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

อาจารย์ผู้สอน
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์
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คํานํา
รายละเอี ย ดรายวิ ช า 3654802 การฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ทางคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ (Field
Experience in Business Computer) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะ
วิท ยาการจัดการ มหาวิท ยาลั ยสวนดุสิต มีวัตถุป ระสงค์ การดํ าเนิ น การเพื่ อให้ นั กศึก ษาเตรียมการเพื่ อ
ประกอบอาชีพ ในด้านความรู้ ประสบการณ์และทัศนคติต่ออาชีพ ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ นักศึกษาจะต้องฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการตามระยะเวลาที่กําหนดเพื่อเก็บข้อมูลต่าง ๆ
พร้อมทั้งรายงานผลในรูปแบบที่สาขาวิชากําหนด เพื่อให้ได้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน พัฒนาทักษะในการ
เรี ย นรู้ มุ่ ง เน้ น ให้ ส ามารถเข้ า ใจกระบวนการดํ า เนิ น การทางธุ ร กิ จ โดยใช้ ร ะบบสารสนเทศทางธุ ร กิ จ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีเครือข่าย เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้
ศึกษามาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและหน่วยงานที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เนื้อหารายละเอียดส่วนนี้จึงเป็นส่วนสําคัญต่อผู้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผู้เกี่ยวข้องอันประกอบด้วย
พี่เลี้ยงประจําหน่วยงาน อาจารย์นิเทศก์ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ที่สามารถเป็นแนวทางในการ
บริหารจัดการให้ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยนักศึกษา
ปฏิบัติงานที่สถานประกอบการที่ได้รับมอบหมายตามแผนการฝึกปฏิบัติที่ได้จัดทําร่วมกันระหว่างนักศึกษาที่
เข้ารับการฝึกปฏิบัติกับพี่เลี้ยงที่ดูแล หวังว่าความรู้และประสบการณ์ที่นักศึกษาได้รับจะเป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษา ในด้านการทํางานร่วมกับผู้อื่นและการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ พัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อเข้าสู่
การประกอบอาชีพที่ดีต่อไป
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชือ่ รายวิชา
รหัสวิชา 3654802 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(ภาษาอังกฤษ) Field Experience in Business Computer
2. จํานวนหน่วยกิตหรือจํานวนชั่วโมง
3(0-24-0) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภทรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ
4. อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบ/อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์
อาจารย์ผู้สอน
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์
ตอนเรียน A1
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปีที่กําหนดให้มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 หรือ สามารถฝึกสะสมชั่วโมงได้ นับแต่ภาคการศึกษา
ที่ 3 เป็นต้นไป โดยลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนสุดท้าย
6. วันที่จัดทําหรือให้ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณ์วชิ าชีพครัง้ ล่าสุด
วันที่ปรับปรุงล่าสุด 20 กรกฎาคม 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของประสบการณ์วิชาชีพ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นการจัดให้นักศึกษาได้บูรณาการความรู้ที่ได้
ศึกษามา เพื่อนําไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ หน่วยงานต่าง ๆ ที่นักศึกษา
สนใจที่จะเข้ารับการเพิ่มพูนประสบการณ์ตรง ทํางานเป็นทีม เป็นการเตรียมความพร้อมและปรับตัวให้
สามารถทํางานได้จริง มีประสิทธิภาพ คุณภาพเป็นไปตามเป้าประสงค์และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของหลักสูตรเมื่อสําเร็จการศึกษา
2. วัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณ์วิชาชีพ
จุดมุ่งหมายของประสบการณ์วิชาชีพ มีดังนี้
(1) เพื่อให้นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรู้ภาคทฤษฎีกับการประยุกต์ให้เกิดผลทางปฏิบัติ
(2) เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจกระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการนําความรู้ด้านธุรกิจ ระบบคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการทํางาน
(3) เพื่ อให้ นั กศึ กษาได้ เรีย นรู้แ ละฝึ กประสบการณ์ การพั ฒ นาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ จาก
สภาพแวดล้อมจริง
(4) เพื่อให้นักศึกษาสามารถวางแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ โดยทํางานร่วมกับผู้อื่น
ได้เป็นอย่างดี
(5) เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาสามารถประยุ ก ต์ ใช้ เครื่อ งมื อ อุ ป กรณ์ ในระบบคอมพิ วเตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศต่าง ๆ ที่มีอยู่ในสภาพแวดล้อมจริงได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
(6) เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าใจชีวิตการทํางานและวัฒนธรรมองค์กรที่เข้าไปฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
(7) เพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น และสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 (1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
 (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
 (3) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ
ลําดับความสําคัญ
 (4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์
 (5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
 (6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม
 (7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
นอกจากคุณสมบัติตามข้อกําหนดหลักสูตรแล้ว นักศึกษายังต้องได้รับการพัฒนา เพิ่มเติมดังนี้
- พัฒนาเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต การรักษาความลับขององค์กร
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- พัฒนาให้มีความเคารพ ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบขององค์กร
- พัฒนาให้มีความขยันหมั่นเพียร อดทน ในการทํางาน เอื้อเฟื้อต่อสมาชิกผู้ร่วมงาน
1.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้
- ปฐมนิเทศนักศึกษาถึงระเบียบ วินัย คุณธรรม ที่พึงปฏิบัติ ก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
- กําหนดตารางเวลาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บันทึกเวลาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กําหนดขอบเขต
ของงาน กําหนดวิธีการประเมินผลงาน
- มอบหมายงาน กํ า หนด ติ ด ตามและควบคุ ม ให้ นั ก ศึ ก ษาปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บของสถาน
ประกอบการ เช่นเดียวกับพนักงานของหน่วยงาน
1.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
- ประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา โดยใช้แบบสอบถามมาตรฐานที่วัดคุณธรรม
จริยธรรม ทักษะและพฤติกรรม
- ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง สม่ําเสมอ การเข้าปฏิบัติงาน
- ประเมินโดยพนักงานพี่เลี้ยง หรือพนักงานควบคุมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากการสังเกต
พฤติก รรมและการแสดงออกระหว่างฝึ ก ประสบการณ์ วิชาชีพ โดยมี การบั น ทึ กผลการประเมิ น และมี
หลักฐานแจ้งให้นักศึกษาทราบด้วยทุกครั้ง
- ประเมินความซื่อสัตย์จากการสนทนา สัมภาษณ์เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน และผู้เกี่ยวข้อง พร้อม
มีรายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพประกอบ
2. ความรู้
2.1 อธิบายถึงความรู้ที่จะได้รับ/ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
 (1) มี ค วามรู้ และความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การและทฤษฎี ที่ สํ า คั ญ ในเนื้ อ หาสาขาวิ ช า
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 (2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์
ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
 (3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและหรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของ
ระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกําหนด
 (4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการนําไป
ประยุกต์
 (5) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชํานาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
 (6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และ
เข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 (7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและหรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง
 (8) สามารถบู รณาการความรู้ในสาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ธุร กิ จ กั บ ความรู้ ในศาสตร์ อื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
นอกจากคุณสมบัติตามข้อกําหนดหลักสูตรแล้ว นักศึกษายังต้องได้รับการพัฒนา เพิ่มเติมดังนี้
- พัฒนาความรู้ด้านการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการใช้งานเชิงธุรกิจ เพื่อการบริหาร
เพื่อการปฏิบัติงาน หรือเพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมขององค์กร
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- พัฒนาด้านความเข้าใจและเลือกใช้เครื่องมือในการทํางานอย่างถูกต้อง เหมาะสม และคํานึงถึง
การใช้ทรัพยากรของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- พั ฒ นาด้านความเข้าใจและปฏิบัติตามขั้นตอนการพัฒ นาระบบสารสนเทศ ที่สอดคล้องกับ
ระดับคุณภาพขององค์กร
- พัฒนาด้านความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้อง
2.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียน
- สถานประกอบการที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จัดพนักงานพี่เลี้ยงให้คําแนะนําเครื่องมือ อุปกรณ์
ที่จําเป็นในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ บอกถึงแหล่งข้อมูลเพื่อให้นักศึกษาได้ค้นคว้าข้อมูลเพื่อการทํางานได้
ด้วยตนเอง
- ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ที่มีในหน่วยงานเพื่อการปฏิบัติงานจริงภายใต้การดูแลของ
พนักงานพี่เลี้ยง
- จัดประชุม จัดทําแผนการปฏิบัติ และมอบหมายงาน ติดตามงาน ตามระยะเวลาที่กําหนด หรือ
ตามความเหมาะสม
2.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
- ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน โดยผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ พนักงานพี่เลี้ยง
อาจารย์นิเทศก์
- ประเมินผลจากการทํางานร่วมกับผู้อื่น โดยประเมินตามการบันทึกการปฏิบัติงานตามแผน
- ประเมินผลจากการตรงต่อเวลาในการส่งงาน และความสมบูรณ์ของงานที่ได้รับมอบหมาย โดย
กําหนดแบบบันทึกการส่งงาน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่จะได้รับการพัฒนา/ผลการเรียนรู้ดา้ นทักษะทางปัญญา
 (1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
 (2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
 (3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
 (4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
นอกจากคุณสมบัติตามข้อกําหนดหลักสูตรแล้ว นักศึกษายังต้องได้รับการพัฒนา เพิ่มเติมดังนี้
- พัฒนาให้มีทักษะในการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ ในการใช้งานระบบสารสนเทศทาง
ธุรกิจ
- พัฒนาให้มีทักษะการเลือก และใช้เครื่องมือ อุปกรณ์การพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
- พัฒนาให้สามารถนําความรู้ด้านทฤษฎีมาเป็นพื้นฐานในการทํางานจริง
- พัฒนาให้สามารถนําความรู้ด้านทฤษฎีมาประยุกต์เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
3.2 กระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ ทีใ่ ช้ในพัฒนาผลการเรียนรู้
- การมอบหมายโจทย์ปัญหา ให้ฝึกการค้นหาความต้องการ และวิเคราะห์ผลความต้องการ
- จัดทํารายงานผลวิเคราะห์ความต้องการ และนําเสนอ
- ประชุมร่วมกันระหว่างพนักงานพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
- มอบหมายโจทย์ปัญหา ให้ฝึกการออกแบบโปรแกรม
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- จัดทํารายงานผลการออกแบบโปรแกรม และนําเสนอ
- การพัฒนาระบบสารสนเทศจริง โดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ในหน่วยงาน
- ทดสอบโปรแกรมที่พัฒนา
- ประชุมร่วมกันระหว่างพนักงานพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สม่ําเสมอและต่อเนื่อง
3.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
- ประเมิ น ผลจากผลงานที่ ได้ รั บ มอบหมาย ตามหั วข้ อ ที่ กํ าหนด โดยอ้ า งอิ งทฤษฎี ในวิ ช าที่
เกี่ยวข้องและควรนํามาเป็นพื้นฐานในการทํางาน
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 คําอธิบายเกี่ยวกับทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความสามารถในการรับภาระ
ความรับผิดชอบทีค่ วรมีการพัฒนา
 (1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
 (2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแก้ปญ
ั หาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้ง
ในบทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน
 (3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
 (4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
 (5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้ง
แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
 (6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
นอกจากคุณสมบัติตามข้อกําหนดหลักสูตรแล้ว นักศึกษายังต้องได้รับการพัฒนา เพิ่มเติมดังนี้
- พัฒนาให้มีความรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
เรียนรู้ภาวะทางอารมณ์ของตนเอง เรียนรู้การทํางานร่วมกับผู้อื่น เรียนรู้เทคนิคการขอความช่วยเหลือ หรือ
ขอข้อมูลเพื่อนํามาประกอบการทํางาน
- พัฒนาให้สามารถวางตัวในตําแหน่งงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสม
- พัฒนาให้กล้าแสดงความคิดเห็นในขอบเขตของงานและภาระหน้าที่
- พัฒนาตนเองจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง และจากการฝึกอบรม หรือการสอบถามเพื่อนร่วมงาน
- พัฒนาเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ทําให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันในหน่วยงาน
4.2 กระบวนการ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะพัฒนาผลการเรียนรู้
- สร้างกิจกรรมสันทนาการ ละลายพฤติกรรม เพื่อให้เกิดความรู้รักสามัคคีพร้อมทํางานเป็นทีม
- มอบหมายงานที่ต้องทํางานร่วมกันเป็นทีม มีการแบ่งงานกันอย่างชัดเจน
- มอบหมายงานที่ ต้ อ งไปพู ด คุ ย สนทนา สั ม ภาษณ์ เพื่ อ ให้ ได้ ข้ อ มู ล เพื่ อ การพั ฒ นาระบบ
สารสนเทศ
- ประชุมร่วมกัน เพื่อมอบหมายงาน ติดตามงาน ประเมินผล
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4.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
- สร้างแบบประเมินโดยประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม จากการสัมภาษณ์ ผู้ร่วมงาน หรือ
ผู้เกี่ยวข้อง
- สร้างแบบประเมินโดยประเมินจากข้อมูลที่ได้รับจากที่นักศึกษาไปสัมภาษณ์
- สร้างแบบประเมินโดยประเมินจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และการได้รับการ
ยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน หรือผู้เกี่ยวข้อง
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 คําอธิบายเกี่ยวกับทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศทีค่ วรมีการพัฒนา
 (1) มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จําเป็นที่มอี ยู่ในปัจจุบันต่อการทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 (2) สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง
สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
 (3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของ
สื่อการนําเสนอได้อย่างเหมาะสม
 (4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
นอกจากคุณสมบัติตามข้อกําหนดหลักสูตรแล้ว นักศึกษายังต้องได้รับการพัฒนา เพิ่มเติมดังนี้
- พัฒนาให้สามารถใช้ความรู้ทางสถิติ คณิ ตศาสตร์ เทคนิคการคํานวณ เพื่อแก้ปัญ หาโจทย์ที่
ได้รับมอบหมาย อย่างเหมาะสม
- พัฒนาให้สามารถใช้เทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ ในการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการ
ทํางาน เช่น การโต้ตอบ แสดงความคิดเห็น ประสานการทํางาน การรับ-ส่งงาน
- พัฒนาให้สามารถใช้เทคโนโลยี หรือ อินเทอร์เน็ตในการค้นคว้า หาข้อมูลประกอบการทํางาน
- พัฒนาความสามารถในการสื่อสารโดยใช้ภาษาที่เหมาะสม และส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ทํางาน
5.2 กระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ ทีจ่ ะพัฒนาผลการเรียนรู้
- มอบหมายงานที่ต้องใช้คณิตศาสตร์ ทักษะการคํานวณ และใช้สถิติเพื่อนําเสนอข้อมูล
- มอบหมายงานที่ต้องมีการสื่อสารโดยใช้ภาษาทั้งไทยและต่างประเทศ ทั้งการพูด เขียน ในการ
ประสานการทํางาน
- มอบหมายงานที่ต้องใช้เทคโนโลยี ในการแก้ปัญหา หรือนําเสนอผลงาน
5.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
- ประเมินจากเอกสาร ที่นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
เครื่องมือ
- ประเมินจากเอกสารที่ บันทึก ไปรษณี ย์อิเล็กทรอนิกส์ BLOG เว็บไซต์ ที่ใช้สื่อสารเพื่ อการ
ปฏิบัติงาน
- ประเมินจากผลการแก้ปญ
ั หาและการบันทึกการแก้ไข โดยเน้นความถูกต้องและเหมาะสม
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หมวดที่ 4 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณ์วิชาชีพหรือคําอธิบายรายวิชา
ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ด้ า นบริ ห ารธุ ร กิ จ คอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ การใช้ เทคโนโลยี ร ะบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีเครือข่ายโทรคมนาคม หรือจัดทําโครงการ
Field experience in business, business computer or related to career path:
computer systems technology, information systems, telecommunication technology or
project only.
2. กิจกรรมของนักศึกษา
การทํางานเพื่อเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพในช่วงระยะเวลาต่อเนื่องจนครบจํานวนชั่วโมงที่ระบุตาม
หลักสูตร และหรือตามเวลาการทํางานของสถานประกอบการที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ โดย
นักศึกษาต้องมีการเตรียมตัวก่อนการทํางานดังนี้
- เรียนรู้ ทําความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย วัฒนธรรม กฎ ระเบียบ ขั้นตอนในการทํางานของ
สถานประกอบการ หรือ หน่วยงานที่ต้องเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
- เรียนรู้ และฝึกการทํางานร่วมกับผู้อื่นในสถานประกอบการที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
- นําความรู้ด้านทฤษฎีด้านธุรกิจ ระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี ระบบสารสนทางธุรกิจและ
วิชาการอื่นที่เกี่ยวข้อง มาเป็นพื้นฐานในการประยุกต์เพื่อการทํางาน
การฝึกแก้ไขปัญหาในโจทย์ทไี่ ด้รับมอบหมายโดยใช้อุปกรณ์ เครื่องมือทีม่ ีอยู่ในสถานประกอบการ
3. รายงานหรืองานทีน่ ักศึกษาได้รับมอบหมาย
งานที่ได้รบั มอบหมาย
การปฏิบัติงาน
ให้ผู้ดูแลการฝึกประสบการณ์
แบบแจ้งรายละเอียดงาน ผู้
วิชาชีพเป็นผู้ให้ข้อมูลและ
ประเมินนักศึกษา/ผู้ที่ได้รับ
รายละเอียดตามแบบฟอร์ม
มอบหมาย
(เอกสารหมายเลข คธ.01)
แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานของ
แผนปฏิบัติงานทั้งหมด
นักศึกษา
(เอกสารหมายเลข คธ.02)
ให้ผู้ดูแลการฝึกประสบการณ์
แบบประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตร วิชาชีพเป็นผู้ประเมิน
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
(เอกสารหมายเลข คธ.03)
แบบประเมินผลนักศึกษาฝึก
ให้ผู้ดูแลการฝึกประสบการณ์
ประสบการณ์วิชาชีพ
วิชาชีพเป็นผู้ประเมิน
(เอกสารหมายเลข คธ.04)

กําหนดส่ง
สัปดาห์ที่ 5 ของการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
สัปดาห์ที่ 5 ของการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
สัปดาห์ที่ 5 ของการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ

สัปดาห์ที่ 13 ของการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
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งานที่ได้รบั มอบหมาย
แบบสอบถามการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ความพึง
พอใจของนักศึกษาในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ณ สถาน
ประกอบการ
(เอกสารหมายเลข คธ.05)
คู่มือและเอกสารประกอบการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพทาง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(เอกสารหมายเลข คธ.06)
สรุปการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ของแต่ละสัปดาห์

การปฏิบัติงาน
กําหนดส่ง
นักศึกษาประเมินความพึงพอใจ สัปดาห์ที่ 13 ของการฝึก
ต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะ ประสบการณ์วิชาชีพ
ของสถานประกอบการ

จดบันทึกการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทุกวันลงในคู่มือและ
เอกสารประกอบการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพทาง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
บันทึกการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในแต่ละสัปดาห์ลงใน
Blog

สัปดาห์ที่ 5 และ 13 ของการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ

ทุกสัปดาห์ของการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ

4. การติดตามผลการเรียนรูก้ ารฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา
- จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและที่
ปรึกษาเฉพาะเรื่อง ให้นักศึกษานําเสนอการเรียนรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาที่ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
- อาจารย์ชี้แจงให้เห็นถึงความสําคัญ และผลกระทบต่อพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่มีต่อการทํางานในอนาคต
- การนําผลการประเมินนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มานําเสนออภิปราย เพื่อเป็นแนวทางในการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่อรุ่นต่อไป
- สนั บ สนุ น ให้ นํ าโจทย์ ที่ พ บในการฝึ ก ประสบการณ์ วิช าชี พ มาเป็ น กรณี ศึ ก ษา หรือ โจทย์ ในการทํ า
โครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ต่อไป
5. หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานพีเ่ ลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมในวิชาชีพ
- จัดโปรแกรม ตารางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ร่วมกันระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา
- แนะนํานักศึกษาเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ วัฒนธรรมของหน่วยงาน
- แนะนําเครื่องมือ อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ ของหน่วยงาน ที่สามารถนํามาใช้เพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
- แนะนําบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือที่ต้องทํางานร่วมกัน
- ติดตามความก้าวหน้า ประเมินผลการทํางานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ รายงานผลต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา
- ประสานงาน ประชุมกับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้ความเห็นในการปรับปรุงการทํางานของนักศึกษา
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6. หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นเิ ทศก์
- ประสานและร่วมวางแผนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับพนักงานพี่เลี้ยง
- สังเกตการณ์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาในสถานประกอบการ
- แนะนําหรือให้คําปรึกษา แก้ไข/ป้องกันปัญหาแก่นักศึกษาให้มีทักษะการทํางานในองค์กร
- ประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
- ทวนสอบผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ /ปรับปรุงแผนงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นระยะ
7. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา
- จัดปฐมนิเทศแนะนํานักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พร้อมแจกคู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
- เตรี ย มช่ อ งทางและเจ้ า หน้ า ที่ ป ระสานงาน รั บ แจ้ ง เหตุ ด่ ว น กรณี ต้ อ งการความช่ ว ยเหลื อ ผ่ า น
หมายเลขโทรศัพท์ และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
- เตรียมอาจารย์ที่ปรึกษาตามความเชี่ยวชาญด้านการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเทคนิคพิเศษ เพื่อให้
คําปรึกษาเฉพาะด้านในการแก้ไขปัญหา
8. สิ่งอํานวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ต้องการจากสถานที่ทจี่ ัดประสบการณ์วิชาชีพ/
สถานประกอบการ
- ระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย มีระบบรักษาความปลอดภัย
- พนักงานพี่เลี้ยงที่คอยให้คําแนะนํา ประเมินผล สถานที่ทํางาน หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ตามความ
จําเป็น
- วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ซอฟต์แวร์ และคู่มือที่ใช้ประกอบการทํางาน
- แหล่งข้อมูลเพื่อการค้นคว้า หรือเรียนรู้ด้วยตนเอง
- สวัสดิภาพ และความปลอดภัย ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ
1. การกําหนดสถานทีฝ่ ึก
นักศึกษาเป็นผู้เลือกสถานที่ฝึกประสบการณ์ด้วยตนเอง โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คัดเลือกสถานประกอบการ
ที่ยินดีรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยดูลักษณะงานที่เหมาะสมและมีความพร้อมดังนี้
- เข้าใจ และสนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
- มีความปลอดภัยของสถานที่ตั้ง มีความสะดวกในการเดินทาง และสภาพแวดล้อมการทํางานที่ดี
- มีอุปกรณ์ เทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมาย พร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อแก้ปัญหาตาม
โจทย์
- สามารถจัดพนักงานพี่เลี้ยง ดูแลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
- มีโจทย์ปัญหาที่มีความยากง่ายเหมาะสม กับศักยภาพของนักศึกษาในระยะเวลาที่กําหนด
- ยินดี เต็มใจรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การติดต่อประสานงาน กําหนดล่วงหน้าก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่างน้อย 2 เดือน จัดนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพตามความสมัครใจ และกําหนดการที่หลักสูตรได้กําหนดไว้
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2. การเตรียมนักศึกษา
จั ด ปฐมนิ เทศการฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ มอบคู่ มื อ การฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ก่ อ นการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ชี้แจงวัตถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวัง จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
วิธีการวัดและประเมินผล ช่องทางการติดต่อสื่อสาร การประสานงาน จัดฝึกอบรมบุคลิกภาพ การแต่งกาย
หรือเทคนิคเพิ่มเติมหากต้องการความสามารถเฉพาะด้าน เพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3. การเตรียมอาจารย์ทปี่ รึกษา/อาจารย์นเิ ทศก์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกําหนดอาจารย์นิเทศก์ตามความเหมาะสมกับนักศึกษา จัดประชุมชี้แจง
วัตถุประสงค์ วิธีการดําเนินการ โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประสานงานกับสถาน
ประกอบการเพื่อขอชื่อ ตําแหน่งของพนักงานพี่เลี้ยง ประชุมพนักงานพี่เลี้ยง และนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพเพื่อชี้แจงให้รับทราบวัตถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวัง จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาที่ต้องการเน้น อุปกรณ์ เทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ที่จะนํามาใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แนว
ทางการฝึกอบรม หรือการฝึกใช้เครื่องมือ ช่องทางการติดต่อกรณีเหตุด่วน มอบเอกสารคู่มือการดูแล และ
ประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4. การเตรียมพนักงานพีเ่ ลีย้ งในสถานที่ฝกึ
จัดประชุมหรือปรึกษาหารือพนักงานพี่เลี้ยง และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อชี้แจงให้รับทราบ
วัตถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวัง จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รับทราบถึงวิธีการบันทึกผลการทํางานของ
นักศึกษา มอบเอกสารคู่มือการดูแล และประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แจ้งหมายเลขโทรศัพท์
หรือช่องทางติดต่ออาจารย์นิเทศก์
5. การจัดการความเสี่ยง
อาจารย์ประจําหลักสูตรประชุมร่วมกันเพื่อประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดต่อนักศึกษาและก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อสถานประกอบการหรือผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่
- ความเสี่ ย งจากสถานที่ ตั้ ง สภาพแวดล้ อ มในการทํ า งาน การเดิ น ทาง ป้ อ งกั น โดยคั ด เลื อ กสถาน
ประกอบการที่มีการคมนาคมสะดวก ไม่มี หรือมีความเสี่ยงน้อยที่สุด
- ความเสี่ ย งจากอุ บั ติ ภั ย จากการทํ างาน จากการใช้ เครื่อ งมื อ อุ ป กรณ์ ซอฟต์ แ วร์ ป้ อ งกั น โดย จั ด
ปฐมนิเทศ แนะนําการใช้อุปกรณ์ การป้องกันไวรัส อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลสถานประกอบการ
เน้นจริยธรรมการไม่เปิดเผยข้อมูลสถานประกอบการอันเป็นความลับ และกําหนดให้นักศึกษาปฏิบัติตาม
กฎระเบียบสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด
- ความเสี่ยงจากพฤติกรรมของผู้ร่วมงาน ป้องกันโดยให้ศึกษาแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและ
การใช้ถ้อยคํา คําพูดการแสดงกิริยา มารยาท ท่าทางอย่างสุภาพและอ่อนน้อม เคารพในความอาวุโส และ
วัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย
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มคอ. 4

หมวดที่ 6 การประเมินนักศึกษา
1. หลักเกณฑ์การประเมิน
ประเมิ น การบรรลุ ผ ลการเรีย นรู้ข องนั ก ศึ ก ษาทั้ ง 5 ด้ าน โดยให้ ร ะดั บ คะแนน 1-5 ตามเกณฑ์ ก าร
ประเมินผลการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1 หมายถึง ต้องปรับปรุงอย่างมาก
2 หมายถึง ต้องปรับปรุง
3 หมายถึง พอใช้
4 หมายถึง ดี
5 หมายถึง ดีมาก
เกณฑ์ ก ารเข้ ารั บ นั ก ศึ ก ษาต้ อ งได้ รับ คะแนนประเมิ น เฉลี่ ย ไม่ น้ อ ยกว่า 3.5 จึ งจะผ่ านเกณฑ์ ก ารฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ
2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
- ประเมินโดยพนักงานพี่เลี้ยงและอาจารย์ที่ปรึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยใช้เกณฑ์ให้เป็นไปตาม
ข้อกําหนดของรายวิชา
- อาจารย์ที่ปรึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สรุปผลการประเมิน และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบรายงานสรุปผลการประเมินและลงความเห็น
3. ความรับผิดชอบของพนักงานพีเ่ ลี้ยงต่อการประเมินนักศึกษา
ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาทั้งระหว่างฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ และเมื่อเสร็จสิ้นการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ตามแบบการประเมินของหลักสูตรหรือ แบบการประเมินจากหน่วยงานที่ผ่านความ
เห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4. ความรับผิดชอบของอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบประสบการณ์วิชาชีพต่อการประเมินนักศึกษา
ประเมินผลนักศึกษาหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตามแบบประเมิน โดยพิจารณาจาก
รายงานผลการประเมินตนเองของนักศึกษา บันทึกผลการนิเทศก์ และรายงานผลการฝึกประสบการณ์จากพี่
เลี้ยง
5. การสรุปผลการประเมินทีแ่ ตกต่าง
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับสถานประกอบการ
เพื่อทําความเข้าใจในการประเมิน หากเกิดความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ มีการประชุมร่วมกัน ระหว่าง
ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาหาข้อสรุป และจัดทํารายงานเพื่อใช้ประโยชน์ในภารกิจอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป
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มคอ. 4

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1. กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยผู้เกี่ยวข้องต่อไปนี้
1.1 นักศึกษา
ให้นักศึกษาตอบแบบสอบถามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การบันทึกรายการตามเอกสารที่กําหนด
และการประเมินตนเอง
1.2 พนักงานพีเ่ ลี้ยงหรือผูป้ ระกอบการ
พนักงานพี่ เลี้ยงบันทึกงานที่มอบหมาย และผลการฝึกปฏิบัติในแบบบันทึกประเมินผลตามแบบ
บันทึกที่หลักสูตรได้กําหนด หรือ ตามแบบที่หน่วยงานนําเสนอ พร้อมผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
1.3 อาจารย์ที่ดูแลกิจกรรมวิชาชีพ
อาจารย์ ที่ ป รึก ษา/อาจารย์ นิ เทศก์ บั น ทึ กการให้ คํ าปรึก ษา การนิ เทศก์ ผลการดําเนิ น งานของ
นักศึกษาหลังให้คําปรึกษา ในแบบรายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การนําคําแนะนําของอาจารย์ที่
ปรึกษาไปใช้ในการแก้ปัญหาของนักศึกษา และโทรศัพท์สอบถามปฏิบัติงานของนักศึกษาเป็นระยะ ทั้งนี้โดย
ไม่ก่อให้เกิดความรําคาญต่อหน่วยงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานให้ครบ ถูกต้อง และทันตามกําหนดเวลา
พร้อมทั้งนําเสนอความเห็นโดยสรุปเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
1.4 อื่น ๆ เช่น บัณฑิตจบใหม่
ติดตามความความก้าวหน้าในการทํางานของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากสาขาวิชา โดยการสํารวจ
สอบถามจากบัณฑิต การรายงานผลการได้รับรางวัลในการประกอบอาชีพ
2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
- อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประมวลผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา
จากผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากนักศึกษา จากพนักงานพี่เลี้ยง และจากอาจารย์ที่ปรึกษาเฉพาะ
เรื่ อ ง รายงานต่ อ อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและประธานกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รหรื อ คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อทราบ
- ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ร่วมพิจารณานําข้อเสนอแนะมาปรับปรุงสําหรับการใช้รอบปี
การศึกษาต่อไป นําแสดงไว้ในรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร ในลําดับต่อไป
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