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มคอ. 4 

 
สารบัญ 

 
หมวด                  หนา 
 
หมวด 1 ขอมูลท่ัวไป         4 
หมวด 2  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค        4 
หมวด 3  การพัฒนาผลการเรียนรู        5 
หมวด 4 ลักษณะและการดําเนินการ        7 
หมวด 5  การวางแผนและการเตรียมการ       8 
หมวด 6  การประเมินนักศึกษา        8 
หมวด 7  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝกประสบการณภาคสนาม  9 
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มคอ. 4 

รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่1 ขอมูลทั่วไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 
   3574806  
2. จํานวนหนวยกิตหรือจํานวนช่ัวโมง 
    5(0-30-0) หนวยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา 
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกคา หมวดวิชาเฉพาะ ประสบการณวิชาชีพ 
4. อาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยท่ีปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม 

อ.ภัทรานิษฐ  ศุภกิจโกศล 
ผศ.ดร.ณัฏฐพันธ  เขจรนันทน 
ผศ.ปริศนา  ม่ันเภา 
ดร.สิรินาถ  แพทยังกุล 
ดร.จิรัสย  ศิรศิริรัศม 
ดร.ราเชนทร  บุญลอยสง 
ดร.ศีลสุภา  วรรณสุทธิ์ 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีกําหนดใหมีการฝกประสบการณภาคสนามตามแผนการศึกษาของ  
   หลักสูตร 
    ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปท่ี 4 
6. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณภาคสนามครั้งลาสุด 
    28 กรกฎาคม 2560   
  

หมวดที ่2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
1. จุดมุงหมายของประสบการณภาคสนาม 
      เพ่ือใหผูเรียนสามารถประยุกตใชความรูในภาคทฤษฎีกับการปฏิบัติงานไดจริง 
2. วัตถุประสงคของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณภาคสนาม 
      เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการฝกประสบการณวิชาชีพรวมกับคูความรวมมือทางวิชาการ 
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มคอ. 4 

หมวดที ่3 การพัฒนาผลการเรียนรู 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

(1) มีความซ่ือสัตยสุจริต ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน 
และสามารถจัดการปญหาความขัดแยงระหวางผลประโยชนทีไดรับกับจริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

(2) มีทัศนคติท่ีดีตออาชีพและแสดงออกซ่ึงคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและ 
การปฏิบัติตนตอผูอ่ืนอยางสมํ่าเสมอ 

(3) มีความรับผิดชอบในหนาท่ี เปนสมาชิกท่ีดีและมีสวนรวมในกิจกรรมเพ่ือการพัฒนามีภาวะผูนํา 
และเปนแบบอยางท่ีดีตอผูอ่ืน 

(4) มีวินัยในการทํางาน และปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับขององคกรและสังคม 
   1.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผลการเรียนรู 
        การฝกประสบการณวิชาชีพ ณ สถานประกอบการภายใตความรวมมือทางวิชาการ 
   1.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู 
        ผลการประเมินจากสถานประกอบการ และ รายงานการฝกประสบการณวิชาชีพรายบุคคล 
2. ความรู 
    2.1 อธิบายถึงความรูท่ีจะไดรับ/ผลการเรียนรูดานความรู 

(1) มีความรูในสาขาวิชาการบริการลูกคาท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยางกวางขวาง 
เปนระบบ เปนสากล และทันสมัยตอสถานการณโลก 

(2) มีความรูท่ีเกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
(3) มีความรูในกระบวนการ 

และเทคนิคการวิจัยเพ่ือแกไขปญหาและตอยอดองคความรูในงานอาชีพ  
    2.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผลการเรียน 
        การฝกประสบการณวิชาชีพ ณ สถานประกอบการภายใตความรวมมือทางวิชาการ 
    2.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู 
        ผลการประเมินจากสถานประกอบการ และ รายงานการฝกประสบการณวิชาชีพรายบุคคล 
3. ทักษะทางปญญา 
    3.1 ทักษะทางปญญาท่ีจะไดรับการพัฒนา/ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(1) มีความสามารถประมวลและศึกษาขอมูลเพ่ือวิเคราะหสาเหตุของปญหาและความขัดแยง 
รวมท้ังหาแนวทางปองกันและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม ท้ังเชิงกวางและเชิงลึก 

(2) มีความสามารถประยุกตใชความรูภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ 
ไปใชประโยชนในการฝกประสบการณภาคสนาม 
และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณไดอยางเหมาะสม 

(3) มีความสามารถประยุกตใชนวัตกรรมจากภาคธุรกิจ 
และจากศาสตรอ่ืนๆท่ีเก่ียวของเพ่ือพัฒนาทักษะการทํางานใหเกิดประสิทธิผล 

    3.2 กระบวนการหรือกิจกรรมตางๆ ท่ีใชในพัฒนาผลการเรียนรู 
        การฝกประสบการณวิชาชีพ ณ สถานประกอบการภายใตความรวมมือทางวิชาการ 
    3.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู 

 5 



มคอ. 4 

        ผลการประเมินจากสถานประกอบการ และ รายงานการฝกประสบการณวิชาชีพรายบุคคล 
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 คําอธิบายเก่ียวกับทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความสามารถในการรับภาระ   
         ความรับผิดชอบท่ีควรมีการพัฒนา 

(1) มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานท่ีไดรับมอบหมายตามหนาท่ีและบทบาทของต
นในกลุมงานไดอยางเหมาะสม 
รวมท้ังมีสวนรวมในการชวยเหลือผูรวมงานและแกไขปญหากลุม 

(2) มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธและสามารถสรางสัมพันธภาพอันดีกับผูอ่ืน 
และปรับตัวเชิงวิชาชีพได 

(3) มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง 
และพัฒนาวิชาชีพใหทันสมัยอยางตอเนื่องและตรงตามมาตรฐานสากล  

    4.2 กระบวนการ หรือกิจกรรมตางๆ ท่ีจะพัฒนาผลการเรียนรู 
        การฝกประสบการณวิชาชีพ ณ สถานประกอบการภายใตความรวมมือทางวิชาการ 
    4.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู 
        ผลการประเมินจากสถานประกอบการ และ รายงานการฝกประสบการณวิชาชีพรายบุคคล 
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 คําอธิบายเก่ียวกับทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี  
          ควรมีการพัฒนา 

(1) มีความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการฟง การพูด การอาน การเขียน 
และการสรุปประเด็นไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(2) มีความสามารถในการสื่อสารกับลูกคา 
หรือผูรับบริการไดอยางเหมาะสมตามสถานการณและวัฒนธรรม 

(3) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสาร 
รูจักเลือกรูปแบบของการนําเสนอท่ีเหมาะสมสําหรับเรื่อง 
และผูฟงท่ีแตกตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(4) มีความสามารถในการใชเทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในการประมวลการแปลความ
หมาย และการวิเคราะหขอมูล 

     5.2 กระบวนการหรือกิจกรรมตางๆ ท่ีจะพัฒนาผลการเรียนรู 
        การฝกประสบการณวิชาชีพ ณ สถานประกอบการภายใตความรวมมือทางวิชาการ 
     5.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู    
        ผลการประเมินจากสถานประกอบการ และ รายงานการฝกประสบการณวิชาชีพรายบุคคล 
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มคอ. 4 

หมวดที ่4 ลักษณะและการดําเนินการ 
1. คําอธิบายโดยท่ัวไปของประสบการณภาคสนามหรือคําอธิบายรายวิชา 
      ฝกประสบการณวิชาชีพในธุรกิจท่ีเก่ียวกับการบริการลูกคา  
      Internship profession in business, especially in customer service area. 
 
2. กิจกรรมของนักศึกษา 
            การฝกประสบการณวิชาชีพ ณ สถานประกอบการภายใตความรวมมือทางวิชาการ ซ่ึงอยูภายใต
เง่ือนไขของคูความรวมมือทางวิชาการ บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น 
 
3. รายงานหรืองานท่ีนักศึกษาไดรับมอบหมาย 

รายงานหรืองานท่ีไดรับมอบหมาย กําหนดสง 
รายงานผลการฝกประสบการณวิชาชีพ หลังฝกงานครบตามเวลาท่ีกําหนด 1 สัปดาห 
 
4. การติดตามผลการเรียนรูการฝกประสบการณภาคสนามของนักศึกษา 
   อาจารยท่ีปรึกษา/นิเทศ ติดตามตรวจรายงานการฝกประสบการณวิชาชีพผานระบบการรายงานออนไลน 
(htttp://wbsc.dusit.ac.th) อาจสุมเยี่ยมนักศึกษา ณ สถานท่ีฝกประสบการณวิชาชีพ 
5. หนาท่ีและความรับผิดชอบของพนักงานพ่ีเล้ียงในสถานประกอบการท่ีดูแลกิจกรรมใน  
   ภาคสนาม 
   ฝกทักษะท่ีจําเปนกอนลงปฏิบัติหนาท่ีจริง 
6. หนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยท่ีปรึกษา/อาจารยนิเทศ 
    ติดตามตรวจรายงานการฝกประสบการณวิชาชีพผานระบบการรายงานออนไลน 
(htttp://wbsc.dusit.ac.th) อาจสุมเยี่ยมนักศึกษา ณ สถานท่ีฝกประสบการณวิชาชีพ 
7. การเตรียมการในการแนะแนวและชวยเหลือนักศึกษา 
    ประชมุ/อบรม การใชงานระบบการรายงานการฝกประสบการณวิชาชีพ (htttp://wbsc.dusit.ac.th) 
และจัดใหอาจารยพบกับกลุมนักศึกษาเพ่ือกําหนดชองทางการสื่อสารรวมกัน 
8. ส่ิงอํานวยความสะดวกและการสนับสนุนท่ีตองการจากสถานท่ีท่ีจัดประสบการณภาคสนาม/   
   สถานประกอบการ 
   บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น อํานวยความสะดวกใหนักศึกษาเขาฝกประสบการณวิชาชีพ ณ ศูนยบริการลูกคา
สัมพันธทางโทรศัพท และ รานคาท่ีใหบริการลูกคาของทรู 
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มคอ. 4 

หมวดที ่5 การวางแผนและการเตรียมการ 
1. การกําหนดสถานท่ีฝก 
    บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น 
2. การเตรียมนักศึกษา 
        ประชมุ/อบรม การใชงานระบบการรายงานการฝกประสบการณวิชาชีพ 
(htttp://wbsc.dusit.ac.th) และ จัดใหอาจารยพบกับกลุมนักศึกษาเพ่ือกําหนดชองทางการสื่อสารรวมกัน 
 
3. การเตรียมอาจารยท่ีปรึกษา/อาจารยนิเทศ 
   ประชุมอาจารยท่ีปรึกษา/นิเทศ 
4. การเตรียมพนักงานพ่ีเล้ียงในสถานท่ีฝก 
    หารือรวมกันเพ่ือกําหนดแนวทางรวมกัน 
5. การจัดการความเส่ียง 
    ติดตามนักศึกษาท้ังทางตรงและทางออม โดยเปนทางการและไมเปนทากงาร 
 

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 

นักศึกษาตองไดรับคะแนนประเมินเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จึงจะผานเกณฑการฝกประสบการณภาคสนาม 
2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
    ประเมินจากรายงาน 
3. ความรับผิดชอบของพนักงานพ่ีเล้ียงตอการประเมินนักศึกษา 
    ใหขอเสนอแนะในการพัฒนาการปฏิบัติงาน 
4. ความรับผิดชอบของอาจารยผูรับผิดชอบประสบการณภาคสนามตอการประเมินนักศึกษา 
    ติดตามการฝกประสบการณอยางสมํ่าเสมอ 
5. การสรุปผลการประเมินท่ีแตกตาง 
    หารือรวมกันท้ังอาจารยท่ีปรึกษา/นิเทศ และ ผูรับผิดชอบการฝกงานจากทรู 
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มคอ. 4 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝกประสบการณภาคสนาม 
 

1. กระบวนการประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดยผูเกี่ยวของตอไปนี้ 
   1.1 นักศึกษา 
         สุมสอบถามพูดคุยอยางไมเปนทางการ  
   1.2 พนักงานพ่ีเลี้ยงหรือผูประกอบการ 
         สุมสอบถามพูดคุยอยางไมเปนทางการ / รายงานตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
   1.3 อาจารยท่ีดูแลกิจกรรมภาคสนาม 
         แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมรู 
   1.4 อ่ืน ๆ เชน ผูประสานงานการฝกประสบการณวิชาชีพจากทรู 
         พูดคุยหารืออยางไมเปนทางการ 
2.  กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง 
     นําขอมูลผลการประเมินประสิทธิภาพการทํางานจากทรู เปรียบเทียบกับ รายงานการฝก
ประสบการณวิชาชีพจากนักศึกษา เพ่ือทบทวนและตรวจสอบความตรงกันของขอมูล เพ่ือใชในการวางแผน
ปรับปรุงกระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพตอไป 
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