รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.4)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561

รหัสวิชา 3664101 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการ
(ภาษาอังกฤษ) Field Experience in Management

อาจารยผูสอน
(1) ผศ.ดร. ปรียนันท ประยูรศักดิ์
(2) ผศ.นารถอนงค กองสารศรี
(3) อาจารย รจนา กวางรัมย

คํานํา
เอกสารแบบ มคอ.4 รายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการ รหัสวิชา 3664101
มุงเนนใหผูเรียนไดนําความรูที่ไดรับจากการศึกษาไปฝกปฏิบัติในสถานประกอบการ ฝกทักษะ
ในดานตาง ๆ การแกไขปญหาเฉพาะหนาในสภาวะแวดลอมจริงขององคการ
รายละเอียดรายวิชานี้จึงเปนสวนสําคัญตอผูเรียน ที่เนนการเชื่อมโยงระหวางความรูทาง
ทฤษฎี และการนํามาประยุกตใชให เกิดผลในทางปฏิ บัติ ให เขาใจกระบวนการ ขั้นตอนและ
วิธีการนําความรูดานการจัดการมาใชในการทํางาน การวางแผนการพัฒนาระบบการจัดการจาก
สภาพแวดลอมจริง โดยทํางานรวมกับผูอื่นได การใชเครื่องมือ อุปกรณสํานักงาน ที่มีอยูในภาพ
แวดลอมจริง เขาใจชีวิตการทํางานและวัฒนธรรมองคกร เรียนรูการปรับตัวใหเขากับผูอื่น และ
สามารถทํางานรวมกันได
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
1 สิงหาคม 2561

2

สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

หนา
ขอมูลทั่วไป
จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
ลักษณะและการดําเนินการ
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ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชือ่ รายวิชา
รหัสวิชา 3664101 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการ
(ภาษาอังกฤษ) Field Experience in Management
2. จํานวนหนวยกิต
3(0-24-0) หนวยกิต หรือ 360 ชั่วโมง
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เปนวิชาในหมวดเฉพาะ วิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ
4. อาจารยผูรบั ผิดชอบรายวิชาและอาจารยผสู อน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผศ.ดร.ปรียนันท ประยูรศักดิ์
อาจารยผูสอน
(1) ผศ.ดร.ปรียนันท ประยูรศักดิ์ ตอนเรียน B1
(2) ผศ.นารถอนงค กองสารศรี ตอนเรียน B1
(3) อาจารยรจนา กวางรัมย
ตอนเรียน B1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปทเี่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปที่ 4 และนักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนใหครบทุกรายวิชาในแผนการเรียนและ
ผานทุกรายวิชา พรอมทั้งเขารวมกิจกรรมชุมชน สังคม หรือการเขารวมการแขงขันในรูปแบบใดก็ไดในระดับ
ชุมชน ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ อยางนอย 1 งาน/โครงการ
6. รายวิชาที่ตอ งเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตอ งเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ลาสุด
1 สิงหาคม 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
จุดมุงหมายของวิชาประสบการณวิชาชีพการจัดการ เปนการฝกใหนักศึกษาไดเรียนรูสิ่งตอไปนี้
1.1 การเชื่อมโยงระหวางความรูทางทฤษฎีและการนํามาประยุกตใชใหเกิดผลในทางปฏิบัติ
1.2 เขาใจกระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการนําความรูดานการจัดการมาใชในการทํางาน
1.3 วางแผนการพัฒนาระบบการจัดการจากสภาพแวดลอมจริง โดยทํางานรวมกับผูอื่นได
1.4 การใชเครื่องมือ อุปกรณสํานักงาน ที่มีอยูในภาพแวดลอมจริง
1.5 เขาใจชีวิตการทํางานและวัฒนธรรมองคกร เรียนรูการปรับตัวใหเขากับผูอื่น และสามารถทํางาน
รวมกันได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหเปนวิชาที่นักศึกษาไดบูรณาการความรูที่ไดศึกษามาทั้งหมด ประยุกตใชกับการปฏิบัติงาน
จริงในสถานประกอบการ จะเปนการเพิ่มพูนประสบการณตรง ทํางานเปนทีม เปนการเตรียมความพรอม
และปรับตัวใหสามารถทํางานไดจริงเมื่อสําเร็จการศึกษา ภายใตการดูแลของพนักงานพี่เลี้ยงจากสถาน
ประกอบการและอาจารยที่ปรึกษา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
การฝกปฏิบัติในสถานประกอบการ ฝกทักษะในดานตาง ๆ การแกไขปญหาเฉพาะหนาในสภาวะ
แวดลอมจริงขององคการ
Practice in the workplace, acquire skills, facing problem solving in a real life work
situation by way of training with specified public and private organization operating in
Thailand.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
360 ชั่วโมง

การศึกษาดวยตนเอง

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
อาจารยผสู อนกําหนดวันและเวลาในการใหคําปรึกษา (Office Hour) ที่หองพักอาจารย หลักสูตรการ
จัดการ สัปดาหละ 6 ชั่วโมงและประกาศใหผูเรียนทราบ นอกจากนี้ยังไดกําหนดชองทางใหนักศึกษาติดตอ
ผานทางโทรศัพทเคลื่อนที่ จดหมายอิเล็กทรอนิกส ไลน และ Facebook
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต่ องพัฒนา
1.1.1 มีความซื่อสัตยสุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบ เขาใจผูอนื่ เขาใจโลก และเคารพ
กฎระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ของสถาบันและสังคม รวมถึงการเปนแบบอยางที่ดีได
1.1.2 มีจิตสํานึกที่คํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน
1.1.3 มีความรู ความเขาใจ ในคุณคาแหงวิชาชีพ และมีทัศนคติที่ดีตอ วิชาชีพ จรรยาบรรณ
วิชาชีพ
 1.1.4 มีความพอเพียงในการดําเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผลและ
การสรางภูมิคุมกัน ดังนี้
1.1.4.1 ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตยสุจริต และรักษาความลับ
องคกร
1.1.4.2 มีวินัย ตรงตอเวลา และรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
1.1.4.3 มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยง
และลําดับความสําคัญ
1.1.4.4 เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษย
1.1.4.5 เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
1.1.4.6 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.1.4.7 มีความขยันหมั่นเพียร อดทน เอื้อเฟอตอสมาชิกในการทํางาน
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 ปฐมนิเทศนักศึกษาถึงระเบียบ วินัย คุณธรรม ที่พึงปฏิบัติ กอนการฝกงาน
1.2.2 กําหนดตารางเวลาฝกงาน บันทึกเวลาฝกงานกําหนดขอบเขตของงาน กําหนดวิธีการ
ประเมินผลงาน
1.2.3 มอบหมายงาน กําหนด ติดตามและควบคุมใหนักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาน
ประกอบการ เชนเดียวกับพนักงานขององคกร
1.2.4 ประเมินผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 นักศึกษาประเมินการเรียนรูดวยตนเอง โดยใชแบบสอบถามมาตรฐานที่วัดคุณ ธรรม
จริยธรรม
1.3.2 ประเมินโดยพนักงานพี่เลี้ยง หรือพนักงานควบคุมการฝกงาน จากการสังเกตพฤติกรรม
และการแสดงออกระหวางฝกงาน โดยมีการบันทึกผลการประเมิน และมีหลักฐานแจงใหนักศึกษา
ทราบดวยทุกครั้ง
1.3.3 ประเมิ น ความซื่ อ สั ต ย จ ากการพู ด คุ ย สั ม ภาษณ เพื่ อ นร ว มงาน หั ว หน า งาน และ
ผูเกี่ยวของ พรอมมีรายงานผลการฝกงานประกอบ
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2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
2.1.1 มีความรูกวางและเปนระบบเกี่ยวกับความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพดานการ
จัดการ รวมทั้งมีความเขาใจอยางเทาทันในผลกระทบในสถานการณที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคม
โลก
2.1.2 มีความรูและความเขาใจในดานการวางแผน การจัดโครงสรางองคการ การปฏิบัติการ
การควบคุมและการประเมินผลการดําเนินงาน รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานใหสอดคลองกับสถานการณทาง
ธุรกิจ ดังนี้
2.1.2.1 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
2.1.2.2 สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางการจัดการ รวมทั้งประยุกต
ความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา
2.2.2.3 สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการทางการจัดการ
2.1.2.4 เรียนรู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางการจัดการอยางตอเนื่อง
2.1.2.5 มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตใชงานไดจริง
2.1.2.6 สามารถบูรณาการความรูในที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2.1.2.7 เขาใจในบทบาทหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย และปฏิบัติหนาที่ไดถูกตอง
2.2 วิธีการสอน /กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียน
2.2.1 สถานประกอบการที่ฝกงาน จัดพนักงานพี่เลี้ยงใหคําแนะนําเครื่องมือ อุปกรณที่จําเปนใน
การปฏิบัติงานตามหนาที่ บอกถึงแหลงขอมูลเพื่อใหนักศึกษาไดคนควาขอมูลเพื่อการทํางานไดดวย
ตนเอง
2.2.2 ใชเครื่องมือ อุปกรณสํานักงาน ที่มีในหนวยงานเพื่อการปฏิบัติงานจริงภายใตการดูแลของ
พนักงานพี่เลี้ยง
2.2.3 จัดประชุม แบงงาน ติดตามงาน เปนระยะเวลาที่กําหนด หรือตามความเหมาะสม
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ประเมิ น จากผลการปฏิ บั ติ งาน โดยผูเกี่ ยวข อง เชน หั วหน าหน วยงาน พนั ก งานพี่ เลี้ ย ง
อาจารยนิเทศ
2.3.2 การประเมินผลจากการทํางานรวมกับผูอื่น
2.3.3 ประเมินผลจากการทํางานรวมกับผูอื่น การตรงตอเวลาในการสงงาน และความสมบูรณของ
งานที่ไดรับมอบหมาย โดยกําหนดแบบฟอรมบันทึกการสงงาน
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
3.1.1 สามารถสืบคน ประมวลและประเมินขอมูล จากหลายแหลงไดดวยตนเอง มีความคิด
วิเคราะหอยางเปนระบบ มีเหตุผล และคิดอยางสรางสรรคเพื่อใหไดสารสนเทศที่เปนประโยชนในการใชงาน
ตามสถานการณแวดลอมทางธุรกิจ
3.1.2 สามารถประยุกตความรูทางการจัดการและดานอื่นที่สัมพันธกัน จากสาขาวิชาชีพที่
ศึกษาและประสบการณมาใชงานตามสถานการณทั่วไปไดอยางเหมาะสม
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3.1.3 มีทักษะในการแกไขปญหาเฉพาะหนาในสถานการณตาง ๆ อยางสรางสรรค โดยคํานึงถึง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ และสามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลไดอยางถูกตอง
ครบถวน
3.1.4 สามารถคิดคนทางเลือก วิเคราะหทางเลือกและผลกระทบทางเลือกอยางรอบดาน มี
ความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคลองกับสถานการณทางธุรกิจ ทําใหเกิดการไดเปรียบ
ทางการแขงขันทางธุรกิจ ดังนี้
ดังนี้
- คิดอยางรอบคอบและอยางเปนระบบ
- สามารถสืบคน ตีความ และประเมินระบบการจัดการ เพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค
- สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
- สามารถนําความรูทางทฤษฎีมาเปนพื้นฐานในการทํางานจริงและแกไขปญหา
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 การมอบหมายงาน ใหรูจักสามารถตอบสนองความตองการ และวิเคราะหผลความตองการ
3.2.2 จัดทํารายงานผลวิเคราะหความตองการ และนําเสนอ
3.2.3 ประชุมรวมกันระหวางพนักงานพี่เลี้ยง อาจารยนิเทศก และนักศึกษาฝกงาน
3.2.4 มอบหมายโจทยปญหา ใหฝกการวิเคราะหและแกไขปญหา
3.2.5 จัดทํารายงานผลการวิเคราะห และนําเสนอ
3.2.6 ประชุมรวมกันระหวางพนักงานพี่เลี้ยง อาจารยนิเทศก และนักศึกษาฝกงาน อยางตอเนื่อง
3.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินผลจากผลงานที่ไดรับมอบหมาย ตามหัวขอที่กําหนด โดยอางอิงทฤษฎีในวิชาที่เกี่ยวของ
และควรนํามาเปนพื้นฐานในการทํางาน
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
4.1.1 สามารถแสดงความเปนกัลยาณมิตร ชวยเหลือผูอื่น และแสดงความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจในการกระทําของตนเอง รวมถึงความรับผิดชอบตอสังคม
4.1.2 สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความเห็นอยางสรางสรรคในการพัฒนาความรู และ
ความคิดไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.1.3 สามารถทํางานรวมกับผูอื่น แสดงภาวะผูนํา ผูตามไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ
และมีทักษะการแกปญหากลุม ดังนี้
- สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตาง ๆ ในกลุมทั้ง
ในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน
- มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
- สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม
- สามารถวางตัวในตําแหนงงานที่ไดรับมอบหมายไดอยางเหมาะสม
- กลาแสดงความคิดเห็นในขอบเขตของงานและภาระหนาที่
- สรางความสัมพันธอันดี ทําใหเกิดสภาพแวดลอมที่เอื้อเฟอเกื้อกูลกันในหนวยงาน
4.2 วิธีการสอน
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4.2.1 สรางกิจกรรมสันทนาการ ละลายพฤติกรรม เพื่อใหเกิดความรูรัก สามัคคี พรอมทํางาน
เปนทีม
4.2.2 มอบหมายงานที่ตองทํางานรวมกันเปนทีม มีการแบงงานกันอยางชัดเจน
4.2.3 มอบหมายงานที่ตองไปพูดคุย สัมภาษณ และลงมือปฏิบัติจริง เพื่อใหไดขอมูลมาทําการ
พัฒนาการทํางาน
4.2.4 ประชุมรวมกัน เพื่อมอบหมายงาน ติดตามงาน ประเมินผล
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม จากการสัมภาษณผูรวมงาน หรือผูเกี่ยวของ
4.3.2 ประเมินจากขอมูลที่ไดรับจากที่นักศึกษาปฏิบัติ
4.3.3 ประเมินจากการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และการไดรับการยอมรับจากเพื่อน
รวมงาน หรือผูเกี่ยวของ
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
 5.1.1 สามารถประยุ ก ต ใช ห ลั ก คณิ ต ศาสตร สถิ ติ การวิ เคราะห เชิ งปริม าณมาใช ในการ
วิเคราะหและตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจําวัน
5.1.2 สามารถสื่ อสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศที่ จําเป น ตอการทํ าธุรกิจได อยางมี
ประสิทธิภาพ
5.1.3 สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสรางความเขาใจในรูปแบบการพูด การเขียนที่เหมาะสม
สําหรับกลุมบุคคลที่ตางกัน ทั้งที่เปนขอมูลธุรกิจและขอมูลอื่น
5.1.4 สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสม มาใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูล การแปลความหมาย และการสื่อขอมูล ดังนี้
- ทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับงานสํานักงาน
- สามารถสื่ อ สารอยางมี ป ระสิ ท ธิภ าพทั้ งปากเปลาและการเขี ย น เลือ กใชรูป แบบของสื่ อ การ
นําเสนออยางเหมาะสม
- สามารถใช ค วามรู ท างสถิ ติ คณิ ต ศาสตร เทคนิ ค การคํ า นวณ เพื่ อ แก ป ญ หาโจทย ที่ ได รั บ
มอบหมาย อยางเหมาะสม
- สามารถใชเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ ซอฟตแวร ในการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการทํางาน เชน
การโตตอบ แสดงความคิดเห็น ประสานการทํางาน การรับ-สงงาน
- สามารถใชเทคโนโลยี หรืออินเทอรเน็ตในการคนควา หาขอมูลประกอบการทํางาน
- สามารถสื่อสารโดยใชภาษาที่เหมาะสม และสงผลใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 มอบหมายงานที่ตองใชคณิตศาสตร ทักษะการคํานวณ และใชสถิติเพื่อนําเสนอขอมูล
5.2.2 มอบหมายงานที่ตองมีการสื่อสารโดยใชภาษาทั้งไทยและตางประเทศ ทั้งการพูด เขียน ใน
การประสานการทํางาน
5.2.3 มอบหมายงานที่ตองใชเทคโนโลยี ในการแกปญหา หรือนําเสนอผลงาน.
5.3 วิธีการประเมินผล
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5.3.1 ประเมินจากเอกสาร ที่นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลทางคณิ ตศาสตร โดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเปนสื่อ
5.3.2 ประเมินจากเอกสารที่เขียน เชน E-Mail ที่ใชสื่อสารเพื่อการทํางาน
5.3.3 ประเมินจากผลการแกปญหาวา โดยเนนความถูกตองและเหมาะสม
หมวดที่ 4 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณภาคสนามหรือคําอธิบายรายวิชา
การฝ ก ปฏิ บัติในสถานประกอบการ ฝกทั กษะในดานตาง ๆ การแกไขป ญ หาเฉพาะหนาในสภาวะ
แวดลอมจริงขององคการ
2. กิจกรรมของนักศึกษา
การทํ างานเพื่ อเพิ่ม ประสบการณ วิชาชีพในชวงระยะเวลาตอเนื่ องจนครบจํานวนชั่ วโมงที่ ระบุตาม
หลักสูตร และ/หรือตามเวลาการทํางานของสถานประกอบการที่นักศึกษาฝกงาน โดยนักศึกษาตองมีการ
เตรียมตัวกอนการทํางานดังนี้
1. เรียนรู ทําความเขาใจในภารกิจ เปาหมาย วัฒนธรรม กฎ ระเบียบ ขั้นตอนในการทํางานของสถาน
ประกอบการ
2. เรียนรู และฝกการทํางานรวมกับผูอื่นในสถานประกอบการที่ฝกงาน
3. นําความรูทางทฤษฎีการจัดการและวิชาอื่นที่เกี่ยวของ มาเปนพื้นฐานในการประยุกต
เพื่อการทํางาน
4. การฝกแกไขปญหาในโจทยที่ไดรับมอบหมายโดยใชอุปกรณ เครื่องมือที่มีอยูในสถานประกอบการ
3. รายงานหรืองานที่นักศึกษาไดรับมอบหมาย
รายงานหรืองานที่ไดรบั มอบหมาย
กําหนดสง
แผนการแกไขโจทยปญหา
ผลการวิเคราะหปญหา
ผลการออกแบบ และพัฒนาระบบเพื่อแกไขปญหา
หลังการสิ้นสุดการฝกงาน 1 สัปดาห
ผลประเมินการใชงานระบบ
รายงานการฝกงาน
4. การติดตามผลการเรียนรูการฝกประสบการณภาคสนามของนักศึกษา
- จัดประชุมผูเกี่ยวของในการฝกประสบการณวิชาชีพ ทั้งที่ปรึกษาการฝกประสบการณวิชาชีพและที่
ปรึกษาเฉพาะเรื่อง ใหนักศึกษานําเสนอการเรียนรูและประสบการณที่ไดรับจากการฝกประสบการณวิชาชีพ
เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางนักศึกษาที่ไปฝกประสบการณวิชาชีพ
- อาจารยชี้นําใหเห็นถึงความสําคัญ และผลกระทบตอพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ที่มีตอการทํางานในอนาคต
- การนําผลการประเมินนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ มานําเสนออภิปราย เพื่อเปนแนวทางในการ
ฝกประสบการณวิชาชีพตอรุนตอไป
- สนั บ สนุ น ให นํ าโจทย ที่ พ บในการฝกประสบการณ วิชาชีพ มาเป น กรณี ศึกษา หรือโจทยในการทํ า
โครงงานตอไป
5. หนาที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม
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- จัดโปรแกรม ตารางการฝกประสบการณวชิ าชีพ รวมกับอาจารยที่ปรึกษา
- แนะนํานักศึกษาเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ขอปฏิบัติ วัฒนธรรมของหนวยงาน
- แนะนําเครื่องมือ อุปกรณ ซอฟตแวร ของหนวยงาน ที่สามารถนํามาใชเพื่อการฝกประสบการณ
วิชาชีพ
- แนะนําบุคคลที่เกี่ยวของ หรือที่ตองทํางานรวมกัน
- ติดตามความกาวหนา ประเมินผลการทํางานของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ รายงานผลตอ
อาจารยที่ปรึกษา
- ประสานงาน ประชุมกับอาจารยที่ปรึกษา เพื่อใหความเห็นในการปรับปรุงการทํางานของนักศึกษา
6. หนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศก
- ประสานและรวมวางแผนการฝกประสบการณวิชาชีพกับพนักงานพี่เลี้ยง
- สังเกตการณการฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษาในสถานประกอบการ
- แนะนําหรือใหคําปรึกษาแกนักศึกษาใหมีทักษะการทํางานในองคกร
- ประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพ
- สอบทาน/ปรับปรุงแผนงานการฝกประสบการณวิชาชีพเปนระยะ
7. การเตรียมการในการแนะแนวและชวยเหลือนักศึกษา
- จัดปฐมนิเทศแนะนํานักศึกษากอนฝกประสบการณวิชาชีพ พรอมแจกคูมือการฝกประสบการณ
วิชาชีพ
- จัดชองทางและเจาหนาที่ประสานงาน รับแจงเหตุดวน กรณีตองการความชวยเหลือ เชน หมายเลข
โทรศัพท และไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
- จัดอาจารยที่ปรึกษาตามความเชี่ยวชาญดานการใชเครื่องมือ อุปกรณ หรือเทคนิคพิเศษ เพื่อให
คําปรึกษาเฉพาะดานในการแกไขปญหา
8. สิ่งอํานวยความสะดวกและการสนับสนุน ที่ตองการจากสถานที่ที่จัดประสบการณภาคสนาม/สถาน
ประกอบการ
- สถานที่ทํางาน หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอได ตามความจําเปน
- วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ซอฟตแวร และคูมือที่ใชประกอบการทํางาน
- แหลงขอมูลเพื่อการคนควา หรือเรียนรูดวยตนเอง
- พนักงานพี่เลี้ยงที่คอยใหคําแนะนํา
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน
สัปดาห หัวขอการสอน / Learning
ที่
Outcome
1

จํานวน
ชั่วโมง

- หัวขอการสอน
ปฐมนิเทศการฝกงาน
- Learning Outcome
นักศึกษาทราบถึงเรื่องบุคลิกภาพ
มารยาทในการออกฝกปฏิบัติงาน กฎ
ระเบียน ขั้นตอนผานการฟงจากวิทยากร
และฝกปฏิบัติ พรอมแสดงความคิดเห็น

3

2 - 14 - นักศึกษาออกฝกงานในสถาน
ประกอบการ
- Learning Outcome
นักศึกษาไดรับประสบการณจริงผานการ
ฝกประสบการณในสถานประกอบการ
ตามความถนัดและความสนใจของแตละ
บุคคล
15 - หัวขอการสอน
ปจฉิมนิเทศการฝกงาน
- Learning Outcome
นักศึกษาสามารถสรุปองคความรูและ

40

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1. แนะนําวิธีการปฏิบัติตัวกอนการออก
- จัดกลุม
ฝกงาน
- ฟงบรรยาย
2. ชี้แจงวัตถุประสงคและขอบเขตของการ - เอกสาร
ฝกงาน
ประกอบการออก
3. เชิญวิทยากรซึ่งเปนผูประกอบการมาให ฝกประสบการณ
ความรูและแนวทางในการออกฝก
วิชาชีพ
ประสบการณ
- Power point
4. เชิญรุนพี่มาใหแนวทางในการปฏิบัติตน
ในที่ทํางาน
1. แนะนําพี่เลี้ยงในสถานที่ทํางาน - ฝกปฏิบัติจริงตามที่
2. ฝกปฏิบัติจริงตามที่ไดรับ
ไดรับมอบหมายจาก
มอบหมายจากหัวหนางาน
หัวหนางาน

1. จัดกิจกรรมกลุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
2. สรุปผลของการออกฝกประสบการณ
วิชาชีพ
3. เชิญวิทยากรซึ่งเปนผูประกอบการมา

- จัดกลุม KM
- ฟงบรรยาย
- Power point

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุ
ขอ)
1.1, 1.2,1.3,1.4,
1.5

ผูสอน

(1) ผศ.ดร.ปรียนันท ประยูรศักดิ์
(2) ผศ.นารถอนงค กองสารศรี
(3) อาจารยรจนา กวางรัมย

1.1, 1.2,1.3,1.4,
1.5

หัวหนางานในสถานประกอบการ และ
นิเทศนักศึกษาโดย
(1) ผศ.ดร.ปรียนันท ประยูรศักดิ์
(2) ผศ.นารถอนงค กองสารศรี
(3) อาจารยรจนา กวางรัมย

1.1, 1.2,1.3,1.4,
1.5

(1) ผศ.ดร.ปรียนันท ประยูรศักดิ์
(2) ผศ.นารถอนงค กองสารศรี
(3) อาจารยรจนา กวางรัมย

12

มคอ. 3
สัปดาห หัวขอการสอน / Learning
ที่
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

ประสบการณเพื่อนําเสนอและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับเพื่อนรวมรุน
และรุนนองผานการจัดกิจกรรมกลุม

กิจกรรมการเรียนการสอน

ประเมินผล

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุ
ขอ)

ผูสอน

หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห จํานวน 15 สัปดาห
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรูท ี่ได

วิธีการประเมิน

1

1.1.1, 1.1.2, 2.1.1,
2.1.2

2

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3,
1.1.4, 2.1.1, 2.1.2,
3.1.1 ,3.1.2, 3.1.3,
3.1.4,
4.1.1, 4.1.2, 4.1.3,
5.1.1, 5.1.2, 5.1.3,
5.1.4
1.1.1, 1.1.2, 2.1.1,
2.1.2, 3.1.1 ,3.1.2,
3.1.4,
4.1.2, 4.1.3, 5.1.3,
5.1.4

- การเขาปฐมนิเทศ
- การใหความรวมมือ
- การรวมแสดงความคิดเห็น
ฝกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ

3

(ระบุขอ)

สัปดาหที่
ประเมิน
1

สัดสวนของการ
ประเมินผล
10%

2-14

80%

15

10%

- การนําเสนองานหนาชั้น
- การอภิปราย แสดงความคิดเห็น
- เลมรายงานหลังการฝก
ประสบการณ

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตําราหลัก
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต. (2558). คูมือการออกฝกประสบการณวิชาชีพ. กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 นักศึกษา
จัดใหนักศึกษาตอบแบบสอบถามการฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการ
1.2 พนักงานพี่เลี้ยงหรือผูประกอบการ
พนักงานพี่เลี้ยงบันทึกงานที่มอบหมาย และผลการฝกฯในแบบฟอรม และสุมถามดวยวาจา
1.3 อาจารยที่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม
อาจารย ที่ ป รึกษาเฉพาะเรื่อ ง บั น ทึ กการให คํ าปรึก ษา ผลการดํ าเนิ น งานของนั ก ศึ ก ษาหลั งให
คําปรึกษา ในแบบฟอรมรายงานผลการฝกประสบการณวิชาชีพ การนําคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาไปใช
ในการแกปญหาของนักศึกษา
1.4 อื่น ๆ เชน บัณฑิตจบใหม
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ติดตามความความกาวหนาในการทํางานของบัณฑิตที่ตรงตามสาขาวิชา โดยการสํารวจสอบถาม
จากผูประกอบการและบัณฑิต
2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1 อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณวิชาชีพ ประมวลผลการฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา
จากผลการประเมินและขอเสนอแนะจากนักศึกษา จากพนักงานพี่เลี้ยง และจากอาจารยที่ปรึกษาเฉพาะ
เรื่อง รายงานตออาจารยรับผิดชอบหลักสูตร และประธานหลักสูตร เพื่อทราบ
2.2 ประชุมหลักสูตร รวมพิจารณานําขอเสนอแนะมาปรับปรุงสําหรับการใชรอบปการศึกษาถัดไป
นําแสดงไวในรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร
3. การปรับปรุงการสอน
นําผลการประเมินของภาคเรียนปจจุบันไปปรับปรุง มคอ.3 ของปการศึกษาถัดไปใหมีความเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
4.2 การพิจารณาขอสอบปลายภาคโดยคณะกรรมการระดับหลักสูตรที่ไดรับการแตงตั้งจากคณะ
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา พิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา
ที่เรียนในแตละภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของหลักสูตร การรายงาน
รายวิชาโดยอาจารยผูสอนหลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผูสอนรับผิดชอบในการทบทวน
เนื้อหาที่สอน กลยุทธที่ใชในการสอน และนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาตอไป
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