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คํานํา 
 

รายละเอียดรายวิชา 3654802 การฝกประสบการวิชาชีพทางคอมพิวเตอรธุรกิจ (Field 

Experience in Business Computer) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ       

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีวัตถุประสงคการดําเนินการเพ่ือใหนักศึกษาเตรียมการเพ่ือ

ประกอบอาชีพ ในดานความรู ประสบการณและทัศนคติตออาชีพ ท้ังนี้นักศึกษาจะตองเรียนรูท้ังภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติ นักศึกษาจะตองฝกปฏิบัติในสถานประกอบการตามระยะเวลาท่ีกําหนดเพ่ือเก็บขอมูลตาง ๆ 

พรอมท้ังรายงานผลในรูปแบบท่ีสาขาวิชากําหนด เพ่ือใหไดประโยชนตอการปฏิบัติงาน พัฒนาทักษะในการ

เรียนรู มุงเนนใหสามารถเขาใจกระบวนการดําเนินการทางธุรกิจโดยใชระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีเครือขาย เพ่ือใหสามารถประยุกตใชความรูท่ีได

ศึกษามาใหเกิดประโยชนตอตนเองและหนวยงานท่ีเขารับการฝกประสบการณวิชาชีพ   

เนื้อหารายละเอียดสวนนี้จึงเปนสวนสําคัญตอผูฝกประสบการณวิชาชีพ ผูเก่ียวของอัน

ประกอบดวย พ่ีเลี้ยงประจําหนวยงาน อาจารยนิเทศ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ท่ีสามารถเปนแนวทาง

ในการบริหารจัดการใหประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายของผูมีสวนเก่ียวของ โดย

นักศึกษาปฏิบัติงานท่ีสถานประกอบการท่ีไดรับมอบหมายตามแผนการฝกปฏิบัติท่ีไดจัดทํารวมกันระหวาง

นักศึกษาท่ีเขารับการฝกปฏิบัติกับพ่ีเลี้ยงท่ีดูแล หวังวาความรูและประสบการณท่ีนักศึกษาไดรับจะเปน

ประโยชนตอนักศึกษา ในดานการทํางานรวมกับผูอ่ืนและการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ พัฒนาทักษะการ

เรียนรูเพ่ือเขาสูการประกอบอาชีพท่ีดีตอไป 

 
 

 
                                                 หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
                             พฤศจิกายน 2561 
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รายละเอียดของประสบการณวิชาชีพ 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ   คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
 

หมวดที ่1 ขอมูลทั่วไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 
    รหัสวิชา 3654802 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย)  การฝกประสบการณวิชาชีพทางคอมพิวเตอรธุรกิจ 

                       (ภาษาอังกฤษ)  Field Experience in Business Computer 

2. จํานวนหนวยกิตหรือจํานวนช่ัวโมง 
    จํานวนหนวยกิต  3(0-24-0)  หนวยกิต 
    จํานวนช่ัวโมง 7x5x10=350 ชั่วโมง 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ประเภทรายวิชาประสบการณวิชาชีพ 
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/อาจารยท่ีปรึกษาการฝกประสบการณวิชาชีพ 

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผูชวยศาสตราจารยปรมัตถปญปรัชญ  ตองประสงค  
5. ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรียน 

ระดับปริญญาตรี ชั้นปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 หรือ สามารถฝกสะสมชั่วโมงได นับแตภาคการศึกษา 
ท่ี 3 เปนตนไป โดยลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนสุดทาย 

6. วันท่ีจัดทําหรือใหปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณวิชาชีพครั้งลาสุด 
วันท่ีจัดทํา 19 พฤศจิกายน 2561 

 

หมวดที ่2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
1. จุดมุงหมายของประสบการณวิชาชีพ 

การฝกประสบการณวิชาชีพทางคอมพิวเตอรธุรกิจ เปนการจัดใหนักศึกษาไดบูรณาการความรูท่ีได
ศึกษามา เพ่ือนําไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ หนวยงานตาง ๆ ท่ีนักศึกษา
สนใจท่ีจะเขารับการเพ่ิมพูนประสบการณตรง ทํางานเปนทีม เปนการเตรียมความพรอมและปรับตัวให
สามารถทํางานไดจริง มีประสิทธิภาพ คุณภาพเปนไปตามเปาประสงคและคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค
ของหลักสูตรเม่ือสําเร็จการศึกษา 
 
2. วัตถุประสงคของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณวิชาชีพ 

จุดมุงหมายของประสบการณวิชาชีพ มีดังนี้ 
(1) นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรูภาคทฤษฎีกับการประยุกตใหเกิดผลทางปฏิบัติ  
(2) นักศึกษาเขาใจกระบวนการ ข้ันตอนและวิธีการนําความรูดานธุรกิจ ระบบคอมพิวเตอร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการทํางาน 
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(3) นักศึกษาไดเรียนรูและฝกประสบการณการพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ จาก
สภาพแวดลอมจริง 

 (4) นักศึกษาสามารถวางแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  โดยทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปน
อยางดี 

 (5) นักศึกษาสามารถประยุกตใชเครื่องมือ อุปกรณในระบบคอมพิวเตอร เทคโนโลยี สารสนเทศ
ตาง ๆ ท่ีมีอยูในสภาพแวดลอมจริงไดอยางถูกตอง เหมาะสม 

 (6) นักศึกษาสามารถเขาใจชีวิตการทํางานและวัฒนธรรมองคกรท่ีเขาไปฝกประสบการณวิชาชีพ 
 (7) นักศึกษาสามารถปรับตัวใหเขากับผูอ่ืน และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 

 
 

หมวดที ่3 การพัฒนาผลการเรียนรู 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
    1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

  (1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุจริต  
  (2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
  (3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีม และสามารถแกไขขอขัดแยงและ

ลําดับความสําคัญ 
  (4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความ

เปนมนุษย 
  (5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 
  (6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคล องคกรและสังคม 
  (7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ   

นอกจากคุณสมบัติตามขอกําหนดหลักสูตรแลว นักศึกษายังตองไดรับการพัฒนา เพ่ิมเติมดังนี้ 
- พัฒนาเรื่องความซ่ือสัตย สุจริต การรักษาความลับขององคกร 
- พัฒนาใหมีความเคารพ ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบขององคกร  
- พัฒนาใหมีความขยันหม่ันเพียร อดทน ในการทํางาน เอ้ือเฟอตอสมาชิกผูรวมงาน 

   
2. ความรู 
    2.1 อธิบายถึงความรูท่ีจะไดรับ/ผลการเรียนรูดานความรู 
 (1) มีความรู และความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาท่ีศึกษา 
 (2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร รวมท้ังประยุกต

ความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการแกไขปญหา 
 (3) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุง และ/หรือประเมินระบบองคประกอบตาง ๆ 

ของระบบคอมพิวเตอรใหตรงตามขอกําหนด 
 (4) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร รวมท้ังการนําไป

ประยุกต 
  (5) รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง 
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  (6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาท่ีศึกษาเพ่ือใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ ท่ีเก่ียวของ 

  (7) มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตซอฟตแวรท่ีใชงานไดจริง  
  (8) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาท่ีศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
นอกจากคุณสมบัติตามขอกําหนดหลักสูตรแลว นักศึกษายังตองไดรับการพัฒนา เพ่ิมเติมดังนี้ 

- พัฒนาความรูดานการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการใชงานเชิงธุรกิจ เพ่ือการบริหาร 
เพ่ือการปฏิบัติงาน หรือเพ่ือสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมขององคกร 

- พัฒนาดานความเขาใจและเลือกใชเครื่องมือในการทํางานอยางถูกตอง เหมาะสม และคํานึงถึง
การใชทรัพยากรของหนวยงานใหเกิดประโยชนสูงสุด 

- พัฒนาดานความเขาใจและปฏิบัติตามข้ันตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ ท่ีสอดคลองกับ
ระดับคุณภาพขององคกร 

- พัฒนาดานความเขาใจในบทบาทหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย และปฏิบัติหนาท่ีไดถูกตอง 
    2.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผลการเรียน 

- สถานประกอบการท่ีฝกประสบการณวิชาชีพ จัดพนักงานพ่ีเลี้ยงใหคําแนะนําเครื่องมือ อุปกรณ
ท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานตามหนาท่ี บอกถึงแหลงขอมูลเพ่ือใหนักศึกษาไดคนควาขอมูลเพ่ือการทํางานได
ดวยตนเอง 

- ใชเครื่องมือ อุปกรณ ซอฟตแวรท่ีมีในหนวยงานเพ่ือการปฏิบัติงานจริงภายใตการดูแลของ
พนักงานพ่ีเลี้ยง 

- จัดประชุม จัดทําแผนการปฏิบัติ และมอบหมายงาน ติดตามงาน ตามระยะเวลาท่ีกําหนด หรือ
ตามความเหมาะสม 
 
    2.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู 

- ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน โดยผูเก่ียวของ ไดแก ผูใชงานระบบสารสนเทศ พนักงานพ่ีเลี้ยง 
อาจารยนิเทศ 

- ประเมินผลจากการทํางานรวมกับผูอ่ืน โดยประเมินตามการบันทึกการปฏิบัติงานตามแผน 
- ประเมินผลจากการตรงตอเวลาในการสงงาน และความสมบูรณของงานท่ีไดรับมอบหมาย โดย

กําหนดแบบบันทึกการสงงาน 
3. ทักษะทางปญญา 
    3.1 ทักษะทางปญญาท่ีจะไดรับการพัฒนา/ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
 (1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 
 (2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค  
 (3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ  
 (4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม 
   นอกจากคุณสมบัติตามขอกําหนดหลักสูตรแลว นักศึกษายังตองไดรับการพัฒนา เพ่ิมเติมดังนี้ 

- พัฒนาใหมีทักษะในการวิเคราะหความตองการของผูใช ในการใชงานระบบสารสนเทศทาง
ธุรกิจ 

- พัฒนาใหมีทักษะการเลือก และใชเครื่องมือ อุปกรณการพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
- พัฒนาใหสามารถนําความรูดานทฤษฎีมาเปนพ้ืนฐานในการทํางานจริง 
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- พัฒนาใหสามารถนําความรูดานทฤษฎีมาประยุกตเพ่ือแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 
    3.2 กระบวนการหรือกิจกรรมตางๆ ท่ีใชในพัฒนาผลการเรียนรู 

- การมอบหมายโจทยปญหา ใหฝกการคนหาความตองการ และวิเคราะหผลความตองการ 
- จัดทํารายงานผลวิเคราะหความตองการ และนําเสนอ 
- ประชุมรวมกันระหวางพนักงานพ่ีเลี้ยง อาจารยท่ีปรึกษา และนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ  
- มอบหมายโจทยปญหา ใหฝกการออกแบบโปรแกรม 
- จัดทํารายงานผลการออกแบบโปรแกรม และนําเสนอ 
- การพัฒนาระบบสารสนเทศจริง โดยใชเครื่องมือ อุปกรณ ซอฟตแวรท่ีมีอยูในหนวยงาน 
- ทดสอบโปรแกรมท่ีพัฒนา  
- ประชุมรวมกันระหวางพนักงานพ่ีเลี้ยง อาจารยท่ีปรึกษา และนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ 

สมํ่าเสมอและตอเนื่อง 

    3.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู 
- ประเมินผลจากผลงานท่ีไดรับมอบหมาย ตามหัวขอท่ีกําหนด โดยอางอิงทฤษฎีในวิชาท่ี

เก่ียวของและควรนํามาเปนพ้ืนฐานในการทํางาน 
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 คําอธิบายเกี่ยวกับทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความสามารถในการรับภาระ   
         ความรับผิดชอบท่ีควรมีการพัฒนา 

  (1) สามารถสื่อสารท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศกับกลุมคนหลากหลายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

  (2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกปญหาสถานการณตาง ๆ ท้ังใน
บทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน 

  (3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 
  (4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม 
  (5) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณท้ังสวนตัวและสวนรวม พรอมท้ัง

แสดงจุดยืนอยางพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุม 
  (6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ังของตนเอง และทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
   นอกจากคุณสมบัติตามขอกําหนดหลักสูตรแลว นักศึกษายังตองไดรับการพัฒนา เพ่ิมเติมดังนี้ 

- พัฒนาใหมีความรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูท้ังของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
เรียนรูภาวะทางอารมณของตนเอง เรียนรูการทํางานรวมกับผูอ่ืน เรียนรูเทคนิคการขอความชวยเหลือ หรือ
ขอขอมูลเพ่ือนํามาประกอบการทํางาน 

- พัฒนาใหสามารถวางตัวในตําแหนงงานท่ีไดรับมอบหมายไดอยางเหมาะสม 
- พัฒนาใหกลาแสดงความคิดเห็นในขอบเขตของงานและภาระหนาท่ี 
- พัฒนาตนเองจากการเรียนรูดวยตนเอง และจากการฝกอบรม หรือการสอบถามเพ่ือนรวมงาน 
- พัฒนาเพ่ือสรางความสัมพันธอันดี ทําใหเกิดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือเฟอเก้ือกูลกันในหนวยงาน 

    4.2 กระบวนการ หรือกิจกรรมตางๆ ท่ีจะพัฒนาผลการเรียนรู 
- สรางกิจกรรมสันทนาการ ละลายพฤติกรรม เพ่ือใหเกิดความรูรักสามัคคีพรอมทํางานเปนทีม 
- มอบหมายงานท่ีตองทํางานรวมกันเปนทีม มีการแบงงานกันอยางชัดเจน 
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- มอบหมายงานท่ีตองไปพูดคุย สนทนา สัมภาษณ  เพ่ือใหไดขอมูลเพ่ือการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

- ประชุมรวมกัน เพ่ือมอบหมายงาน ติดตามงาน ประเมินผล 

 
   4.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู 

- สรางแบบประเมินโดยประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม จากการสัมภาษณผูรวมงาน หรือ
ผูเก่ียวของ 

- สรางแบบประเมินโดยประเมินจากขอมูลท่ีไดรับจากท่ีนักศึกษาไปสัมภาษณ 
- สรางแบบประเมินโดยประเมินจากการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และการไดรับการ

ยอมรับจากเพ่ือนรวมงาน หรือผูเก่ียวของ 
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 คําอธิบายเกี่ยวกับทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี  
        สารสนเทศท่ีควรมีการพัฒนา 

  (1) มีทักษะการใชเครื่องมือท่ีจําเปนท่ีมีอยูในปจจุบันตอการทํางานท่ีเก่ียวกับคอมพิวเตอร 
  (2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดง

สถิติประยุกตตอปญหาท่ีเก่ียวของอยางสรางสรรค 
  (3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังปากเปลาและการเขียน พรอมท้ังเลือกใชรูปแบบของ

สื่อการนําเสนอไดอยางเหมาะสม  
  (4) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 
  นอกจากคุณสมบัติตามขอกําหนดหลักสูตรแลว นักศึกษายังตองไดรับการพัฒนา เพ่ิมเติมดังนี้ 

- พัฒนาใหสามารถใชความรูทางสถิติ คณิตศาสตร เทคนิคการคํานวณ เพ่ือแกปญหาโจทยท่ี
ไดรับมอบหมาย อยางเหมาะสม  

- พัฒนาใหสามารถใชเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ ซอฟตแวร ในการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการ
ทํางาน เชน การโตตอบ แสดงความคิดเห็น ประสานการทํางาน การรับ-สงงาน  

- พัฒนาใหสามารถใชเทคโนโลยี หรือ อินเทอรเน็ตในการคนควา หาขอมูลประกอบการทํางาน 
- พัฒนาความสามารถในการสื่อสารโดยใชภาษาท่ีเหมาะสม และสงผลใหเกิดประสิทธิภาพในการ

ทํางาน 
     5.2 กระบวนการหรือกิจกรรมตางๆ ท่ีจะพัฒนาผลการเรียนรู 

- มอบหมายงานท่ีตองใชคณิตศาสตร ทักษะการคํานวณ และใชสถิติเพ่ือนําเสนอขอมูล 
- มอบหมายงานท่ีตองมีการสื่อสารโดยใชภาษาท้ังไทยและตางประเทศ ท้ังการพูด เขียน ในการ

ประสานการทํางาน 
- มอบหมายงานท่ีตองใชเทคโนโลยี ในการแกปญหา หรือนําเสนอผลงาน 

    5.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู    
- ประเมินจากเอกสาร ท่ีนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปน

เครื่องมือ 
- ประเมินจากเอกสารท่ีบันทึก  ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส BLOG เว็บไซต ท่ีใชสื่อสารเพ่ือการ

ปฏิบัติงาน 
- ประเมินจากผลการแกปญหาและการบันทึกการแกไข โดยเนนความถูกตองและเหมาะสม 
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หมวดที ่4 ลักษณะและการดําเนินการ 
1. คําอธิบายโดยท่ัวไปของประสบการณวิชาชีพหรือคําอธิบายรายวิชา 
 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 

    การทํางานเพ่ือเพ่ิมประสบการณวิชาชีพในชวงระยะเวลาตอเนื่องจนครบจํานวนชั่วโมงท่ีระบุตาม
หลักสูตร และหรือตามเวลาการทํางานของสถานประกอบการท่ีนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ โดย
นักศึกษาตองมีการเตรียมตัวกอนการทํางานดังนี้ 

- เรียนรู ทําความเขาใจในภารกิจ เปาหมาย วัฒนธรรม กฎ ระเบียบ ข้ันตอนในการทํางานของ
สถานประกอบการ หรือ หนวยงานท่ีตองเขารับการฝกประสบการณวิชาชีพ 

- เรียนรู และฝกการทํางานรวมกับผูอ่ืนในสถานประกอบการท่ีฝกประสบการณวิชาชีพ 
- นําความรูดานทฤษฎีดานธุรกิจ ระบบคอมพิวเตอร เทคโนโลยี ระบบสารสนทางธุรกิจและ

วิชาการอ่ืนท่ีเก่ียวของ มาเปนพ้ืนฐานในการประยุกตเพ่ือการทํางาน 
การฝกแกไขปญหาในโจทยท่ีไดรับมอบหมายโดยใชอุปกรณ เครื่องมือท่ีมีอยูในสถานประกอบการ 
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3. รายงานหรืองานท่ีนักศึกษาไดรับมอบหมาย 
งานท่ีไดรับมอบหมาย การปฏิบัติงาน กําหนดสง 

แบบแจงรายละเอียดงาน ผู
ประเมินนักศึกษา/ผูท่ีไดรับ
มอบหมาย 
(เอกสารหมายเลข คธ.01)  

ใหผูดูแลการฝกประสบการณ
วิชาชีพเปนผูใหขอมูลและ
รายละเอียดตามแบบฟอรม 

สัปดาหท่ี 5 ของการฝก
ประสบการณวิชาชีพ 

แบบแจงแผนปฏิบัติงานของ
นักศึกษา 
(เอกสารหมายเลข คธ.02)  

แผนปฏิบัติงานท้ังหมด สัปดาหท่ี 5 ของการฝก
ประสบการณวิชาชีพ 

แบบประเมินผลการฝก
ประสบการณวิชาชีพ หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
(เอกสารหมายเลข คธ.03)  

ใหผูดูแลการฝกประสบการณ
วิชาชีพเปนผูประเมิน 

สัปดาหท่ี 5 ของการฝก
ประสบการณวิชาชีพ 

แบบประเมินผลนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพ 
(เอกสารหมายเลข คธ.04)  

ใหผูดูแลการฝกประสบการณ
วิชาชีพเปนผูประเมิน 

สัปดาหท่ี 13 ของการฝก
ประสบการณวิชาชีพ 

แบบสอบถามการฝกประสบการณ
วิชาชีพ ความพึงพอใจของ
นักศึกษาในการฝกประสบการณ
วิชาชีพ ณ สถานประกอบการ 
(เอกสารหมายเลข คธ.05)  

นักศึกษาประเมินความพึงพอใจ
ตอการปฏิบัติงานและ
คุณลักษณะของสถาน
ประกอบการ 

สัปดาหท่ี 13 ของการฝก
ประสบการณวิชาชีพ 

คูมือและเอกสารประกอบการฝก
ประสบการณวิชาชีพทาง
คอมพิวเตอรธุรกิจ 
(เอกสารหมายเลข คธ.06) 

จดบันทึกการฝกประสบการณ
วิชาชีพทุกวันลงในคูมือและ
เอกสารประกอบการฝก
ประสบการณวิชาชีพทาง
คอมพิวเตอรธุรกิจ 

สัปดาหท่ี 5 และ 13 ของการฝก
ประสบการณวิชาชีพ 

สรุปการฝกประสบการณวิชาชีพ
ของแตละสัปดาห 
 

บันทึกการฝกประสบการณ
วิชาชีพในแตละสัปดาหลงใน 
Blog 

ทุกสัปดาหของการฝก
ประสบการณวิชาชีพ 

 
4. การติดตามผลการเรียนรูการฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา 

- จัดประชุมผูเก่ียวของในการฝกประสบการณวิชาชีพ ท้ังท่ีปรึกษาการฝกประสบการณวิชาชีพและท่ี
ปรึกษาเฉพาะเรื่อง ใหนักศึกษานําเสนอการเรียนรูและประสบการณท่ีไดรับจากการฝกประสบการณวิชาชีพ 
เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางนักศึกษาท่ีไปฝกประสบการณวิชาชีพ 

- อาจารยชี้แจงใหเห็นถึงความสําคัญ และผลกระทบตอพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ท่ีมีตอการทํางานในอนาคต 
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- การนําผลการประเมินนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ มานําเสนออภิปราย เพ่ือเปนแนวทางในการ
ฝกประสบการณวิชาชีพตอรุนตอไป 

- สนับสนุนใหนําโจทยท่ีพบในการฝกประสบการณวิชาชีพมาเปนกรณีศึกษา หรือโจทยในการทํา
โครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ตอไป 
5. หนาท่ีและความรับผิดชอบของพนักงานพ่ีเล้ียงในสถานประกอบการท่ีดูแลกิจกรรมในวิชาชีพ 

- จัดโปรแกรม ตารางการฝกประสบการณวิชาชีพ รวมกับระหวางอาจารยท่ีปรึกษาและนักศึกษา 
- แนะนํานักศึกษาเก่ียวกับกฎ ระเบียบ ขอปฏิบัติ วัฒนธรรมของหนวยงาน 
- แนะนําเครื่องมือ อุปกรณ ซอฟตแวร ของหนวยงาน ท่ีสามารถนํามาใชเพ่ือการฝกประสบการณวิชาชีพ 
- แนะนําบุคคลท่ีเก่ียวของ หรือท่ีตองทํางานรวมกัน 
- ติดตามความกาวหนา ประเมินผลการทํางานของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ รายงานผลตอ

อาจารยท่ีปรึกษา 
- ประสานงาน ประชุมกับอาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือใหความเห็นในการปรับปรุงการทํางานของนักศึกษา 

6. หนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยท่ีปรึกษา/อาจารยนิเทศก 
- ประสานและรวมวางแผนการฝกประสบการณวิชาชีพกับพนักงานพ่ีเลี้ยง 
- สังเกตการณการฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษาในสถานประกอบการ 
- แนะนําหรือใหคําปรึกษา แกไข/ปองกันปญหาแกนักศึกษาใหมีทักษะการทํางานในองคกร 
- ประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพ 
- ทวนสอบผลการฝกประสบการณวิชาชีพ /ปรับปรุงแผนงานการฝกประสบการณวิชาชีพเปนระยะ 

7. การเตรียมการในการแนะแนวและชวยเหลือนักศึกษา 
- จัดปฐมนิเทศแนะนํานักศึกษากอนฝกประสบการณวิชาชีพ พรอมแจกคูมือการฝกประสบการณวิชาชีพ 
- เตรียมชองทางและเจาหนาท่ีประสานงาน รับแจงเหตุดวน กรณีตองการความชวยเหลือ ผาน 

หมายเลขโทรศัพท และไปรษณียอิเล็กทรอนิกส เปนตน  
- เตรียมอาจารยท่ีปรึกษาตามความเชี่ยวชาญดานการใชเครื่องมือ อุปกรณ หรือเทคนิคพิเศษ เพ่ือให

คําปรึกษาเฉพาะดานในการแกไขปญหา 
8. ส่ิงอํานวยความสะดวกและการสนับสนุนท่ีตองการจากสถานท่ีท่ีจัดประสบการณวิชาชีพ/   
    สถานประกอบการ 

- ระบบคอมพิวเตอรท่ีทันสมัย มีระบบรักษาความปลอดภัย  
- พนักงานพ่ีเลี้ยงท่ีคอยใหคําแนะนํา ประเมินผล สถานท่ีทํางาน หมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอได ตามความ

จําเปน 
- วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ซอฟตแวร และคูมือท่ีใชประกอบการทํางาน 
- แหลงขอมูลเพ่ือการคนควา หรือเรียนรูดวยตนเอง 
- สวัสดิภาพ และความปลอดภัย ในการฝกประสบการณวิชาชีพ 
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หมวดที ่5 การวางแผนและการเตรียมการ 
1. การกําหนดสถานท่ีฝก 

นักศึกษาเปนผูเลือกสถานท่ีฝกประสบการณดวยตนเอง โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารยท่ีปรึกษาการฝกประสบการณวิชาชีพ คัดเลือกสถานประกอบการ
ท่ียินดีรับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ โดยดูลักษณะงานท่ีเหมาะสมและมีความพรอมดังนี้ 

- เขาใจ และสนับสนุนการฝกประสบการณวิชาชีพตามจุดมุงหมายของหลักสูตร 
- มีความปลอดภัยของสถานท่ีตั้ง มีความสะดวกในการเดินทาง และสภาพแวดลอมการทํางานท่ีดี 
- มีอุปกรณ เทคโนโลยี ซอฟตแวรท่ีถูกกฎหมาย พรอมในการฝกประสบการณวิชาชีพเพ่ือแกปญหาตาม

โจทย 
- สามารถจัดพนักงานพ่ีเลี้ยง ดูแลการฝกประสบการณวิชาชีพ 
- มีโจทยปญหาท่ีมีความยากงายเหมาะสม กับศักยภาพของนักศึกษาในระยะเวลาท่ีกําหนด 
- ยินดี เต็มใจรับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ 
การติดตอประสานงาน กําหนดลวงหนากอนฝกประสบการณวิชาชีพอยางนอย 2 เดือน จัดนักศึกษาฝก

ประสบการณวิชาชีพตามความสมัครใจ และกําหนดการทีหลักสูตรไดกําหนดไว 
2. การเตรียมนักศึกษา 

จัดปฐมนิเทศการฝกประสบการณวิชาชีพ มอบคู มือการฝกประสบการณวิชาชีพ กอนการฝก
ประสบการณวิชาชีพอยางนอย 1 สัปดาห ชี้แจงวัตถุประสงค สิ่งท่ีคาดหวัง จากการฝกประสบการณวิชาชีพ 
วิธีการวัดและประเมินผล ชองทางการติดตอสื่อสาร การประสานงาน จัดฝกอบรมบุคลิกภาพ การแตงกาย 
หรือเทคนิคเพ่ิมเติมหากตองการความสามารถเฉพาะดาน เพ่ือการฝกประสบการณวิชาชีพ 
3. การเตรียมอาจารยท่ีปรึกษา/อาจารยนิเทศก 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรกําหนดอาจารยนิเทศกตามความเหมาะสมกับนักศึกษา  จัดประชุมชี้แจง
วัตถุประสงค  วิธีการดําเนินการ โดยใหอาจารยท่ีปรึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ ประสานงานกับสถาน
ประกอบการเพ่ือขอชื่อ ตําแหนงของพนักงานพ่ีเลี้ยง ประชุมพนักงานพ่ีเลี้ยง และนักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพเพ่ือชี้แจงใหรับทราบวัตถุประสงค สิ่งท่ีคาดหวัง จากการฝกประสบการณวิชาชีพ ผลการเรียนรูของ
นักศึกษาท่ีตองการเนน อุปกรณ เทคโนโลยี ซอฟตแวรท่ีจะนํามาใชในการฝกประสบการณวิชาชีพ แนว
ทางการฝกอบรม หรือการฝกใชเครื่องมือ ชองทางการติดตอกรณีเหตุดวน มอบเอกสารคูมือการดูแล และ
ประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพ 
4. การเตรียมพนักงานพ่ีเล้ียงในสถานท่ีฝก 

จัดประชุมหรือปรึกษาหารือพนักงานพ่ีเลี้ยง และนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพเพ่ือชี้แจงใหรับทราบ
วัตถุประสงค สิ่งท่ีคาดหวัง จากการฝกประสบการณวิชาชีพ รับทราบถึงวิธีการบันทึกผลการทํางานของ
นักศึกษา มอบเอกสารคูมือการดูแล และประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพ แจงหมายเลขโทรศัพท 
หรือชองทางติดตออาจารยนิเทศก 
5. การจัดการความเส่ียง 

อาจารยประจําหลักสูตรประชุมรวมกันเพ่ือประเมินความเสี่ยงท่ีจะเกิดตอนักศึกษาและกอใหเกิดความ
เสียหายตอสถานประกอบการหรือผูมีสวนไดเสีย ไดแก 
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- ความเสี่ยงจากสถานท่ีตั้ง สภาพแวดลอมในการทํางาน การเดินทาง ปองกันโดยคัดเลือกสถาน
ประกอบการท่ีมีการคมนาคมสะดวก ไมมี หรือมีความเสี่ยงนอยท่ีสุด 

- ความเสี่ยงจากอุบัติภัยจากการทํางาน จากการใชเครื่องมือ อุปกรณ ซอฟตแวร ปองกันโดย จัด
ปฐมนิเทศ แนะนําการใชอุปกรณ การปองกันไวรัส อันกอใหเกิดความเสียหายตอขอมูลสถานประกอบการ 
เนนจริยธรรมการไมเปดเผยขอมูลสถานประกอบการอันเปนความลับ และกําหนดใหนักศึกษาปฏิบัติตาม
กฎระเบยีบสถานประกอบการอยางเครงครัด 

- ความเสี่ยงจากพฤติกรรมของผูรวมงาน ปองกันโดยใหศึกษาแตงกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและ
การใชถอยคํา คําพูดการแสดงกิริยา มารยาท ทาทางอยางสุภาพและออนนอม เคารพในความอาวุโส และ
วัฒนธรรมอันดีความของสังคมไทย 
 

หมวดท่ี 6 การประเมินนักศึกษา 
1. หลักเกณฑการประเมิน 

ประเมินการบรรลุผลการเรียนรูของนักศึกษาท้ัง 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 

- ประเมินโดยพนักงานพ่ีเลี้ยงและอาจารยท่ีปรึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ โดยใชเกณฑใหเปนไปตาม
ขอกําหนดของรายวิชา 

- อาจารยท่ีปรึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ สรุปผลการประเมิน และรายงานผลตอคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

- อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบรายงานสรุปผลการประเมินและลงความเห็น 
3. ความรับผิดชอบของพนักงานพ่ีเล้ียงตอการประเมินนักศึกษา 

ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาท้ังระหวางฝกประสบการณวิชาชีพ และเม่ือเสร็จสิ้นการฝก
ประสบการณวิชาชีพ ตามแบบการประเมินของหลักสูตรหรือ แบบการประเมินจากหนวยงานท่ีผานความ
เห็นชอบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
4. ความรับผิดชอบของอาจารยผูรับผิดชอบประสบการณวิชาชีพตอการประเมินนักศึกษา 

ประเมินผลนักศึกษาหลังจากเสร็จสิ้นการฝกประสบการณวิชาชีพ ตามแบบประเมิน โดยพิจารณาจาก
รายงานผลการประเมินตนเองของนักศึกษา บันทึกผลการนิเทศ และรายงานผลการฝกประสบการณจากพ่ี
เลี้ยง 
5. การสรุปผลการประเมินท่ีแตกตาง 
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ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรหรืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับสถานประกอบการ 
เพ่ือทําความเขาใจในการประเมิน หากเกิดความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ มีการประชุมรวมกัน ระหวาง
ผูเก่ียวของ เพ่ือพิจารณาหาขอสรุป และจัดทํารายงานเพ่ือใชประโยชนในภารกิจอ่ืนท่ีเก่ียวของตอไป 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการ 
ของการฝกประสบการณวิชาชีพ 

1. กระบวนการประเมินการฝกประสบการณวิชาชีพโดยผูเกี่ยวของตอไปนี้ 
   1.1 นักศึกษา 

ใหนักศึกษาตอบแบบสอบถามการฝกประสบการณวิชาชีพ การบันทึกรายการตามเอกสารท่ีกําหนด 
และการประเมินตนเอง 
   1.2 พนักงานพ่ีเล้ียงหรือผูประกอบการ 

พนักงานพ่ีเลี้ยงบันทึกงานท่ีมอบหมาย และผลการฝกปฏิบัติในแบบบันทึกประเมินผลตามแบบ
บันทึกท่ีหลักสูตรไดกําหนด หรือ ตามแบบท่ีหนวยงานนําเสนอ พรอมผานความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
   1.3 อาจารยท่ีดูแลกิจกรรมวิชาชีพ 

อาจารยท่ีปรึกษา/อาจารยนิเทศ บันทึกการใหคําปรึกษา การนิเทศ ผลการดําเนินงานของนักศึกษา
หลังใหคําปรึกษา ในแบบรายงานผลการฝกประสบการณวิชาชีพ การนําคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาไป
ใชในการแกปญหาของนักศึกษา และโทรศัพทสอบถามปฏิบัติงานของนักศึกษาเปนระยะ ท้ังนี้โดยไม
กอใหเกิดความรําคาญตอหนวยงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานใหครบ ถูกตอง และทันตามกําหนดเวลา 
พรอมท้ังนําเสนอความเห็นโดยสรุปเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
   1.4 อ่ืน ๆ เชน บัณฑิตจบใหม 
         ติดตามความความกาวหนาในการทํางานของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากสาขาวิชา โดยการสํารวจ
สอบถามจากบัณฑิต การรายงานผลการไดรับรางวัลในการประกอบอาชีพ 
2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง 

- อาจารยท่ีปรึกษาการฝกประสบการณวิชาชีพ ประมวลผลการฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา 
จากผลการประเมินและขอเสนอแนะจากนักศึกษา จากพนักงานพ่ีเลี้ยง และจากอาจารยท่ีปรึกษาเฉพาะ
เรื่อง รายงานตออาจารยรับผิดชอบหลักสูตรและประธานกรรมการบริหารหลักสูตรหรือคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือทราบ 

- ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร รวมพิจารณานําขอเสนอแนะมาปรับปรุงสําหรับการใชรอบป
การศึกษาตอไป นําแสดงไวในรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร ในลําดับตอไป 
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