รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.4)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจําภาคเรียนที่ 2/2560

รหัสวิชา 3644801 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การฝกประสบการณวิชาชีพในการตลาด
(ภาษาอังกฤษ) Field Experience in Marketing

อาจารย,ผู.สอน
ผู2ช3วยศาสตราจารย ดร.ภัทรพร ทิมแดง
และอาจารยผู2รับผิดชอบหลักสูตรและคณาจารยประจําหลักสูตร

1

คํานํา
ในการจัดทํา มคอ.4 ในครั้งนี้เปDนส3วนหนึ่งของวิชา การฝกประสบการณวิชาชีพในการตลาด
(Field Experience in Marketing) รหัสวิชา3644801 เพื่อเปDน การเตรีย มความพร2อมของนักศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ให2มีความพร2อมในการเข2าสู3ตลาดแรงงาน โดยการส3ง
นักศึกษาให2เข2ารับการฝกประสบการณวิชาชีพในการตลาด ในองคกรภาครัฐและเอกชน การใช2ความรู2ทาง
ทฤษฎีทางด2านการตลาด การขาย และการจัดการการตลาดสําหรับการปฏิบัติงานจริง
ผู2สอนควรได2ศึกษารายละเอียดแต3ละหัวข2อเพิ่มเติมอีกและหวังว3าเอกสารประกอบการสอนนี้จะ
มีประโยชนและขอขอบคุณในความอนุเคราะหมา ณ โอกาสนี้ด2วย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
พฤศจิกายน 2560
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การพัฒนาผลการเรียนรู2
ลักษณะและการดําเนินการ
การวางแผนและการเตรียมการ
การประเมินนักศึกษา
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝกประสบการณภาคสนาม
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ
หมวดที่ 1 ข.อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3644801 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การฝ;กประสบการ,วิชาชีพในการตลาด
(ภาษาอังกฤษ) Field Experience in Marketing
2. จํานวนหนOวยกิต
3(0-24-0) หน3วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
3.2 ประเภทรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ กลุ3มวิชาฝกประสบการณ
4. อาจารย,ผู.รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย,ผู.สอน
4.1 อาจารยผู2รับผิดชอบรายวิชา
4.2 อาจารยผู2สอน

ผศ.ดร.ภัทรพร ทิมแดง
อาจารยผู2รับผิดชอบหลักสูตรและคณาจารยประจําหลักสูตร

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปSที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปZที่ 4
6. รายวิชาที่ต.องเรียนมากOอน (Pre-requisite)
ไม3มี
7. รายวิชาที่ต.องเรียนพร.อมกัน (Co-requisites)
ไม3มี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลOาสุด
20 พฤศจิกายน 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุOงหมายและวัตถุประสงค,
1. จุดมุOงหมายของรายวิชา
1. พุทธิพิสัย (ความรู2ที่ได2รับจากการเรียน)
1.1 เพื่อให2นักศึกษาทราบถึงรูปแบบ วิธีการ และขั้นตอนการปฎิบัติงานของสถานประกอบการ
2.2 เพื่อให2นักศึกษาสามารถเกิดทักษะกระบวนการในด2านการบริหารจัดการงานและบริหารจัดการ
ทางด2านของเวลาได2อย3างมีประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อเปDนการเตรียมความพร2อมให2กับนักศึกษาในการเข2าสู3ตลาดแรงงานได2เต็มศักยภาพ
2. ทักษะพิสัย (ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใช2 IT ที่ได2รับจากการเรียน)
2.1 นักศึกษาสามารถนําความรู2ที่ได2มาประยุกตใช2ให2เกิดประโยชนกับการฝกประสบการณ
2.2 นักศึกษาสามารถค2นคว2าหาข2อมูลที่จําเปDนต3อการฝกปฎิบัติงานได2เปDนอย3างดี
2.3 นักศึกษาสามารถนําความรู2ที่ได2รับจากการฝกประสบการณมาทําการวิเคราะหงานและจัดทํา
เปDนรูปเล3มรายงานพร2อมทั้งนําเสนอต3อหลักสูตร
3. จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ได2รับจากการเรียน)
3.1 นั กศึ กษาจะต2 องมี ความรู2 ความเข2 าใจในหลั กจริ ย ธรรม คุ ณธรรมที่ มีความสํ า คั ญ ทางธุ ร กิ จ
สามารถจัดการป_ญหาทางคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ และมีความอดทนในการ
ฝกประสบการณ
3.2 นักศึกษาสามารถปฏิบัติหน2าที่ได2เต็มศักยภาพและสามารถเก็บรักษาความลับของบริษัทได2เปDน
อย3างดี
3.3 นักศึกษาต2องเปDนผู2ที่มีความซื่อสัตยและตรงต3อเวลา
2. วัตถุประสงค,ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อให2นักศึกษาได2ประสบการณจากวิชาชีพโดยตรงจากสถานประกอบการและสามารถนํา
ความรู2ที่ศึกษามาประยุกตใช2ในการประกอบวิชาชีพ
2.2 เพื่อพัฒนาองคความรู2ของนักศึกษาให2มีทักษะด2านต3าง ๆ และเตรียมความพร2อมให2นักศึกษา
เปDนบัณฑิตที่ดีของสังคม
2.3 เพื่อให2นักศึกษาเตรียมความพร2อมก3อนที่จะออกไปประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา
2.4 เพื่อสร2างและพัฒนาศักยภาพด2านวิชาชีพให2สอดคล2องกับตลาดแรงงาน
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หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู.
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต.องพัฒนา
1.1.1 มีความซื่อสัตยสุจริต เสียสละไม3เอารัดเอาเปรียบผู2อื่น มีความรับผิดชอบต3อตนเอง สังคม
และสิ่งแวดล2อม
1.2.1 มีความพอเพียงเปDนหลักในการดําเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล
และการสร2างภูมิคุ2มกัน
1.3.1 มีจิตสํานึกและมโนธรรมที่จะแยกแยะความถูกต2อง ความดีความชั่ว
1.4.1 มีความรู2ความเข2าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมที่มีความสําคัญทางธุรกิจ สามารถจัดการ
ป_ญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ
1.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู.
1.2.1 ปฐมนิเทศนักศึกษาถึงระเบียบ วินัย คุณธรรม ที่พึงปฏิบัติ ก3อนการฝกประสบการณ
วิชาชีพ
1.2.2 กําหนดตารางเวลาฝกประสบการณวิชาชีพ บันทึกเวลาฝกประสบการณวิชาชีพ กําหนด
ขอบเขตของงาน กําหนดวิธีการประเมินผลงาน
1.2.3 มอบหมายงาน กําหนด ติดตามและควบคุมให2นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาน
ประกอบการ เช3นเดียวกับพนักงานของหน3วยงาน
1.2.4 ประเมินผลการปฏิบัติงานอย3างต3อเนื่อง
1.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู.
1.3.1 ประเมิ น การเรี ย นรู2 ด2 ว ยตนเองของนั ก ศึ ก ษา โดยใช2 แ บบสอบถามมาตรฐานที่ วั ด
คุณธรรม จริยธรรม ทักษะและพฤติกรรม
1.3.2 ประเมินผลการปฏิบัติงานอย3างต3อเนื่อง สม่ําเสมอ การเข2าปฏิบัติงาน
1.3.3 ประเมินโดยพนักงานพี่เลี้ยง หรือพนักงานควบคุมการฝกประสบการณวิชาชีพ จากการ
สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกระหว3างฝกประสบการณวิชาชีพ โดยมีการบันทึกผลการประเมิน และมี
หลักฐานแจ2งให2นักศึกษาทราบด2วยทุกครั้ง
1.3.4 ประเมิ น ความซื่ อสั ต ยจากการสนทนา สั ม ภาษณเพื่ อ นร3 ว มงาน หั ว หน2 า งาน และ
ผู2เกี่ยวข2อง พร2อมมีรายงานผลการฝกประสบการณวิชาชีพประกอบ
1.3.5 ประเมินโดยอาจารยนิเทศก จากผลการรายงานการดําเนินงาน การปฏิบัติงานของ
นักศึกษา
2. ความรู.
2.1 อธิบายถึงความรู.ที่จะได.รับ/ผลการเรียนรู.ด.านความรู.
2.1.1 มี ค วามรู2 แ ละความเข2 า ใจในสาระสํ า คั ญ ของศาสตรที่ เ ปD น พื้ น ฐานที่ จํ า เปD น สํ า หรั บ
การตลาด
2.1.2 มีความรู2และความเข2าใจในสาระสําคัญของศาสตรด2านการตลาด การเงิน การผลิต และ
การดําเนินงาน รวมทั้งการจัดการองคกร
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2.1.3 มีความรู2และความเข2าใจในสาระสําคัญเกี่ยวกับการตลาดและการจัดการการตลาด ใน
ด2านการวางแผน การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการดําเนินงานรวมทั้งการปรับปรุงแผนงาน
2.1.4 มีความรู2เกี่ยวกับความก2าวหน2าทางวิชาการและวิชาชีพด2านการตลาด รวมทั้งมีความ
เข2าใจในสถานการณที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย3างเท3าทัน
2.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียน
2.2.1 สถานประกอบการที่ฝกประสบการณวิชาชีพ จัดพนักงานพี่เลี้ยงให2คําแนะนําเครื่องมือ
อุปกรณที่จําเปDนในการปฏิบัติงานตามหน2าที่ บอกถึงแหล3งข2อมูลเพื่อให2นักศึกษาได2ค2นคว2าข2อมูลเพื่อการ
ทํางานได2ด2วยตนเอง
2.2.2 ใช2เครื่องมือ อุปกรณ ซอฟตแวรที่มีในหน3วยงานเพื่อการปฏิบัติงานจริงภายใต2การดูแลของ
พนักงานพี่เลี้ยง
2.2.3 จัดประชุม จัดทําแผนการปฏิบัติ และมอบหมายงาน ติดตามงาน ตามระยะเวลาที่กําหนด
หรือตามความเหมาะสม
2.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู.
2.3.1 ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน โดยผู2เกี่ยวข2อง ได2แก3 พนักงานพี่เลี้ยง อาจารยนิเทศก
2.3.2 ประเมินผลจากการทํางานร3วมกับผู2อื่น โดยประเมินตามการบันทึกการปฏิบัติงานตามแผน
2.3.3 ประเมินผลจากการตรงต3อเวลาในการส3งงาน และความสมบูรณของงานที่ได2รับมอบหมาย
โดยกําหนดแบบบันทึกการส3งงาน
3. ทักษะทางป]ญญา
3.1 ทักษะทางป]ญญาที่จะได.รับการพัฒนา/ผลการเรียนรู.ด.านทักษะทางป]ญญา
3.1.1 สามารถสืบค2น จําแนก และวิเคราะหข2อมูล เพื่อให2ได2ซึ่งสารสนเทศที่เปDนประโยชนใน
การแก2ไขป_ญหาและการตัดสินใจอย3างเหมาะสม
3.1.2 มี ความคิด ริ เ ริ่มสร2 า งสรรค ต3 อยอดกรอบความรู2 เ ดิม สามารถบูร ณาการความรู2 ใน
สาขาวิชาที่ศึกษาและประสบการณเพื่อให2เกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหม3 ๆ
3.1.3 สามารถคิดค2นทางเลือกใหม3 ๆ รวมทั้งสามารถวิเคราะหทางเลือกและผลกระทบที่เปDนผล
จากทางเลือกอย3างรอบด2าน โดยการนําความรู2และประสบการณมาประยุกตใช2
3.2 กระบวนการหรือกิจกรรมตOางๆ ที่ใช.ในพัฒนาผลการเรียนรู.
3.2.1 จัดทํารายงานผลวิเคราะหงานที่ได2ฝกประสบการณวิชาชีพในการตลาด
3.2.2 จัดทํารายงานหรือผลการปฏิบัติงานเสนอ อาจารยที่ปรึกษา อย3างสม่ําเสมอและต3อเนื่อง
3.2.3 มีการติดต3อสื่ อสารระหว3 างอาจารยที่ปรึกษา อาจารยนิ เทศก และนักศึกษาฝกงานอย3า ง
ต3อเนื่อง
3.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู.
ประเมินผลจากผลงานที่ได2รับมอบหมาย ตามหัวข2อที่กําหนด โดยอ2างอิงทฤษฎีในวิชาที่เกี่ยวข2อง
และควรนํามาเปDนพื้นฐานในการทํางาน
4. ทักษะความสัมพันธ,ระหวOางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 คําอธิบายเกี่ยวกับทักษะความสัมพันธ,ระหวOางบุคคลและความสามารถในการรับภาระ
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ความรับผิดชอบที่ควรมีการพัฒนา
4.1.1 มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธและสามารถสร2างสัมพันธภาพอันดี
กับผู2อื่น และปรับตัวเชิงวิชาชีพได2
4.1.2. มีความกระตือรือร2น สามารถทํางานเปDนกลุ3ม และสามารถแสดงภาวะผู2นําผู2ตามได2อย3าง
เหมาะสม มีการเรียนรู2อย3างต3อเนื่องเพื่อการพัฒนาตนเองและอาชีพ
4.1.3. มีความคิดริเริ่มและมีความคิดเห็นที่มีความแตกต3างอย3างสร2างสรรคของทีมงาน
4.2 กระบวนการ หรือกิจกรรมตOางๆ ที่จะพัฒนาผลการเรียนรู.
4.2.1 สร2างกิจกรรมสันทนาการ ละลายพฤติกรรม เพื่อให2เกิดความรู2รักสามัคคีพร2อมทํางานเปDนทีม
4.2.2 มอบหมายงานที่ต2องทํางานร3วมกันเปDนทีม มีการแบ3งงานกันอย3างชัดเจน
4.2.3 มอบหมายงานที่ ต2 องไปพู ด คุ ย สนทนา สั มภาษณ เพื่ อให2 ได2 ข2อมู ล เพื่ อการพั ฒ นาระบบ
สารสนเทศ
4.2.4 ประชุมร3วมกัน เพื่อมอบหมายงาน ติดตามงาน ประเมินผล
4.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู.
4.3.1 สร2างแบบประเมินโดยประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม จากการสัมภาษณผู2ร3วมงาน หรือ
ผู2เกี่ยวข2อง
4.3.2 สร2างแบบประเมินโดยประเมินจากข2อมูลที่ได2รับจากที่นักศึกษาไปสัมภาษณ
4.3.3 สร2างแบบประเมินโดยประเมินจากการมีส3วนร3วมในการแสดงความคิดเห็น และการได2รับ
การยอมรับจากเพื่อนร3วมงาน หรือผู2เกี่ยวข2อง
5. ทักษะการวิเคราะห,เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช.เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 คําอธิบายเกี่ยวกับทักษะการวิเคราะห,เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช.เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ควรมีการพัฒนา
5.1.1 สามารถประยุกตใช2หลักคณิตศาสตร สถิติ และการวิเคราะหเชิงปริมาณมาใช2ในการ
วิเคราะหและตัดสินใจทางการตลาด
5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต3างประเทศได2
5.1.3 สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร2างความเข2าใจ การเขียนรายงาน และการนําเสนองาน
อย3างถูกต2อง
5.1.4 สามารถนําเทคโนโลยีไปเปDนเครื่องมือในการสนับสนุนในการดําเนินงาน
5.2 กระบวนการหรือกิจกรรมตOางๆ ที่จะพัฒนาผลการเรียนรู.
5.2.1 มอบหมายงานที่ต2องใช2คณิตศาสตร ทักษะการคํานวณ และใช2สถิติเพื่อนําเสนอข2อมูล
5.2.2 มอบหมายงานที่ต2องมีการสื่อสารโดยใช2ภาษาทั้งไทยและต3างประเทศ ทั้งการพูด เขียน ใน
การประสานการทํางาน
5.2.3 มอบหมายงานที่ต2องใช2เทคโนโลยี ในการแก2ป_ญหา หรือนําเสนอผลงาน
5.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู.
5.3.1 ประเมิ น จากเอกสาร ที่ นํ า เสนอผลการวิ เ คราะหข2 อ มู ล ทางสถิ ติ โดยใช2 เ ทคโนโลยี
สารสนเทศเปDนเครื่องมือ
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5.3.2 ประเมินจากเอกสารที่บันทึก ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส BLOG เว็บไซต ที่ใช2สื่อสารเพื่อการ
ปฏิบัติงาน
5.3.3 ประเมินจากผลการแก2ป_ญหาและการบันทึกการแก2ไข โดยเน2นความถูกต2องและเหมาะสม

หมวดที่ 4 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณ,วิชาชีพหรือคําอธิบายรายวิชา
การฝกประสบการณวิชาชีพในการตลาด ในองคกรภาครัฐและเอกชน การใช2ความรู2ทางทฤษฎี
ทางด2านการตลาด การขาย และการจัดการการตลาดสําหรับการปฏิบัติงานจริง
Field experience in marketing management, in any types of organization as stated
in the requirements of the Marketing Management Program, under the supervision of
lecturers and organization’s administrators.
2. กิจกรรมของนักศึกษา
การทํางานเพื่อเพิ่มประสบการณวิชาชีพในช3วงระยะเวลาต3อเนื่องจนครบจํานวนชั่วโมงที่ระบุตาม
หลักสูตร และหรื อตามเวลาการทํางานของสถานประกอบการที่ นักศึ กษาฝกประสบการณวิชาชีพ โดย
นักศึกษาต2องมีการเตรียมตัวก3อนการทํางานดังนี้
- เรียนรู2 ทําความเข2าใจในภารกิจ เปuาหมาย วัฒนธรรม กฎ ระเบียบ ขั้นตอนในการทํางานของ
สถานประกอบการ หรือ หน3วยงานที่ต2องเข2ารับการฝกประสบการณวิชาชีพ
- เรียนรู2 และฝกการทํางานร3วมกับผู2อื่นในสถานประกอบการที่ฝกประสบการณวิชาชีพ
- นําความรู2ด2านทฤษฎีด2านธุรกิจ ระบบการตลาด เทคโนโลยี ระบบสารสนทางธุรกิจและวิชาการ
อื่นที่เกี่ยวข2อง มาเปDนพื้นฐานในการประยุกตเพื่อการทํางานการฝกแก2ไขป_ญหาในโจทยที่ได2รับมอบหมาย
โดยใช2อุปกรณ เครื่องมือที่มีอยู3ในสถานประกอบการ
3. รายงานหรืองานที่นักศึกษาได.รับมอบหมาย
งานที่ได.รับมอบหมาย
การปฏิบัติงาน
แบบแจ2งรายละเอียดงาน ผู2
ให2ผู2ดูแลการฝกประสบการณ
ประเมินนักศึกษา/ผู2ที่ได2รับ
วิชาชีพเปDนผู2ให2ข2อมูลและ
มอบหมาย
รายละเอียดตามแบบฟอรม
(เอกสารหมายเลข คธ.01)
แบบแจ2งแผนปฏิบัติงานของ
แผนปฏิบัติงานทั้งหมด
นักศึกษา
(เอกสารหมายเลข คธ.02)
แบบประเมินผลการฝก
ให2ผู2ดูแลการฝกประสบการณ
ประสบการณวิชาชีพ หลักสูตร วิชาชีพเปDนผู2ประเมิน
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาดธุรกิจ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต

กําหนดสOง
สัปดาหที่ 5 ของการฝก
ประสบการณวิชาชีพ
สัปดาหที่ 5 ของการฝก
ประสบการณวิชาชีพ
สัปดาหที่ 5 ของการฝก
ประสบการณวิชาชีพ
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งานที่ได.รับมอบหมาย
แบบแจ2งรายละเอียดงาน ผู2
ประเมินนักศึกษา/ผู2ที่ได2รับ
มอบหมาย
(เอกสารหมายเลข คธ.01)
(เอกสารหมายเลข คธ.03)

การปฏิบัติงาน
ให2ผู2ดูแลการฝกประสบการณ
วิชาชีพเปDนผู2ให2ข2อมูลและ
รายละเอียดตามแบบฟอรม

กําหนดสOง
สัปดาหที่ 5 ของการฝก
ประสบการณวิชาชีพ

แบบประเมินผลนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพ
(เอกสารหมายเลข คธ.04)
แบบสอบถามการฝกประสบการณ
วิชาชีพ ความพึงพอใจของ
นักศึกษาในการฝกประสบการณ
วิชาชีพ ณ สถานประกอบการ
(เอกสารหมายเลข คธ.05)
คู3มือและเอกสารประกอบการฝก
ประสบการณวิชาชีพทางการตลาด
ธุรกิจ
(เอกสารหมายเลข คธ.06)

ให2ผู2ดูแลการฝกประสบการณ
วิชาชีพเปDนผู2ประเมิน

สัปดาหที่ 13 ของการฝก
ประสบการณวิชาชีพ

สรุปการฝกประสบการณวิชาชีพ
ของแต3ละสัปดาห

นักศึกษาประเมินความพึงพอใจ สัปดาหที่ 13 ของการฝก
ต3อการปฏิบัติงานและ
ประสบการณวิชาชีพ
คุณลักษณะของสถาน
ประกอบการ
จดบันทึกการฝกประสบการณ
วิชาชีพทุกวันลงในคู3มือและ
เอกสารประกอบการฝก
ประสบการณวิชาชีพทาง
การตลาดธุรกิจ
บันทึกการฝกประสบการณ
วิชาชีพในแต3ละสัปดาหสมุด
รายงานบันทึกการฝก
ประสบการณวิชาชีพใน
การตลาด

สัปดาหที่ 5 และ 13 ของการฝก
ประสบการณวิชาชีพ

ทุกสัปดาหของการฝก
ประสบการณวิชาชีพ

4. การติดตามผลการเรียนรู.การฝ;กประสบการณ,วิชาชีพของนักศึกษา
- จัดประชุมผู2เกี่ยวข2องในการฝกประสบการณวิชาชีพ ทั้งที่ปรึกษาการฝกประสบการณวิชาชีพและที่
ปรึกษาเฉพาะเรื่อง ให2นักศึกษานําเสนอการเรียนรู2และประสบการณที่ได2รับจากการฝกประสบการณวิชาชีพ
เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู2ระหว3างนักศึกษาที่ไปฝกประสบการณวิชาชีพ
- อาจารยชี้แจงให2เห็นถึงความสําคัญ และผลกระทบต3อพฤติกรรมด2านคุณธรรม จริยธรรม ความสัมพันธ
ระหว3างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่มีต3อการทํางานในอนาคต
- การนําผลการประเมินนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ มานําเสนออภิปราย เพื่อเปDนแนวทางในการ
ฝกประสบการณวิชาชีพต3อรุ3นต3อไป
5. หน.าที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมในวิชาชีพ
- จัดโปรแกรม ตารางการฝกประสบการณวิชาชีพ
- แนะนํานักศึกษาเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข2อปฏิบัติ วัฒนธรรมของหน3วยงาน
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- ติดตามความก2าวหน2า ประเมินผลการทํางานของนักศึกษาฝกประสบการณวิช าชีพ รายงานผลต3 อ
อาจารยที่ปรึกษา
- ประสานงานกับอาจารยที่ปรึกษา เพื่อให2ความเห็นในการปรับปรุงการทํางานของนักศึกษา
6. หน.าที่และความรับผิดชอบของอาจารย,ที่ปรึกษา/อาจารย,นิเทศก,
- ประสานและร3วมวางแผนการฝกประสบการณวิชาชีพกับพนักงานพี่เลี้ยง
- สังเกตการณการฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษาในสถานประกอบการ
- แนะนําหรือให2คําปรึกษา แก2ไข/ปuองกันป_ญหาแก3นักศึกษาให2มีทักษะการทํางานในองคกร
- ประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพ
- ทวนสอบผลการฝกประสบการณวิชาชีพ /ปรับปรุงแผนงานการฝกประสบการณวิชาชีพเปDนระยะ
7. การเตรียมการในการแนะแนวและชOวยเหลือนักศึกษา
- จัดปฐมนิเทศแนะนํานักศึกษาก3อนฝกประสบการณวิชาชีพ พร2อมแจกคู3มือการฝกประสบการณวิชาชีพ
- เตรี ย มช3 อ งทางและเจ2 า หน2 า ที่ ป ระสานงาน รั บ แจ2 ง เหตุ ด3 ว น กรณี ต2 อ งการความช3 ว ยเหลื อ ผ3 า น
หมายเลขโทรศัพท และไปรษณียอิเล็กทรอนิกส เปDนต2น
- เตรียมอาจารยที่ปรึกษาตามความเชี่ยวชาญด2านการใช2เครื่องมือ อุปกรณ หรือเทคนิคพิเศษ เพื่อให2
คําปรึกษาเฉพาะด2านในการแก2ไขป_ญหา
8. สิ่งอํานวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ต.องการจากสถานที่ที่จัดประสบการณ,วิชาชีพ/
สถานประกอบการ
- พนักงานพี่เลี้ยงที่คอยให2คําแนะนํา ประเมินผล สถานที่ทํางาน หมายเลขโทรศัพทที่ติดต3อได2
- วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ซอฟตแวร และคู3มือที่ใช2ประกอบการทํางาน
- แหล3งข2อมูลเพื่อการค2นคว2า หรือเรียนรู2ด2วยตนเอง
- สวัสดิภาพ และความปลอดภัย ในการฝกประสบการณวิชาชีพ
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หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ
1. การกําหนดสถานที่ฝ;ก
นักศึกษาเปDนผู2เลือกสถานที่ฝกประสบการณด2วยตนเอง โดยได2รับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
อาจารยผู2รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณวิชาชีพ คัดเลือกสถานประกอบการ
ที่ยินดีรับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ โดยดูลักษณะงานที่เหมาะสมและมีความพร2อมดังนี้
- เข2าใจ และสนับสนุนการฝกประสบการณวิชาชีพตามจุดมุ3งหมายของหลักสูตร
- มีความปลอดภัยของสถานที่ตั้ง มีความสะดวกในการเดินทาง และสภาพแวดล2อมการทํางานที่ดี
- สามารถจัดพนักงานพี่เลี้ยง ดูแลการฝกประสบการณวิชาชีพ
- มีโจทยป_ญหาที่มีความยากง3ายเหมาะสม กับศักยภาพของนักศึกษาในระยะเวลาที่กําหนด
- ยินดี เต็มใจรับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ
การติดต3อประสานงาน กําหนดล3วงหน2าก3อนฝกประสบการณวิชาชีพอย3างน2อย 2 เดือน จัดนักศึกษา
ฝกประสบการณวิชาชีพตามความสมัครใจ และกําหนดการทีหลักสูตรได2กําหนดไว2
2. การเตรียมนักศึกษา
จั ด ปฐมนิ เ ทศการฝกประสบการณวิ ช าชี พ มอบคู3 มื อ การฝกประสบการณวิ ช าชี พ ก3 อ นการฝก
ประสบการณวิชาชีพอย3างน2อย 1 สัปดาห ชี้แจงวัตถุประสงค สิ่งที่คาดหวัง จากการฝกประสบการณวิชาชีพ
วิธีการวัดและประเมินผล ช3องทางการติดต3อสื่อสาร การประสานงาน จัดฝกอบรมบุคลิกภาพ การแต3งกาย
หรือเทคนิคเพิ่มเติมหากต2องการความสามารถเฉพาะด2าน เพื่อการฝกประสบการณวิชาชีพ
3. การเตรียมอาจารย,ที่ปรึกษา/อาจารย,นิเทศก,
อาจารยผู2รับผิดชอบหลักสูตรกําหนดอาจารยนิเทศกตามความเหมาะสมกับนักศึกษา จัดประชุมชี้แจง
วัตถุประสงค วิธีการดําเนินการ โดยให2อาจารยที่ปรึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ ประสานงานกับสถาน
ประกอบการเพื่อขอชื่อ ตําแหน3งของพนักงานพี่เลี้ยง ประชุมพนักงานพี่เลี้ยง และนักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพเพื่อชี้แจงให2รับทราบวัตถุประสงค สิ่งที่คาดหวัง จากการฝกประสบการณวิชาชีพ ผลการเรียนรู2ของ
นักศึกษาที่ต2องการเน2น อุปกรณ เทคโนโลยี ซอฟตแวรที่จะนํามาใช2ในการฝกประสบการณวิชาชีพ แนว
ทางการฝกอบรม หรือการฝกใช2เครื่องมือ ช3องทางการติดต3อกรณีเหตุด3วน มอบเอกสารคู3มือการดูแล และ
ประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพ
4. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงในสถานที่ฝ;ก
จัดประชุมหรือปรึกษาหารือพนักงานพี่เลี้ยง และนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพเพื่อชี้แจงให2รับทราบ
วัตถุประสงค สิ่งที่คาดหวัง จากการฝกประสบการณวิชาชีพ รับทราบถึงวิธีการบันทึกผลการทํางานของ
นักศึกษา มอบเอกสารคู3มือการดูแล และประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพ แจ2งหมายเลขโทรศัพท
หรือช3องทางติดต3ออาจารยนิเทศก
5. การจัดการความเสี่ยง
อาจารยประจําหลักสูตรประชุมร3วมกันเพื่อประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดต3อนักศึกษาและก3อให2เกิดความ
เสียหายต3อสถานประกอบการหรือผู2มีส3วนได2เสีย ได2แก3
- ความเสี่ ย งจากสถานที่ ตั้ ง สภาพแวดล2 อ มในการทํ า งาน การเดิ น ทาง ปu อ งกั น โดยคั ด เลื อ กสถาน
ประกอบการที่มีการคมนาคมสะดวก ไม3มี หรือมีความเสี่ยงน2อยที่สุด
- ความเสี่ ย งจากอุ บั ติ ภั ย จากการทํ า งาน จากการใช2 เ ครื่ องมื อ อุ ป กรณ ซอฟตแวร ปu องกั น โดย จั ด
ปฐมนิเทศ แนะนําการใช2อุปกรณ การปuองกันไวรัส อันก3อให2เกิดความเสียหายต3อข2อมูลสถานประกอบการ
12

เน2นจริยธรรมการไม3เปvดเผยข2อมูลสถานประกอบการอันเปDนความลับ และกําหนดให2นักศึกษาปฏิบัติตาม
กฎระเบียบสถานประกอบการอย3างเคร3งครัด
- ความเสี่ยงจากพฤติกรรมของผู2ร3วมงาน ปuองกันโดยให2ศึกษาแต3งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและ
การใช2ถ2อยคํา คําพูดการแสดงกิริยา มารยาท ท3าทางอย3างสุภาพและอ3อนน2อม เคารพในความอาวุโส และ
วัฒนธรรมอันดีความของสังคมไทย
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หมวดที่ 6 การประเมินนักศึกษา
1. หลักเกณฑ,การประเมิน
ประเมินการบรรลุผลการเรียนรู2ของนักศึกษาทั้ง 5 ด2าน โดยให2ระดับคะแนน 1-5 ตามเกณฑการ
ประเมินผลการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1 หมายถึง ต2องปรับปรุงอย3างมาก
2 หมายถึง ต2องปรับปรุง
3 หมายถึง พอใช2
4 หมายถึง ดี
5 หมายถึง ดีมาก
เกณฑการเข2ารับนักศึกษาต2องได2รับคะแนนประเมินเฉลี่ยไม3น2อยกว3า 3.5 จึงจะผ3านเกณฑการฝก
ประสบการณวิชาชีพ
2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
- ประเมินโดยพนักงานพี่เลี้ยงและอาจารยที่ปรึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ โดยใช2เกณฑให2เปDนไปตาม
ข2อกําหนดของรายวิชา
- อาจารยที่ปรึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ สรุปผลการประเมิน และรายงานผลต3อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
- อาจารยผู2รับผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบรายงานสรุปผลการประเมินและลงความเห็น
3. ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงตOอการประเมินนักศึกษา
ประเมิน ผลการปฏิบัติ งานของนักศึ กษาทั้งระหว3 างฝกประสบการณวิช าชีพ และเมื่ อเสร็จสิ้ นการฝก
ประสบการณวิชาชีพ ตามแบบการประเมินของหลักสูตรหรือ แบบการประเมินจากหน3วยงานที่ผ3านความ
เห็นชอบของอาจารยผู2รับผิดชอบหลักสูตร
4. ความรับผิดชอบของอาจารย,ผู.รับผิดชอบประสบการณ,วิชาชีพตOอการประเมินนักศึกษา
ประเมินผลนักศึกษาหลังจากเสร็จสิ้นการฝกประสบการณวิชาชีพ ตามแบบประเมิน โดยพิจารณาจาก
รายงานผลการประเมินตนเองของนักศึกษา บันทึกผลการนิเทศ และรายงานผลการฝกประสบการณจากพี่
เลี้ยง
5. การสรุปผลการประเมินที่แตกตOาง
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรหรืออาจารยผู2รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับสถานประกอบการ
เพื่อทําความเข2าใจในการประเมิน หากเกิดความแตกต3างกันอย3างมีนัยสําคัญ มีการประชุมร3วมกัน ระหว3าง
ผู2เกี่ยวข2อง เพื่อพิจารณาหาข2อสรุป และจัดทํารายงานเพื่อใช2ประโยชนในภารกิจอื่นที่เกี่ยวข2องต3อไป
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการ
ของการฝ;กประสบการณ,วิชาชีพ
1. กระบวนการประเมินการฝ;กประสบการณ,วิชาชีพโดยผู.เกี่ยวข.องตOอไปนี้
1.1 นักศึกษา
ให2นักศึกษาตอบแบบสอบถามการฝกประสบการณวิชาชีพ การบันทึกรายการตามเอกสารที่กําหนด
และการประเมินตนเอง
1.2 พนักงานพี่เลี้ยงหรือผู.ประกอบการ
พนักงานพี่เ ลี้ยงบันทึกงานที่มอบหมาย และผลการฝกปฏิบั ติในแบบบัน ทึกประเมิน ผลตามแบบ
บันทึกที่หลักสูตรได2กําหนด หรือ ตามแบบที่หน3วยงานนําเสนอ พร2อมผ3านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
1.3 อาจารย,ที่ดูแลกิจกรรมวิชาชีพ
อาจารยที่ ป รึ กษา/อาจารยนิ เ ทศก บั น ทึ ก การให2 คํ า ปรึ ก ษา การนิ เ ทศ ผลการดํ า เนิ น งานของ
นักศึกษาหลังให2คําปรึกษา ในแบบรายงานผลการฝกประสบการณวิชาชีพ การนําคําแนะนําของอาจารยที่
ปรึกษาไปใช2ในการแก2ป_ญหาของนักศึกษา และโทรศัพทสอบถามปฏิบัติงานของนักศึกษาเปDนระยะ ทั้งนี้โดย
ไม3ก3อให2เกิดความรําคาญต3อหน3วยงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานให2ครบ ถูกต2อง และทันตามกําหนดเวลา
พร2อมทั้งนําเสนอความเห็นโดยสรุปเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
1.4 อื่น ๆ เชOน บัณฑิตจบใหมO
ติดตามความความก2าวหน2าในการทํางานของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากสาขาวิชา โดยการสํารวจ
สอบถามจากบัณฑิต การรายงานผลการได2รับรางวัลในการประกอบอาชีพ
2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
1. อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณวิชาชีพ ประมวลผลการฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา
จากผลการประเมินและข2อเสนอแนะจากนักศึกษา จากพนักงานพี่เลี้ยง และจากอาจารยที่ปรึกษาเฉพาะ
เรื่ อ ง รายงานต3 อ อาจารยรั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและประธานกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รหรื อ คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อทราบ
2. ประมวลผลการฝกประสบการณของนักศึกษาจากการสัมมนาสรุปผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาเพื่อ
เปDนการถ3ายทอดความรู2 ประสบการณที่ได2รับจากการฝกประสบการณจากนักศึกษาสู3อาจารยและจากรุ3นพี่
สู3รุ3นน2อง เพื่อเปDนแนวทางในการพัฒนานักศึกษาต3อไป
3. ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ร3วมพิจารณานําข2อเสนอแนะมาปรับปรุงสําหรับการใช2รอบปZ
การศึกษาต3อไป นําแสดงไว2ในรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร ในลําดับต3อไป
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