชา 3654802 การฝกประสบการวิชาชีพทางคอมพิวเตอรธุรกิจ (Field
Experience in Business Computer) หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร ธุ ร กิ จ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีวัตถุประสงคการดําเนินการเพื่อใหนักศึกษาเตรียมการเพื่อ
ประกอบอาชีพ ในดานความรู ประสบการณและทัศนคติตออาชีพ ทั้งนี้นักศึกษาจะตองเรียนรูทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ นักศึกษาจะตองฝกปฏิบัติในสถานประกอบการตามระยะเวลาที่กําหนดเพื่อเก็บขอมูลตาง ๆ
พรอมทั้งรายงานผลในรูปแบบที่สาขาวิชากําหนด เพื่อใหไดประโยชนตอการปฏิบัติงาน พัฒนาทักษะในการ
เรีย นรู มุ ง เน น ให ส ามารถเขาใจกระบวนการดํ าเนิ น การทางธุร กิจ โดยใช ร ะบบสารสนเทศทางธุ ร กิ จ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีเครือขาย เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรูที่ได
ศึกษามาใหเกิดประโยชนตอตนเองและหนวยงานที่เขารับการฝกประสบการณวิชาชีพ
เนื้อ หารายละเอียดสวนนี้จึงเปนสวนสําคัญตอผูฝกประสบการณวิชาชีพ ผูเกี่ยวของอัน
ประกอบดวย พี่เลี้ยงประจําหนวยงาน อาจารยนิเทศ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ที่สามารถเปนแนวทาง
ในการบริ ห ารจัดการให ป ระสบความสําเร็จ ตามวัตถุป ระสงคและเปาหมายของผูมีสวนเกี่ยวขอ ง โดย
นักศึกษาปฏิบัติงานที่สถานประกอบการที่ไดรับมอบหมายตามแผนการฝกปฏิบัติที่ไดจัดทํารวมกันระหวาง
นักศึกษาที่เขารับการฝก ปฏิบัติกับพี่เลี้ยงที่ดูแล หวังวาความรูและประสบการณที่นักศึกษาไดรับจะเปน
ประโยชนตอนักศึกษา ในดานการทํางานรวมกับผูอื่นและการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ พัฒนาทักษะการ
เรียนรูเพื่อเขาสูการประกอบอาชีพที่ดีตอไป

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
กรกฎาคม 2562

3654802 การฝกประสบการณวิชาชีพทางคอมพิวเตอรธุรกิจ 3(0-24-0)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

2

สารบัญ
เนื้อหาหมวด

หนา

หมวดที่ 1
หมวดที่ 2
หมวดที่ 3
หมวดที่ 4
หมวดที่ 5
หมวดที่ 6
หมวดที่ 7

4
4
5
9
12
13

ขอมูลทัว่ ไป
จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
การพัฒนาผลการเรียนรู
ลักษะและการดําเนินการ
การวางแผนและการเตรียมการ
การประเมินนักศึกษา
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝกประสบการณวิชาชีพ

3654802 การฝกประสบการณวิชาชีพทางคอมพิวเตอรธุรกิจ 3(0-24-0)
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รายละเอียดของประสบการณวิชาชีพ
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3654802 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การฝกประสบการณวิชาชีพทางคอมพิวเตอรธรุ กิจ
(ภาษาอังกฤษ) Field Experience in Business Computer
2. จํานวนหนวยกิตหรือจํานวนชั่วโมง
จํานวนหนวยกิต 3(0-24-0) หนวยกิต
จํานวนชั่วโมง
7x5x10=350 ชั่วโมง
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ประเภทรายวิชาประสบการณวิชาชีพ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณวิชาชีพ
อาจารยผูประสานงานรายวิชา
ผูช วยศาสตราจารยปรมัตถปญปรัชญ ตองประสงค
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ผูชวยศาสตราจารยอัญชนา ลักษณวิรามสิริ
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 หรือ สามารถฝกสะสมชั่วโมงได นับแตภาคการศึกษา
ที่ 3 เปนตนไป โดยลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนสุดทาย
6. วันที่จัดทําหรือใหปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณวิชาชีพครั้งลาสุด
วันที่จัดทํา 19 กรกฎาคม 2562

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของประสบการณวิชาชีพ
การฝกประสบการณวิชาชีพทางคอมพิวเตอรธุรกิจ เปนการจัดใหนักศึกษาไดบูรณาการความรูที่ได
ศึกษามา เพื่อ นําไปประยุกตใชกับ การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ หนวยงานตาง ๆ ที่นัก ศึกษา
สนใจที่จะเขารับการเพิ่มพูนประสบการณตรง ทํางานเปนทีม เปนการเตรียมความพรอมและปรับ ตัวให
สามารถทํางานไดจริง มีประสิทธิภาพ คุณภาพเปนไปตามเปาประสงคและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
ของหลักสูตรเมื่อสําเร็จการศึกษา
2. วัตถุประสงคของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณวิชาชีพ
จุดมุงหมายของประสบการณวิชาชีพ มีดังนี้
(1) นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรูภาคทฤษฎีกับการประยุกตใหเกิดผลทางปฏิบัติ
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(2) นักศึกษาเขาใจกระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการนําความรูดานธุรกิจ ระบบคอมพิวเตอร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการทํางาน
(3) นักศึกษาไดเรียนรูและฝกประสบการณการพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ จาก
สภาพแวดลอมจริง
(4) นักศึกษาสามารถวางแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ โดยทํางานรวมกับผูอื่นไดเปน
อยางดี
(5) นักศึกษาสามารถประยุกตใชเครื่องมือ อุปกรณในระบบคอมพิวเตอร เทคโนโลยี สารสนเทศ
ตาง ๆ ที่มีอยูในสภาพแวดลอมจริงไดอยางถูกตอง เหมาะสม
(6) นักศึกษาสามารถเขาใจชีวิตการทํางานและวัฒนธรรมองคกรทีเ่ ขาไปฝกประสบการณวิชาชีพ
(7) นักศึกษาสามารถปรับตัวใหเขากับผูอื่น และสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี

หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
 (1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
 (2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
 (3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีม และสามารถแกไขขอขัดแยงและ
ลําดับความสําคัญ
 (4) เคารพสิทธิและรับ ฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความ
เปนมนุษย
 (5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
 (6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคล องคกรและสังคม
 (7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
นอกจากคุณสมบัติตามขอกําหนดหลักสูตรแลว นักศึกษายังตองไดรับการพัฒนา เพิ่มเติมดังนี้
- พัฒนาเรื่องความซื่อสัตย สุจริต การรักษาความลับขององคกร
- พัฒนาใหมีความเคารพ ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบขององคกร
- พัฒนาใหมีความขยันหมั่นเพียร อดทน ในการทํางาน เอื้อเฟอตอสมาชิกผูรวมงาน
2. ความรู
2.1 อธิบายถึงความรูที่จะไดรับ/ผลการเรียนรูดานความรู
 (1) มีความรู และความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา
 (2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร รวมทั้งประยุกต
ความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา
 (3) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุง และ/หรือประเมินระบบองคประกอบตาง ๆ
ของระบบคอมพิวเตอรใหตรงตามขอกําหนด
 (4) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร รวมทั้งการนําไป
ประยุกต
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 (5) รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง
 (6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ ที่เกี่ยวของ
 (7) มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตซอฟตแวรที่ใชงานไดจริง
 (8) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวของ
นอกจากคุณสมบัติตามขอกําหนดหลักสูตรแลว นักศึกษายังตองไดรับการพัฒนา เพิ่มเติมดังนี้
- พัฒนาความรูดานการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการใชงานเชิงธุรกิจ เพื่อการบริหาร
เพื่อการปฏิบัติงาน หรือเพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมขององคกร
- พัฒนาดานความเขาใจและเลือกใชเครื่องมือในการทํางานอยางถูกตอง เหมาะสม และคํานึงถึง
การใชทรัพยากรของหนวยงานใหเกิดประโยชนสูงสุด
- พั ฒ นาดานความเข าใจและปฏิบัติตามขั้นตอนการพัฒ นาระบบสารสนเทศ ที่สอดคลอ งกับ
ระดับคุณภาพขององคกร
- พัฒนาดานความเขาใจในบทบาทหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย และปฏิบัติหนาที่ไดถูกตอง
2.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียน
- สถานประกอบการที่ฝก ประสบการณวิชาชีพ จัดพนักงานพี่เลี้ยงใหคําแนะนําเครื่องมือ อุปกรณ
ที่จําเปนในการปฏิบัติงานตามหนาที่ บอกถึงแหลงขอมูลเพือ่ ใหนักศึกษาไดคนควาขอมูลเพื่อการทํางานได
ดวยตนเอง
- ใชเครื่องมือ อุป กรณ ซอฟตแวรที่มีในหนวยงานเพื่อการปฏิบัติงานจริง ภายใตการดูแลของ
พนักงานพี่เลี้ยง
- จัดประชุม จัดทําแผนการปฏิบัติ และมอบหมายงาน ติดตามงาน ตามระยะเวลาที่กําหนด หรือ
ตามความเหมาะสม
2.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู
- ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน โดยผูเกี่ยวของ ไดแก ผูใชงานระบบสารสนเทศ พนักงานพี่เลี้ยง
อาจารยนิเทศ
- ประเมินผลจากการทํางานรวมกับผูอื่น โดยประเมินตามการบันทึกการปฏิบัติงานตามแผน
- ประเมินผลจากการตรงตอเวลาในการสงงาน และความสมบูรณของงานที่ไดรับมอบหมาย โดย
กําหนดแบบบันทึกการสงงาน
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่จะไดรับการพัฒนา/ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
 (1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
 (2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค
 (3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
 (4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม
นอกจากคุณสมบัติตามขอกําหนดหลักสูตรแลว นักศึกษายังตองไดรับการพัฒนา เพิ่มเติมดังนี้
- พัฒ นาใหมีทักษะในการวิเคราะหความตองการของผูใช ในการใชงานระบบสารสนเทศทาง
ธุรกิจ
- พัฒนาใหมีทักษะการเลือก และใชเครื่องมือ อุปกรณการพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
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- พัฒนาใหสามารถนําความรูดานทฤษฎีมาเปนพื้นฐานในการทํางานจริง
- พัฒนาใหสามารถนําความรูดานทฤษฎีมาประยุกตเพื่อแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
3.2 กระบวนการหรือกิจกรรมตางๆ ที่ใชในพัฒนาผลการเรียนรู
- การมอบหมายโจทยปญหา ใหฝกการคนหาความตองการ และวิเคราะหผลความตองการ
- จัดทํารายงานผลวิเคราะหความตองการ และนําเสนอ
- ประชุมรวมกันระหวางพนักงานพีเ่ ลี้ยง อาจารยที่ปรึกษา และนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ
- มอบหมายโจทยปญหา ใหฝกการออกแบบโปรแกรม
- จัดทํารายงานผลการออกแบบโปรแกรม และนําเสนอ
- การพัฒนาระบบสารสนเทศจริง โดยใชเครื่องมือ อุปกรณ ซอฟตแวรที่มีอยูในหนวยงาน
- ทดสอบโปรแกรมที่พัฒนา
- ประชุมรวมกันระหวางพนักงานพี่เลี้ยง อาจารยทปี่ รึกษา และนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ
สม่ําเสมอและตอเนื่อง
3.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู
- ประเมิน ผลจากผลงานที่ไดรับ มอบหมาย ตามหัวข อ ที่ กําหนด โดยอ างอิ ง ทฤษฎีในวิช าที่
เกี่ยวของและควรนํามาเปนพื้นฐานในการทํางาน
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 คําอธิบายเกี่ยวกับทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความสามารถในการรับภาระ
ความรับผิดชอบที่ควรมีการพัฒนา
 (1) สามารถสือ่ สารทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศกับกลุมคนหลากหลายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
 (2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกปญหาสถานการณตาง ๆ ทั้งใน
บทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน
 (3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
 (4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
 (5) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอมทั้ง
แสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม
 (6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท ั้งของตนเอง และทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
นอกจากคุณสมบัติตามขอกําหนดหลักสูตรแลว นักศึกษายังตองไดรับการพัฒนา เพิ่มเติมดังนี้
- พัฒนาใหมีความรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
เรียนรูภาวะทางอารมณของตนเอง เรียนรูการทํางานรวมกับผูอื่น เรียนรูเทคนิคการขอความชวยเหลือ หรือ
ขอขอมูลเพื่อนํามาประกอบการทํางาน
- พัฒนาใหสามารถวางตัวในตําแหนงงานที่ไดรับมอบหมายไดอยางเหมาะสม
- พัฒนาใหกลาแสดงความคิดเห็นในขอบเขตของงานและภาระหนาที่
- พัฒนาตนเองจากการเรียนรูดวยตนเอง และจากการฝกอบรม หรือการสอบถามเพื่อนรวมงาน
- พัฒนาเพื่อสรางความสัมพันธอันดี ทําใหเกิดสภาพแวดลอมที่เอื้อเฟอเกื้อกูลกันในหนวยงาน
4.2 กระบวนการ หรือกิจกรรมตางๆ ที่จะพัฒนาผลการเรียนรู
- สรางกิจกรรมสันทนาการ ละลายพฤติกรรม เพื่อใหเกิดความรูรักสามัคคีพรอมทํางานเปนทีม
- มอบหมายงานที่ตองทํางานรวมกันเปนทีม มีการแบงงานกันอยางชัดเจน
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- มอบหมายงานที่ ต อ งไปพู ด คุ ย สนทนา สัม ภาษณ เพื่ อ ให ได ข อ มู ล เพื่ อ การพั ฒ นาระบบ
สารสนเทศ
- ประชุมรวมกัน เพื่อมอบหมายงาน ติดตามงาน ประเมินผล
4.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู
- สรางแบบประเมินโดยประเมินจากการสังเกตพฤติก รรม จากการสัมภาษณผูรวมงาน หรือ
ผูเกี่ยวของ
- สรางแบบประเมินโดยประเมินจากขอมูลที่ไดรับจากที่นักศึกษาไปสัมภาษณ
- สรางแบบประเมินโดยประเมินจากการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และการไดรับการ
ยอมรับจากเพื่อนรวมงาน หรือผูเกี่ยวของ
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 คําอธิบายเกี่ยวกับทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ควรมีการพัฒนา
 (1) มีทักษะการใชเครื่องมือที่จําเปนทีม่ ีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
 (2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญ หาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดง
สถิติประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
 (3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน พรอมทั้งเลือกใชรูปแบบของ
สื่อการนําเสนอไดอยางเหมาะสม
 (4) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
นอกจากคุณสมบัติตามขอกําหนดหลักสูตรแลว นักศึกษายังตองไดรับการพัฒนา เพิ่มเติมดังนี้
- พัฒ นาใหส ามารถใชความรูท างสถิติ คณิตศาสตร เทคนิคการคํานวณ เพื่อแกปญ หาโจทยที่
ไดรับมอบหมาย อยางเหมาะสม
- พัฒนาใหสามารถใชเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ ซอฟตแวร ในการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการ
ทํางาน เชน การโตตอบ แสดงความคิดเห็น ประสานการทํางาน การรับ-สงงาน
- พัฒนาใหสามารถใชเทคโนโลยี หรือ อินเทอรเน็ตในการคนควา หาขอมูลประกอบการทํางาน
- พัฒนาความสามารถในการสื่อสารโดยใชภาษาที่เหมาะสม และสงผลใหเกิดประสิทธิภาพในการ
ทํางาน
5.2 กระบวนการหรือกิจกรรมตางๆ ที่จะพัฒนาผลการเรียนรู
- มอบหมายงานที่ตองใชคณิตศาสตร ทักษะการคํานวณ และใชสถิติเพื่อนําเสนอขอมูล
- มอบหมายงานที่ตองมีการสื่อสารโดยใชภาษาทั้งไทยและตางประเทศ ทั้งการพูด เขียน ในการ
ประสานการทํางาน
- มอบหมายงานที่ตองใชเทคโนโลยี ในการแกปญหา หรือนําเสนอผลงาน
5.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู
- ประเมินจากเอกสาร ที่นาํ เสนอผลการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปน
เครื่องมือ
- ประเมิ นจากเอกสารที่ บั นทึก ไปรษณียอิเล็กทรอนิก ส BLOG เว็บไซต ที่ใชสื่อ สารเพื่อ การ
ปฏิบัติงาน
- ประเมินจากผลการแกปญหาและการบันทึกการแกไข โดยเนนความถูกตองและเหมาะสม
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หมวดที่ 4 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณวิชาชีพหรือคําอธิบายรายวิชา
ฝกประสบการณวิชาชีพดานบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอรธุรกิจ การใชเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร
ระบบสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีเครือขายโทรคมนาคม หรือจัดทําโครงการ
Field experience in business, business computer or related to career path:
computer systems technology, information systems, telecommunication technology or
project only.
2. กิจกรรมของนักศึกษา
การทํางานเพื่อเพิ่มประสบการณวิชาชีพในชวงระยะเวลาตอเนื่องจนครบจํานวนชั่วโมงที่ระบุตาม
หลักสูตร และหรือตามเวลาการทํางานของสถานประกอบการที่นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ โดย
นักศึกษาตองมีการเตรียมตัวกอนการทํางานดังนี้
- เรียนรู ทําความเขาใจในภารกิจ เปาหมาย วัฒนธรรม กฎ ระเบียบ ขั้นตอนในการทํางานของ
สถานประกอบการ หรือ หนวยงานที่ตองเขารับการฝกประสบการณวิชาชีพ
- เรียนรู และฝกการทํางานรวมกับผูอื่นในสถานประกอบการที่ฝกประสบการณวิชาชีพ
- นําความรูดานทฤษฎีดานธุรกิจ ระบบคอมพิวเตอร เทคโนโลยี ระบบสารสนทางธุร กิจ และ
วิชาการอื่นที่เกี่ยวของ มาเปนพื้นฐานในการประยุกตเพื่อการทํางาน
การฝกแกไขปญหาในโจทยที่ไดรบั มอบหมายโดยใชอุปกรณ เครื่องมือที่มีอยูในสถานประกอบการ
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3. รายงานหรืองานที่นักศึกษาไดรับมอบหมาย
งานที่ไดรับมอบหมาย
การปฏิบัติงาน
แบบแจงรายละเอียดงาน ผู
ใหผูดูแลการฝกประสบการณ
ประเมินนักศึกษา/ผูที่ไดรบั
วิชาชีพเปนผูใหขอมูลและ
มอบหมาย
รายละเอียดตามแบบฟอรม
(เอกสารหมายเลข คธ.01)
แบบแจงแผนปฏิบัติงานของ
แผนปฏิบัติงานทั้งหมด
นักศึกษา
(เอกสารหมายเลข คธ.02)
แบบประเมินผลการฝก
ใหผูดูแลการฝกประสบการณ
ประสบการณวิชาชีพ หลักสูตร
วิชาชีพเปนผูประเมิน
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธรุ กิจ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(เอกสารหมายเลข คธ.03)
แบบประเมินผลนักศึกษาฝก
ใหผูดูแลการฝกประสบการณ
ประสบการณวิชาชีพ
วิชาชีพเปนผูประเมิน
(เอกสารหมายเลข คธ.04)
แบบสอบถามการฝกประสบการณ นักศึกษาประเมินความพึงพอใจ
วิชาชีพ ความพึงพอใจของ
ตอการปฏิบัติงานและ
นักศึกษาในการฝกประสบการณ คุณลักษณะของสถาน
วิชาชีพ ณ สถานประกอบการ
ประกอบการ
(เอกสารหมายเลข คธ.05)
คูมือและเอกสารประกอบการฝก จดบันทึกการฝกประสบการณ
ประสบการณวิชาชีพทาง
วิชาชีพทุกวันลงในคูมือและ
คอมพิวเตอรธรุ กิจ
เอกสารประกอบการฝก
(เอกสารหมายเลข คธ.06)
ประสบการณวิชาชีพทาง
คอมพิวเตอรธรุ กิจ
สรุปการฝกประสบการณวิชาชีพ บันทึกการฝกประสบการณ
ของแตละสัปดาห
วิชาชีพในแตละสัปดาหลงใน
Blog

กําหนดสง
สัปดาหที่ 5 ของการฝก
ประสบการณวิชาชีพ
สัปดาหที่ 5 ของการฝก
ประสบการณวิชาชีพ
สัปดาหที่ 5 ของการฝก
ประสบการณวิชาชีพ

สัปดาหที่ 13 ของการฝก
ประสบการณวิชาชีพ
สัปดาหที่ 13 ของการฝก
ประสบการณวิชาชีพ

สัปดาหที่ 5 และ 13 ของการฝก
ประสบการณวิชาชีพ

ทุกสัปดาหของการฝก
ประสบการณวิชาชีพ

4. การติดตามผลการเรียนรูการฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา
- จัดประชุมผูเกี่ยวของในการฝกประสบการณวิชาชีพ ทั้งที่ปรึกษาการฝกประสบการณวิชาชีพและที่
ปรึกษาเฉพาะเรื่อง ใหนักศึกษานําเสนอการเรียนรูแ ละประสบการณที่ไดรับจากการฝกประสบการณวิชาชีพ
เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางนักศึกษาที่ไปฝกประสบการณวิชาชีพ
- อาจารยชี้แจงใหเห็นถึงความสําคัญ และผลกระทบตอพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ที่มีตอการทํางานในอนาคต
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- การนําผลการประเมินนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ มานําเสนออภิปราย เพื่อเปนแนวทางในการ
ฝกประสบการณวิชาชีพตอรุนตอไป
- สนับ สนุ นให นํ าโจทย ที่ พ บในการฝก ประสบการณ วิชาชีพ มาเปนกรณี ศึ ก ษา หรือ โจทยในการทํ า
โครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ตอไป
5. หนาที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมในวิชาชีพ
- จัดโปรแกรม ตารางการฝกประสบการณวิชาชีพ รวมกับระหวางอาจารยที่ปรึกษาและนักศึกษา
- แนะนํานักศึกษาเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ขอปฏิบัติ วัฒนธรรมของหนวยงาน
- แนะนําเครื่องมือ อุปกรณ ซอฟตแวร ของหนวยงาน ที่สามารถนํามาใชเพื่อการฝกประสบการณวิชาชีพ
- แนะนําบุคคลที่เกี่ยวของ หรือที่ตองทํางานรวมกัน
- ติดตามความกาวหนา ประเมินผลการทํางานของนัก ศึก ษาฝก ประสบการณวิชาชีพ รายงานผลตอ
อาจารยที่ปรึกษา
- ประสานงาน ประชุมกับอาจารยที่ปรึกษา เพื่อใหความเห็นในการปรับปรุงการทํางานของนักศึกษา
6. หนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศก
- ประสานและรวมวางแผนการฝกประสบการณวิชาชีพกับพนักงานพี่เลี้ยง
- สังเกตการณการฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษาในสถานประกอบการ
- แนะนําหรือใหคําปรึกษา แกไข/ปองกันปญหาแกนักศึกษาใหมีทักษะการทํางานในองคกร
- ประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพ
- ทวนสอบผลการฝกประสบการณวิชาชีพ /ปรับปรุงแผนงานการฝกประสบการณวิชาชีพเปนระยะ
7. การเตรียมการในการแนะแนวและชวยเหลือนักศึกษา
- จัดปฐมนิเทศแนะนํานักศึกษากอนฝกประสบการณวิชาชีพ พรอมแจกคูมือการฝกประสบการณวิชาชีพ
- เตรี ยมช อ งทางและเจาหน า ที่ ป ระสานงาน รั บ แจง เหตุ ดว น กรณี ต อ งการความช วยเหลือ ผา น
หมายเลขโทรศัพท และไปรษณียอิเล็กทรอนิกส เปนตน
- เตรียมอาจารยที่ปรึกษาตามความเชี่ยวชาญดานการใชเครื่องมือ อุปกรณ หรือเทคนิคพิเศษ เพื่อให
คําปรึกษาเฉพาะดานในการแกไขปญหา
8. สิ่งอํานวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ตองการจากสถานที่ที่จัดประสบการณวิชาชีพ/
สถานประกอบการ
- ระบบคอมพิวเตอรที่ทันสมัย มีระบบรักษาความปลอดภัย
- พนักงานพี่เลี้ยงที่คอยใหคําแนะนํา ประเมินผล สถานที่ทํางาน หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอได ตามความ
จําเปน
- วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ซอฟตแวร และคูมือที่ใชประกอบการทํางาน
- แหลงขอมูลเพื่อการคนควา หรือเรียนรูดวยตนเอง
- สวัสดิภาพ และความปลอดภัย ในการฝกประสบการณวิชาชีพ
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หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ

1. การกําหนดสถานที่ฝก
นักศึกษาเปนผูเลือกสถานที่ฝกประสบการณดวยตนเอง โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณวิชาชีพ คัดเลือกสถานประกอบการ
ที่ยินดีรับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ โดยดูลักษณะงานที่เหมาะสมและมีความพรอมดังนี้
- เขาใจ และสนับสนุนการฝกประสบการณวิชาชีพตามจุดมุงหมายของหลักสูตร
- มีความปลอดภัยของสถานที่ตั้ง มีความสะดวกในการเดินทาง และสภาพแวดลอมการทํางานที่ดี
- มีอุปกรณ เทคโนโลยี ซอฟตแวรที่ถูกกฎหมาย พรอมในการฝกประสบการณวิชาชีพเพื่อแกปญหาตาม
โจทย
- สามารถจัดพนักงานพี่เลี้ยง ดูแลการฝกประสบการณวิชาชีพ
- มีโจทยปญหาที่มีความยากงายเหมาะสม กับศักยภาพของนักศึกษาในระยะเวลาที่กําหนด
- ยินดี เต็มใจรับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ
การติดตอประสานงาน กําหนดลวงหนากอนฝกประสบการณวิชาชีพอยางนอย 2 เดือน จัดนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพตามความสมัครใจ และกําหนดการทีหลักสูตรไดกําหนดไว
2. การเตรียมนักศึกษา
จั ด ปฐมนิ เทศการฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ มอบคู มื อ การฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ ก อ นการฝ ก
ประสบการณวิชาชีพอยางนอย 1 สัปดาห ชี้แจงวัตถุประสงค สิ่งที่คาดหวัง จากการฝกประสบการณวิชาชีพ
วิธีการวัดและประเมินผล ชองทางการติดตอสื่อสาร การประสานงาน จัดฝกอบรมบุคลิกภาพ การแตงกาย
หรือเทคนิคเพิ่มเติมหากตองการความสามารถเฉพาะดาน เพื่อการฝกประสบการณวิชาชีพ
3. การเตรียมอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศก
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรกําหนดอาจารยนิเทศกตามความเหมาะสมกับนักศึกษา จัดประชุมชี้แจง
วัตถุป ระสงค วิธีการดําเนินการ โดยใหอาจารยที่ปรึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ ประสานงานกับ สถาน
ประกอบการเพือ่ ขอชื่อ ตําแหนงของพนักงานพี่เลี้ยง ประชุมพนักงานพี่เลี้ยง และนักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพเพื่อชี้แจงใหรับทราบวัตถุประสงค สิ่งที่คาดหวัง จากการฝกประสบการณวิชาชีพ ผลการเรียนรูของ
นักศึกษาที่ตองการเนน อุปกรณ เทคโนโลยี ซอฟตแวรที่จะนํามาใชในการฝกประสบการณวิชาชีพ แนว
ทางการฝกอบรม หรือการฝกใชเครื่องมือ ชองทางการติดตอกรณีเหตุดวน มอบเอกสารคูมือการดูแล และ
ประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพ
4. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงในสถานที่ฝก
จัดประชุมหรือปรึกษาหารือพนักงานพี่เลี้ยง และนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพเพื่อชี้แจงใหรับทราบ
วัตถุประสงค สิ่งที่คาดหวัง จากการฝกประสบการณวิชาชีพ รับทราบถึงวิธีการบันทึกผลการทํางานของ
นักศึกษา มอบเอกสารคูมือการดูแล และประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพ แจงหมายเลขโทรศัพ ท
หรือชองทางติดตออาจารยนิเทศก
5. การจัดการความเสี่ยง
อาจารยประจําหลักสูตรประชุมรวมกันเพื่อประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดตอนักศึกษาและกอใหเกิดความ
เสียหายตอสถานประกอบการหรือผูมีสวนไดเสีย ไดแก
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- ความเสี่ย งจากสถานที่ตั้ ง สภาพแวดล อ มในการทํ างาน การเดิ นทาง ป อ งกั นโดยคั ดเลือ กสถาน
ประกอบการที่มีการคมนาคมสะดวก ไมมี หรือมีความเสี่ยงนอยที่สุด
- ความเสี่ ยงจากอุ บั ติภัยจากการทํ างาน จากการใชเครื่อ งมือ อุ ป กรณ ซอฟตแวร ป อ งกั นโดย จั ด
ปฐมนิเทศ แนะนําการใชอุปกรณ การปองกันไวรัส อันกอใหเกิดความเสียหายตอขอมูลสถานประกอบการ
เนนจริยธรรมการไมเปดเผยขอมูลสถานประกอบการอันเปนความลับ และกําหนดใหนักศึกษาปฏิบัติตาม
กฎระเบียบสถานประกอบการอยางเครงครัด
- ความเสี่ยงจากพฤติกรรมของผูร วมงาน ปองกันโดยใหศึกษาแตงกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและ
การใชถอยคํา คําพูดการแสดงกิริยา มารยาท ทาทางอยางสุภาพและออนนอม เคารพในความอาวุโส และ
วัฒนธรรมอันดีความของสังคมไทย
หมวดที่ 6 การประเมินนักศึกษา

1. หลักเกณฑการประเมิน
ประเมินการบรรลุผลการเรียนรูของนักศึกษาทัง้ 5 ดาน โดยใหระดับคะแนน 1-5 ตามเกณฑการ
ประเมินผลการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1 หมายถึง ตองปรับปรุงอยางมาก
2 หมายถึง ตองปรับปรุง
3 หมายถึง พอใช
4 หมายถึง ดี
5 หมายถึง ดีมาก
เกณฑการเขารับนักศึกษาตองไดรับคะแนนประเมินเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จึงจะผานเกณฑการฝก
ประสบการณวิชาชีพ
2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
- ประเมินโดยพนักงานพี่เลี้ยงและอาจารยที่ปรึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ โดยใชเกณฑใหเปนไปตาม
ขอกําหนดของรายวิชา
- อาจารยที่ปรึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ สรุปผลการประเมิน และรายงานผลตอคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
- อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบรายงานสรุปผลการประเมินและลงความเห็น
3. ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงตอการประเมินนักศึกษา
ประเมินผลการปฏิ บัติงานของนัก ศึก ษาทั้งระหวางฝกประสบการณวิชาชีพ และเมื่อเสร็จสิ้นการฝก
ประสบการณวิชาชีพ ตามแบบการประเมินของหลักสูตรหรือ แบบการประเมินจากหนวยงานที่ผานความ
เห็นชอบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
4. ความรับผิดชอบของอาจารยผูรับผิดชอบประสบการณวิชาชีพตอการประเมินนักศึกษา
ประเมินผลนักศึกษาหลังจากเสร็จสิ้นการฝกประสบการณวิชาชีพ ตามแบบประเมิน โดยพิจารณาจาก
รายงานผลการประเมินตนเองของนักศึกษา บันทึกผลการนิเทศ และรายงานผลการฝกประสบการณจากพี่
เลี้ยง
5. การสรุปผลการประเมินที่แตกตาง
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ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรหรืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับสถานประกอบการ
เพื่อทําความเขาใจในการประเมิน หากเกิดความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ มีการประชุมรวมกัน ระหวาง
ผูเกี่ยวของ เพื่อพิจารณาหาขอสรุป และจัดทํารายงานเพื่อใชประโยชนในภารกิจอื่นที่เกี่ยวของตอไป

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการ
ของการฝกประสบการณวิชาชีพ

1. กระบวนการประเมินการฝกประสบการณวิชาชีพโดยผูเกี่ยวของตอไปนี้
1.1 นักศึกษา
ใหนักศึกษาตอบแบบสอบถามการฝกประสบการณวิชาชีพ การบันทึกรายการตามเอกสารที่กําหนด
และการประเมินตนเอง
1.2 พนักงานพี่เลี้ยงหรือผูประกอบการ
พนัก งานพี่เลี้ยงบันทึกงานที่มอบหมาย และผลการฝกปฏิบัติในแบบบันทึกประเมินผลตามแบบ
บันทึกที่หลักสูตรไดกําหนด หรือ ตามแบบที่หนวยงานนําเสนอ พรอมผานความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
1.3 อาจารยที่ดแู ลกิจกรรมวิชาชีพ
อาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศ บันทึกการใหคําปรึกษา การนิเทศ ผลการดําเนินงานของนักศึกษา
หลังใหคําปรึกษา ในแบบรายงานผลการฝกประสบการณวิชาชีพ การนําคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาไป
ใชในการแก ป ญ หาของนั ก ศึก ษา และโทรศัพ ทส อบถามปฏิบัติงานของนัก ศึก ษาเปนระยะ ทั้งนี้ โดยไม
กอใหเกิดความรําคาญตอหนวยงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานใหครบ ถูกตอง และทันตามกําหนดเวลา
พรอมทั้งนําเสนอความเห็นโดยสรุปเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
1.4 อื่น ๆ เชน บัณฑิตจบใหม
ติดตามความความกาวหนาในการทํางานของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากสาขาวิชา โดยการสํารวจ
สอบถามจากบัณฑิต การรายงานผลการไดรับรางวัลในการประกอบอาชีพ
2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
- อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณวิชาชีพ ประมวลผลการฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา
จากผลการประเมินและขอเสนอแนะจากนักศึกษา จากพนักงานพี่เลี้ยง และจากอาจารยที่ปรึกษาเฉพาะ
เรื่ อ ง รายงานต อ อาจารย รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและประธานกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รหรื อ คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อทราบ
- ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร รวมพิจารณานําขอเสนอแนะมาปรับปรุงสําหรับการใชรอบป
การศึกษาตอไป นําแสดงไวในรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร ในลําดับตอไป
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