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หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
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รหัสวิชา 3674901 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก
(ภาษาอังกฤษ) Field Experience in Retail Business
Management

อาจารย์ผู้สอน
ผศ.ภคพร กระจาดทอง
ผศ.ภุชงค์ เมนะสินธุ์
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คานา
รายละเอีย ดรายวิช า 3674901 การฝึ กประสบการณ์ วิช าชีพ ทางด้านการจัดการธุรกิ จค้ า ปลี ก
(Field Experience in Retail Business Management) หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการ
จัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีวัตถุประสงค์การดําเนินการเพื่อให้
นักศึกษาเตรียมการเพื่อประกอบอาชีพ ในด้านความรู้ประสบการณ์และทัศนคติต่ออาชีพ ทั้งนี้นักศึกษา
จะต้องเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัตินักศึกษาจะต้องฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการตามระยะเวลาที่
กําหนดเพื่อเก็บข้อมูลต่าง ๆ พร้อมทั้งรายงานผลในรูปแบบที่สาขาวิชากําหนด เพื่อให้ได้ประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงาน พัฒ นาทักษะในการ เรียนรู้มุ่งเน้นให้ส ามารถเข้าใจกระบวนการดําเนินการทางธุรกิจโดย ให้
สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ ที่ ไ ด้ ศึ ก ษามาให้ เกิ ด ประโยชน์ ต่ อ ตนเองและหน่ ว ยงานที่ เข้ า รั บ การฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ
เนื้อหารายละเอียดส่วนนี้จึงเป็นส่วนสําคัญต่อผู้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผู้เกี่ยวข้องอันประกอบด้วย
พี่เลี้ ยงประจําหน่ วยงาน อาจารย์นิ เทศก์ คณะกรรมการบริห ารหลักสู ตร ที่สามารถเป็นแนวทางในการ
บริหารจัดการให้ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยนักศึกษา
ปฏิบัติงานที่สถานประกอบการที่ได้รับมอบหมายตามแผนการฝึกปฏิบัติที่ได้จัดทําร่วมกันระหว่างนักศึกษาที่
เข้ารับ การฝึ กปฏิบัติกับ พี่เลี้ยงที่ดูแล หวังว่าความรู้และประสบการณ์ที่นักศึกษาได้รับจะเป็นประโยชน์
ต่อนักศึกษา ในด้านการทํางานร่วมกับผู้อื่นและการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ พัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อ
เข้าสู่การประกอบอาชีพที่ดีต่อไป

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
พฤศจิกายน 2560
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

หน้า
ข้อมูลทั่วไป
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
ลักษณะและการดําเนินการ
การวางแผนและการเตรียมการ
การประเมินนักศึกษา
7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม

3
4
4
7
8
9
10
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3674901 ชื่อรายวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก
Field Experience in Retail Business Management
2. จานวนหน่วยกิต
3(0-24-0) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
3.2 ประเภทรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ วิชาฝึกประสบการณ์
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ผศ.ภคพร กระจาดทอง
4.2 อาจารย์ผู้สอน
(1) ผศ.ภคพร กระจาดทอง ตอนเรียน A1
(2) ผศ.ภุชงค์ เมนะสินธุ์ ตอนเรียน B1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปีที่ 4
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่ฝึกงาน
สถานประกอบการ ร้าน 7-11 ภายในเขตกรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
9.1 วันที่จัดทํา
23 พฤศจิกายน 2560
9.2 วันที่ปรับปรุง 3
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของประสบการณ์วิชาชีพ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก เป็นการจัดให้นักศึกษาได้บูรณาการ
ความรู้ที่ได้ศึกษามา เพื่อนํ าไปประยุกต์ใช้กับการปฏิ บัติงานจริงในสถานประกอบการ เป็น การเพิ่มพูน
ประสบการณ์ ต รง ทํ างานเป็ น ที ม เป็ น การเตรีย มความพร้อ มและปรั บ ตั ว ให้ ส ามารถทํ างานได้ จ ริ ง มี
ประสิทธิภาพ คุณภาพเป็นไปตามเป้าประสงค์และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรเมื่อสําเร็จ
การศึกษา
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
-

หมวดที่ 3 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 1.1.1 ตระหนักในคุณค่าแห่งวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรทางวิชาการและ
วิชาชีพ
 1.1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม
และสิ่งแวดล้อม
 1.1.3 มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
 1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์
1.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้
1.2.1 ปฐมนิเทศนักศึกษาถึงระเบียบ วินัย คุณธรรม ที่พึงปฏิบัติ ก่อนการฝึกงาน
1.2.2 กําหนดตารางเวลาฝึกงาน บันทึกเวลาฝึกงานกําหนดขอบเขตของงาน กําหนดวิธีการ
ประเมินผลงาน
1.2.3 มอบหมายงาน กําหนด ติดตามและควบคุมให้นักศึกษาปฏิบัติต ามกฎระเบียบของสถาน
ประกอบการ เช่น เดียวกับพนักงานขององค์กร
1.2.4 ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
1.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
1.3.1 ประเมินโดยพนักงานพี่เลี้ยง หรือพนักงานควบคุมการฝึกงาน จากการสังเกตพฤติกรรม
และการแสดงออกระหว่างฝึกงาน โดยมีการบันทึกผลการประเมิน และมีหลักฐานแจ้งให้นักศึกษาทราบด้วย
ทุกครั้ง
1.3.2 ประเมินความซื่อสัตย์จากการพูดคุย สัมภาษณ์เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน และผู้เกี่ยวข้อง
พร้อมมีรายงานผลการฝึกงานประกอบ
1.3.3 ประเมินโดยอาจารย์นิเทศก์ จากการผลการรายงานการดําเนินงาน การปฏิบัติงานของ
นักศึกษา
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2. ความรู้
2.1 อธิบายถึงความรู้ที่จะได้รับ/ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
 2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาชาวิชาการ
จัดการธุรกิจค้าปลีก
 2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ของศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกั บองค์ความรู้ด้าน
การจัดการธุรกิจค้าธุรกิจค้าปลีก โดยสามารถบูรณาการและนํามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
2.1.3 มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก โดยใช้วิธีการเรียนรู้
จากประสบการณ์
2.1.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าและความเปลี่ยนแปลงทางราชการและวิชาชีพทางด้าน
การจัดการธุรกิจค้าปลีก ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
2.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้
2.2.1 สถานประกอบการที่ฝึกงาน จัดพนักงานพี่เลี้ยงให้คําแนะนําเครื่องมือ อุปกรณ์ที่จําเป็น
ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ บอกถึงแหล่งข้ อมูล เพื่อให้ นักศึกษาได้ค้นคว้าข้อมูลเพื่อการทํางานได้ด้วย
ตนเอง
2.2.2 ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ที่มีในหน่วยงานเพื่อการปฏิบัติงานจริงภายใต้การดูแล
ของพนักงานพี่เลี้ยง
2.2.3 จัดประชุม แบ่งงาน ติดตามงาน เป็นระยะเวลาที่กําหนด หรือตามความเหมาะสม
2.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
2.3.1 ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน โดยผู้เกี่ยวข้อง เช่น พนักงานพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศ
2.3.2 ประเมินผลจากการทํางานร่วมกับผู้อื่น
2.3.3 ประเมินผลจากความต่อเวลาในการส่งงาน และความสมบูรณ์ของงานที่ได้รับมอบหมาย
โดยกําหนดแบบฟอร์มบันทึกการส่งงาน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 3.1.1 มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
 3.1.2 สามารถสืบค้น จําแนก และประเมินข้อมูล เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
3.1.3 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจค้าปลีกได้อย่างเหมาะสม
3.2 กระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ใช้ในพัฒนาผลการเรียนรู้
3.2.1 จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน และนําเสนอ
3.2.2 จัดทํารายงานผลการวิเคราะห์งาน และนําเสนอ
3.2.3 มีการติดต่อสื่อสารระหว่าง อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาฝึกงานอย่างต่อเนื่อง
3.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
ประเมินผลจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย ตามหัวข้อที่กําหนด โดยอ้างอิงทฤษฎีในวิชาที่เกี่ยวข้อง
และควรนํามาเป็นพื้นฐานในการทํางาน
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1.1 สามารถทํางานเป็นกลุ่ม และสามารถแสดงภาวะผู้นํา สมาชิกของกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
4.1.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ต่างๆ
ทั้งในบทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทสมาชิกของกลุ่ม
4.1.3 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.2 กระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ใช้ในพัฒนาผลการเรียนรู้
4.2.1 สร้างกิจกรรมสันทนาการ ละลายพฤติกรรม เพื่อให้เกิดความรู้รัก สามัคคี พร้อมทํางาน
เป็นทีม
4.2.2 มอบหมายงานที่ต้องทํางานร่วมกันเป็นทีม มีการแบ่งงานกันอย่างชัดเจน
4.2.3 มอบหมายงานที่ต้องไปพูดคุย สัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลเพื่อการพัฒนา
4.2.4 ประชุมร่วมกัน เพื่อมอบหมายงาน ติดตามงาน ประเมินผล
4.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
4.3.1 ประเมินจากรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ดูแลการฝึกประสบการณ์
4.3.2 ประเมินจากข้อมูลที่ได้รับจากที่นักศึกษา
4.3.3 ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และการได้รับการยอมรับจากเพื่อน
ร่วมงาน หรือผู้เกี่ยวข้อง
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
5.1.1 มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทํางานที่เกี่ยวกับการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก
 5.1.2 สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง
สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
5.1.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบ
ของสื่อการนําเสนอได้อย่างเหมาะสม
5.1.4 สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศและใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
5.2 กระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ใช้ในพัฒนาผลการเรียนรู้
5.2.1 มอบหมายงานที่ต้องใช้คณิตศาสตร์ ทักษะการคํานวณ และใช้สถิติเพื่อนําเสนอข้อมูล
5.2.2 มอบหมายงานที่ต้องมีการสื่อสารโดยใช้ภาษาทั้งไทยและต่างประเทศ ทั้งการพูด เขียน
ในการประสานการทํางาน
5.2.3 มอบหมายงานที่ต้องใช้เทคโนโลยี ในการแก้ปัญหา หรือนําเสนอผลงาน
5.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
5.3.1 ประเมินจากเอกสาร ที่นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นสื่อ
5.3.2 ประเมินจากเอกสารที่เขียน เช่น E-Mail ที่ใช้สื่อสารเพื่อการทํางาน
5.3.3 ประเมินจากผลการแก้ปัญหาว่า โดยเน้นความถูกต้องและเหมาะสม
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หมวดที่ 4 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณ์ภาคสนามหรือคาอธิบายรายวิชา
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีกในสถานประกอบการ โดยใช้องค์
ความรู้ทางด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก มาประยุกต์กับการปฏิบัติงานจริง
Field experience in retail business management, in the workplace. Applying
knowledgements of retail business management for practical training.
2. กิจกรรมของนักศึกษา
การฝึกงานเพื่อเพิ่มประสบการณ์ภาคสนามในช่วงระยะเวลาต่อเนื่องจนครบจํานวนชั่วโมงที่ระบุ
ตามหลักสูตร และ/หรือตามเวลาการทํางานของสถานประกอบการที่นักศึกษาฝึกงาน โดยนักศึกษาต้องมี
การเตรียมตัวก่อนการทํางานดังนี้
1. เรียนรู้ ทําความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย วัฒนธรรม กฎ ระเบียบ ขั้นตอนในการทํางานของ
สถานประกอบการ
2. เรียนรู้ และฝึกการทํางานร่วมกับผู้อื่นในสถานประกอบการที่ฝึกงาน
3. นําความรู้ทางทฤษฎีทางเทคโนโลยีสารสนเทศและวิช าอื่นที่เกี่ยวข้อง มาเป็นพื้นฐานในการ
ประยุกต์เพื่อการทํางาน
4. การฝึ ก แก้ ไ ขปั ญ หาในโจทย์ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายโดยใช้ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ ที่ มี อ ยู่ ใ นสถาน
ประกอบการ
3. รายงานหรืองานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย
รายงานหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
กาหนดส่ง
ผลการวิเคราะห์ปัญหา
ระหว่างการฝึกงาน ตามระยะเวลาที่มอบหมายงาน
รายงานการฝึกงาน
หลังการสิ้นสุดการฝึกงาน 1 สัปดาห์
4. การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา
การติดตามผลการเรียนรู้จะใช้วิธีการนิเทศงานนักศึกษาตามสถานประกอบการที่นักศึกษาฝึกงาน
ได้ไปฝึกประสบการณ์ เพื่อสอบถามทั้งนักศึกษาและผู้ประกอบการเกี่ยวกับความรู้ความสามารถในการ
ทํางาน และการปรับตัวของนักศึกษาฝึกงานตลอดระยะเวลาในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม และเมื่อ
สิ้ น สุ ด การฝึ กประสบการณ์ นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งส่ งรายงานการไปฝึ ก ปฏิ บั ติ งานของตนให้ อาจารย์ ภ ายใน
สาขาวิชารับทราบ
5. หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม
1. จัดฝ่าย/หน่วยงาน ตารางการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
2. แนะนํานักศึกษาเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ วัฒนธรรมของหน่วยงาน
3. แนะนําเครื่องมือ อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ ของหน่วยงาน ที่สามารถนํามาใช้เพื่อการฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม
4. แนะนําบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือที่ต้องทํางานร่วมกัน
5. ติดตามความก้าวหน้า ประเมินผลการทํางานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม รายงาน
ผลต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
6. ประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ความเห็นในการปรับปรุงการทํางานของนักศึกษา
7

มคอ.4

6. หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศ
1. จัดปฐมนิเทศแนะนํานักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
2. กําหนดวิธีการประเมิน ติดตามความก้าวหน้า การรายงานปัญ หาอุปสรรคของนักศึกษาฝึ ก
ประสบการณ์ภาคสนาม
3. กํ า หนดรู ป แบบการรายงานผลความก้ า วหน้ า ของงาน เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาฝึ ก ประสบการณ์
ภาคสนามนําไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
7. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา
นักศึกษาจะต้องได้รับการแนะแนวการฝึกปฏิบัติการจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม หัวข้อในการแนะแนวเช่น เงื่อนไขในการฝึกงาน การปฏิบัติตัวในการทํางาน การทํางานร่วมกับ
ผู้อื่น รวมถึงการดําเนินชีวิตในช่วงฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม เป็นต้น
8. สิ่งอานวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ต้องการจากสถานที่ที่จัดประสบการณ์ภาคสนาม/
สถานประกอบการ
1. ระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย มีระบบรักษาความปลอดภัย
2. สถานที่ทํางาน หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ตามความจําเป็น
3. วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ซอฟต์แวร์ และคู่มือที่ใช้ประกอบการทํางาน
4. แหล่งข้อมูลเพื่อการค้นคว้า หรือเรียนรู้ด้วยตนเอง
5. พนักงานพี่เลี้ยงที่คอยให้คําแนะนํา
หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ
1. การกาหนดสถานที่ฝึก
เป็นสถานที่ประกอบการในประเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจค้าปลีก จะต้องมีปริมาณงานหรือ
กิจกรรมที่ทําให้นักศึกษาได้เรียนรู้หรือได้ประสบการณ์จากการฝึกในสถานประกอบการนั้น ได้แก่ ร้าน 7Eleven
2. การเตรียมนักศึกษา
จัดปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม มอบคู่มือการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ก่อนการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนามอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ชี้แจงวัตถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวัง จากการฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม วิธีการประเมินผล ช่องทางการติดต่อประสานงาน จัดฝึกอบรมบุคลิกภาพ การแต่งกาย หรือ
เทคนิคเพิ่มเติมหากต้องการความสามารถเฉพาะด้าน เพื่อการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
3. การเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศ
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาฝึ ก ประสบการณ์ ภ าคสนาม ประสานงานกั บ สถานประกอบการเพื่ อ ขอชื่ อ
ตําแหน่งของพนักงานพี่เลี้ยง เอกสารชี้แจงพนักงานพี่เลี้ยง และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนามเพื่อให้
รับ ทราบวัตถุป ระสงค์ สิ่ งที่คาดหวัง จากการฝึ กประสบการณ์ ภ าคสนาม ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่
ต้องการเน้น ทักษะการทํางาน การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา รวมถึงอุปกรณ์ เทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ที่จะ
นํามาใช้ในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม แนวทางการฝึกอบรม หรือการฝึกใช้เครื่องมือ ช่องทางการติดต่อ
กรณีเหตุด่วน มอบเอกสารคู่มือการดูแล และประเมินผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
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4. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงในสถานที่ฝึก
เอกสารชี้แจงพนักงานพี่เลี้ยง และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนามเพื่อให้รับทราบวัตถุประสงค์
สิ่งที่คาดหวัง จากการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม รับทราบถึงวิธีการบันทึกผลการทํางานของนักศึ กษา มอบ
เอกสารคู่มือการดูแล และประเมินผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม บอกหมายเลขโทรศัพท์ หรือช่องทาง
ติดต่ออาจารย์นิเทศ
5. การจัดการความเสี่ยง
อาจารย์ประจําหลักสูตรประชุมร่วมกันเพื่อประเมินความเสี่ยง ที่จะเกิดต่อนักศึกษา และก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อสถานประกอบการ เช่น
1. ความเสี่ยงจากสถานที่ตั้ง สภาพแวดล้อมในการทํางาน การเดินทาง ป้องกันโดยคัดเลือกสถาน
ประกอบการที่มีการคมนาคมสะดวก ไม่มี หรือมีความเสี่ยงน้อยที่สุด
2. ความเสี่ยงจากอุบัติภัยจากการทํางาน จากการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ ป้องกันโดย จัด
ปฐมนิเทศ แนะนําการใช้อุปกรณ์ อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลสถานประกอบการ เน้นจริยธรรมการ
ไม่เปิดเผยข้อมูลสถานประกอบการอันเป็นความลับ และกําหนดให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบสถาน
ประกอบการอย่างเคร่งครัด
หมวดที่ 6 การประเมินนักศึกษา
1. หลักเกณฑ์การประเมิน
ประเมินการบรรลุผลการเรีย นรู้ของนักศึกษาทั้ง 5 ด้าน โดยให้ระดับคะแนน 1-5 ตามเกณฑ์การ
ประเมินผลการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1 หมายถึง ต้องปรับปรุงอย่างมาก
2 หมายถึง ต้องปรับปรุง
3 หมายถึง พอใช้
4 หมายถึง ดี
5 หมายถึง ดีมาก
นักศึกษาต้องได้รับคะแนนประเมินเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จึงจะผ่านเกณฑ์การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
1. ประเมินโดยพนักงานพี่เลี้ยงและอาจารย์ที่ปรึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม โดยใช้เกณฑ์ให้
เป็นไปตามข้อกําหนดของรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านการเงิน
2. อาจารย์ที่ปรึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม สรุปผลการประเมิน และรายงานผลต่อคณะฯ
3. นักศึกษาที่จะผ่านการฝึกงานจะต้องได้รับการประเมินผล 70% ขึ้นไปการประเมินผลจะเป็น
ผ่าน/ไม่ผ่าน (S/U)
3. ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงต่อการประเมินนักศึกษา
พนักงานพี่เลี้ยงจะต้องทําการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกงาน ซึ่งได้แก่ ประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะต่าง ๆ ปฏิภาณไหวพริบ ความคิดสร้างสรรค์ ความตั้งใจ การตรงต่อเวลา ความ
ซื่อสัตย์ รวมถึงความสามารถในการทํางานกับผู้อื่น เป็นต้น
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4. ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประสบการณ์ภาคสนามต่อการประเมินนักศึกษา
ประเมินผลนักศึกษาหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบประเมิน โดย
พิจารณาจากรายงานผลการประเมินตนเองของนักศึกษา บันทึกผลการนิเทศ และรายงานผลการฝึกฯของ
พนักงานพี่เลี้ยง
5. การสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง
ประธานหลักสูตรประสานงานกับสถานประกอบการ เพื่อทําความเข้ าใจในการประเมิน หากเกิด
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ มีการประชุมร่วมกัน ระหว่างผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาหาข้อสรุป
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
1. กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยผู้เกี่ยวข้องต่อไปนี้
1.1 นักศึกษา
จัดให้นักศึกษาตอบแบบสอบถามการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
1.2 พนักงานพี่เลี้ยงหรือผู้ประกอบการ
พนักงานพี่เลี้ยงบันทึกงานที่มอบหมาย และผลการฝึกฯในแบบฟอร์ม และสุ่มถามด้วยวาจา
1.3 อาจารย์ที่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม
อาจารย์ ที่ ป รึ กษาเฉพาะเรื่อ ง บั น ทึ กการให้ คําปรึกษา ผลการดําเนิ น งานของนั ก ศึกษาหลั งให้
คําปรึกษา ในแบบฟอร์มรายงานผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม การนําคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา
ไปใช้ในการแก้ปัญหาของนักศึกษา
1.4 อื่นๆ เช่น บัณฑิตจบใหม่
ติดตามความความก้าวหน้าในการทํางานของบัณฑิตที่ตรงตามสาขาวิชา โดยการสํารวจสอบถาม
จากผู้ประกอบการและบัณฑิต
2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
สาขาวิช าการจั ด การธุร กิจ ค้าปลี ก นํ าผลการประเมิ น และทบทวนผลสั ม ฤทธิ์ป ระสิ ท ธิผ ลของ
รายวิชา เพื่อใช้วางแผนการปรับปรุงการดําเนินการของฝึกประสบการณ์และรายละเอียดวิ ชา ตลอดจน
เพื่อให้ เป็ น ข้อมูล ในการปรั บ ปรุ งหลั กสู ตรเพื่อให้ เกิดคุณ ภาพมากขึ้น โดยจัดให้ มีอย่างน้ อง 1 ครั้งต่อปี
การศึกษา
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