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รายละเอียดของการฝกประสบการณวิชาชีพ
(มคอ. 4)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต / คณะ / ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยการศึกษาตรัง
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป
1. รหัสและชื่อวิชา
รหัส 3654801 การฝกประสบการณวิชาชีพทางคอมพิวเตอรธุรกิจ
(Field Experience in Business Computer)
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาบังคับ ระดับชั้นปริญญาตรี
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณวิชาชีพ
AJ.Kanoksak Uaeisarawimol
กรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคเรียนที่ 2 ชั้นปที่ 4
6. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
29 ตุลาคม 2556
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
วิชาการฝกประสบการณวิชาชีพทางคอมพิวเตอรธุรกิจ (Field Experience in Business
Computer) เปนการจัดใหนักศึกษาไดบรู ณาการความรูท ี่ไดศึกษามาทั้งหมด เพื่อประยุกตกับการปฏิบัติงาน
จริงในสถานประกอบการจะเปนการเพิ่มพูนประสบการณตรง เรียนรูการทํางานเปนทีม เพือ่ เปนการเตรียม
ความพรอมและปรับตัวใหสามารถทํางานไดจริงเมื่อสําเร็จการศึกษา
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา
นักศึกษาที่ผานการฝกประสบการณวิชาชีพสามารถ
- เชื่อมโยงความรูทางทฤษฎีกับการประยุกตใหเกิดผลทางปฏิบัติ
- เขาใจกระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการนําความรูดานคอมพิวเตอร เทคโนโลยี มาใชในการทํางาน
- เรียนรูและฝกประสบการณการพัฒนาระบบ จากสภาพแวดลอมจริง
- วางแผนการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร เทคโนโลยีตางๆ โดยทํางานรวมกับผูอื่นได
- ประยุ กต ใชเ ครื่ อ งมื อ อุป กรณ เทคโนโลยีส ารสนเทศ เพื่อใชในงานดานคอมพิวเตอรที่มีอยูใน
สภาพแวดลอมจริง
- เขาใจชีวิตการทํางานและวัฒนธรรมองคกร
- ปรับตัวใหเขากับผูอื่น และสามารถทํางานรวมกันได

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพดานบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอรธุรกิจ ในสถานประกอบการของ
หนวยงานภาครั ฐ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ หน วยงานภาคเอกชน ที่มีก ารใชเ ทคโนโลยีร ะบบคอมพิวเตอร หรื อ
เทคโนโลยีระบบเครือขาย โทรคมนาคม ซึ่งอาจจัดใหฝกประสบการณทั้งหมด หรือฝกประสบการณและทํา
โครงการพิเศษ หรือทําโครงการพิเศษ
Provide the students to practice their professional skills in the real business that are
related to their career path, i.e. technology, communication, and information business either
within the private or public sector. This course can be internship, internship and project or
project only.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
กิจกรรมปฐมนิเทศ
กิจกรรมมัจฉิมนิเทศ
กิจกรรมปจฉิมนิเทศ
รวม 9 ชั่วโมง

ฝกปฏิบัติ
งานภาคสนาม/การฝกงาน
ใหคําปรึกษา ตามความ ฝกภาคสนาม 210 ชั่วโมง
ตอภาคการศึกษา
ตองการของนักศึกษาผาน
ทางสื่อสังคมออนไลน
ใหคําปรึกษา

การศึกษาดวยตนเอง
เรียนรู คนควา เพิ่มเติมได
ตามความตองการของ
นักศึกษา
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3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
3.1 อาจารยประจํารายวิชาประกาศเวลาใหคําปรึกษาหาผานเว็บไซตหลักสูตร
3.2 อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมผานทางสื่อสังคมออนไลน

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองการ
1.1.1 เคารพในสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย เขาใจตน เขาใจผูอื่น พรอมกับปฏิบัติตอผูอื่นไดอยางเหมาะสม
1.1.2 มีความรัก ความเมตตากรุณาตอเพื่อนมนุษยและสิ่งแวดลอม
1.1.3 ตระหนักในคุณคาของความจริง ความดี ความงาม และความมีเหตุผล
1.1.4 มีความเสียสละ ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบตอตนเองและ
สังคม
1.1.5 เคารพกฎระเบียบ กติกา และขอบังคับตาง ๆ ของสถาบัน องคกรและสังคม
1.1.6 มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมได
1.1.7 สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชงานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีอื่นๆ ตอบุคคล
องคกรและสังคม
1.1.8 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู
1.2.1 ปฐมนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษา ชี้ แจงระเบีย บ ข อ ปฏิบั ติ คุ ณธรรมจริย ธรรมที่ต อ งมีก อ น
ปฏิบัติงาน โดยผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชา และผูทรงคุณวุฒิดานคุณธรรมและจริยธรรม
1.2.2 กําหนดรูปแบบรายงาน การบันทึกการปฏิบัติงาน ชี้แจงวิธีการตรวจสอบ
1.2.3 แตงตั้งอาจารยนิเทศ กําหนดตารางการตรวจสอบนักศึกษาฝกงาน และหัวขอในการ
ตรวจประเมิน
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ตรวจประเมินการลงเวลา เขา – ออก การปฏิบัติงาน
1.3.2 อาจารยนิเทศสัมภาษณพนักงานพี่เลี้ยง และหัวหนางาน เกี่ยวกับพฤติกรรมการทํางาน
ของนักศึกษา
1.3.3 ประเมินผลจากการตอบแบบประเมินของพนักงานผูดูแลนักศึกษา
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
การประมวลความรู ที่ ได รั บ จากงานดว ยแนวคิ ดเชิ ง บวกและสร างสรรค เสริ ม สร างความรู และ
กระบวนการทํ า งานที่ สั ม ฤทธิ์ ผ ล ในหน ว ยธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ย วข อ งกั บ ระบบงาน สาขาวิ ชาคอมพิ ว เตอร ธุร กิ จ
สารสนเทศทางธุร กิจ และสวนงานอื่นที่เกี่ยวของ โดยการจัดสัมมนาในชวงของการมัจฉิมนิเทศ และปจฉิ ม
นิเทศ และมีการบันทึกรายงานเปนรูปเลมหลังการฝกประสบการณวิชาชีพ
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2.2 วิธีสอน
2.2.1 อาจารยนิเทศออกชี้แจงผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังจากการฝกประสบการณวิชาชีพให พนักงาน
พี่เลี้ยง หัวหนางานทราบ
2.2.2 การจัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรูจากการฝกประสบการณวิชาชีพ
2.2.3 อาจารยนิเทศชี้แจงนักศึ กษาในชวงของการออกตรวจในกรณีที่นักศึ กษายัง ขาดทั กษะ
ความรู เพื่อใหปรับปรุงตัว
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ประเมิ นผลจากสรุ ป รายงานที่นัก ศึ ก ษาที่ ผานการฝก ประสบการณวิช าชีพ จัด ทําเป น
รายบุคคล
2.3.2 ประเมินผลจากการตอบแบบประเมินของพนักงานผูด ูแลนักศึกษา
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองการพัฒนา
พั ฒ นาความสามารถในการคิ ด อย า งเป น ระบบ มี ทั ก ษะทางการวิ เ คราะห สั ง เคราะห
และประเมินคา
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 การแกปญหาในงานโดยใชระบบสารสนเทศคอมพิวเตอรมาชวยในการวิเคราะห
3.2.2 การบันทึกรายงาน การเลือกใชอุปกรณคอมพิวเตอรชวยอํานวยความสะดวกในงาน
3.2.3 การประสานงานกับสวนงานอื่นๆ การตอบปญหาลูกคา
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 การสัมภาษณพนักงานพี่เลี้ยง หัวหนางานในประเด็นการแกปญหาในงาน
3.3.2 ประเมินผลจากการตอบแบบประเมินของพนักงานผูดูแลนักศึกษา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองการ
4.1.1 ทักษะการสรางความสัมพันธกับทีมงาน สวนงานตางๆ ในองคกร
4.1.2 ทักษะความเปนผูนําและผูตามในการทํางานเปนทีม
4.1.3 ทั ก ษะการเรี ยนด วยตนเอง มีความรับ ผิดชอบ ในงานที่ไดรับ มอบหมาย ครบถวน
ทันเวลา
4.1.4 สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอมทั้ง
จุดยืนอยางพอเหมาะทั้งตนเองและของกลุม
นอกจากคุณสมบัติตามขอกําหนดหลักสูตรแลว นักศึกษายังตองไดรับการพัฒนา เพิ่มเติมดังนี้
- มีความรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง เรียนรูภาวะทาง
อารมณของตนเอง เรียนรูการทํางานกับผูอื่น
- สามารถวางตัวในตําแหนงงานที่ไดรับมอบหมายไดอยางเหมาะสม
- กลาแสดงความคิดเห็นในขอบเขตของงานและภาระหนาที่
- พัฒนาตนเองจากการเรียนรูดวยตนเอง และจากการฝกอบรม หรือสอบถามเพื่อนรวมงาน
- สรางความสัมพันธอันดี ทําใหเกิดสภาพแวดลอมที่เอื้อเฟอเกื้อกูลในหนวยงาน
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4.2 วิธีการสอน
4.2.1 จัดกิจกรรมการสัมมนาแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นในการฝกประสบการณวิชาชีพ
4.2.2 การมอบหมายการชวยกันตรวจสอบเพื่อนที่รวมฝกงานในที่เดียวกัน ในกรณี ขาด ลา มา
สาย โดยใหชี้แจงใหทางหลักสูตรทราบ
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 นักศึกษาประเมินผลตนเองดวยแบบฟอรมที่กําหนด เกี่ยวกับการฝกประสบการณวิชาชีพ
4.3.2 ประเมินผลการรายงานที่นักศึกษานําเสนอ
4.3.3 ประเมินผลจากการตอบแบบประเมินของพนักงานผูดูแลนักศึกษา
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
5.1.1 พั ฒ นาทัก ษะการวิ เ คราะห ข อ มู ล จากการปฏิ บั ติ ง านจริ ง ต อ การทํ า งานที่เ กี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร
5.1.2 พั ฒนาทั ก ษะด านการสื่อ สารทั้ง การฟ ง การพู ด การอาน การแปล โดยการบันทึก
รายงาน และรายงานสรุปการฝกประสบการณวิชาชีพ
5.1.3 พัฒนาทักษะดานการสืบคนขอมูล เพื่อประกอบการปฏิบัติงาน
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 ใหคําแนะนําการเขียนรายงาน การสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส การลดกระบวนการทํางาน
ซ้ําซอนโดยใชระบบสารสนเทศคอมพิวเตอรมาประยุกตใชกับงาน
5.2.2 มอบหมายการสงรายงานผานระบบสารสนเทศของหลักสูตร
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินผลจากการตอบแบบประเมินของพนักงานผูดูแลนักศึกษา
5.3.2 ประเมินจากการสงรายงานทั้งเรื่องของ วิธีการ รูปแบบ และระยะเวลา
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หมวดที่ 5 การวางแผนเตรียมการและการจัดกิจกรรม
1. แผนการสอน

สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

สัปดาห
สุดทาย
1/2556

การกําหนดสถานที่ฝก
1. ชี้แจงระเบียบการเลือกสถานที่ฝก
ความเหมาะสม รูปแบบหนวยงาน
ความปลอดภัย
2.แนะนําการสงเอกสารขอฝกงาน
คํารองตางๆ ที่เกี่ยวของ
3.ระยะเวลาการยื่นเอกสารการตอบ
รับ
กิจกรรมการปฐมนิเทศ
1. ชี้แจงระเบียบขอบังคับ
2. แนะนําการเขียนบันทึกรายงาน

กอนเปด
ภาคเรียน
1 สัปดาห

1- 12

จํานวน
ชั่วโมง

ผูสอน/ผู
ตรวจสอบ

3

1. แนะนําขั้นตอนการขอฝก
2. ชี้แจงวัตถุประสงคและ
ขอบังคับ
3.บรรยายใหความรู

กรรมการบริหาร
หลักสูตร

3

1. แนะนําวิธีการประเมิน
2. ชี้แจงวัตถุประสงคและ
ขอบังคับ
3.บรรยายความรู

กรรมการบริหาร
หลักสูตร
วิทยากรรับเชิญ
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1. ลงบันทึกเวลาทํางาน
2. ปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมายจากหัวหนางาน
3. บันทึกรายงานการปฏิบัติงาน
ทุกวันที่มีการปฏิบัติงาน

พนักงานพี่เลี้ยง
หัวหนางาน
อาจารยนิเทศ

1. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในประเด็นเกี่ยวกับการทํางานที่
ผานมา
2. ประเมินการบันทึกรายงาน
การปฏิบัติงานรอบที่ 1
3.บรรยายความรูโดยศิษยเกาที่มี
ประสบการณทํางานตรงสาย
1. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในประเด็นเกี่ยวกับการทํางาน
ตลอดระยะเวลาการฝก
2. ประเมินการบันทึกรายงาน
การปฏิบัติงานรอบที่ 2
3.บรรยายความรูโดยตัวแทน
สถานประกอบการ

กรรมการบริหาร
หลักสูตร
วิทยากรรับเชิญ

3. อบรมในหัวขอคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัตงิ าน

นักศึกษาปฏิบัติงาน ณ. สถาน
ประกอบการที่ผานการรับรองจาก
หลักสูตร/การออกตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานโดยอาจารยนิเทศ

กิจกรรม

6

กิจกรรมการมัจฉิมนิเทศ

3

13

กิจกรรมการปจฉิมนิเทศ

3

กรรมการบริหาร
หลักสูตร
วิทยากรรับเชิญ
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หมวดที่ 6 การประเมินนักศึกษา
1. หลักเกณฑการประเมิน
การประเมินการบรรลุผลการเรียนรูของนักศึกษา โดยใหระดับคะแนนตามเกณฑการประเมินผล
การศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้
PD หมายถึง
ผลการเรียนผานดีเยี่ยม
P
หมายถึง
ผลการเรียนผาน
NP หมายถึง
ผลการเรียนไมผาน
I
หมายถึง
การประเมินไมสมบูรณเนื่องจากนักศึกษายังทํางานไมเสร็จ
2. กระบวนการการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
- ประเมินโดยพนักงานพีเ่ ลี้ยง หรือพนักงานควบคุมการฝกงาน ใชเกณฑตามที่หลักสูตรกําหนด
- อาจารยนเิ ทศสรุปผลการออกตรวจสงประธานสาขาวิชาเพื่อรวมกันพิจารณาผลการประเมิน
3. ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงตอการประเมินนักศึกษา
ประเมินผลตามแบบประเมินที่ทางหลักสูตรกําหนด
4. ความรับผิดชอบของอาจารยผรู บั ผิดชอบประสบการณวิชาชีพตอการประเมินนักศึกษา
ประเมินผลหลังจากเสร็จสิ้นการฝกประสบการณวิชาชีพ ตามแบบประเมิน ซึง่ ประเมินจากการบันทึก
รายงาน พนักงานพีเ่ ลี้ยง และหนวยงาน
5. การสรุปผลการประเมินที่แตกตาง
ประธานสาขาและอาจารยผูรบั ผิดชอบ ประสานงานสถานประกอบการ เพื่อทําความเขาใจในการ
ประเมินหากเกิดความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ มีการประชุมรวมกัน ระหวางผูเกี่ยวของ เพื่อพิจารณาหา
ขอสรุป

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทําโดยนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาไดดังนี้
- การบันทึกรายงานการปฏิบัติงาน เพื่อติดตามผลการพัฒนาดานความรูความคิดของนักศึกษา
- การจัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนขอคิเห็น
- ขอเสนอแนะผานสื่อสังคมออนไลน ที่อาจารยผสู อนไดจัดทําเปนชองการสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการฝกประสบการณืวิชาชีพ
ในการเก็บขอมูลเพือ่ ประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังนี้
- การสัมภาษณ พนักงานพี่เลี้ยง หัวหนางาน ลูกคาที่ใชบริการ (ในบางหนวยงานที่ม)ี
- การประเมินจากแบบประเมินจากหนวยงาน
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3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม
สมอง และหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- วิจัยดานผลสัมฤทธิ์การฝกประสบการณวิชาชีพ
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรูในรายวิชา ไดจาก การสอบถามนักศึกษา หรือสุม ตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผล
การทดสอบยอย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาไดดังนี้
- การทวนสอบการใหคะแนนจาการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอื่น หรือ ผูทรงคุณวุฒิ ที่
ไมใชอาจารยประจําหลักสูตร
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลประเมินการเรียนรูของนักศึกษาโดยตรวจสอบ
ขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการ
สอน และรายละเอียดรายวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ป หรือตามขอเสนอแนะและผลทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผสู อน เพื่อใหนักศึกษามีมมุ มองในเรื่องการประยุกตความรูนี้กบั ปญหาที่มา
จากงานวิจัยของอาจารยหรืออุตสาหกรรมตางๆ

