รายละเอียดของประสบการณวิชาชีพ(มคอ.4)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจําภาคเรียนที่ 2/2561

รหัสวิชา 3644801 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การฝ6กประสบการณวิชาชีพทางการตลาด
(ภาษาอังกฤษ) Field Experience in Marketing

อาจารยผูIสอน
คณาจารยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด

มคอ. 4

คํานํา
การฝกประสบการณชาชีพในการตลาด (Field Experience in Marketing) รหัสวิชา 3644801
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป>นการ
เตรียมความพร?อมของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ให?มีความรู?ความสามารถ
มีคุณลักษณะทางวิชาชีพที่เหมาะสมตรงตามวิชาชีพ และสามารถนําความรู?ที่ได?รับไปประยุกตใช?ในอนาคต
นักศึ กษาจะต?องฝกปฏิบั ติในสถานประกอบการตามระยะเวลาที่กําหนดเพื่อเก็บ ข?อมู ลตL าง ๆ พร?อมทั้ ง
รายงานผลในรูปแบบที่สาขาวิชากําหนด เพื่อให?ได?ประโยชนตLอการปฏิบัติงาน พัฒนาทักษะในการเรียนรู?
มุLงเน?นให?สามารถเข?าใจกระบวนการดําเนินการทางธุรกิจ และการตลาด เพื่อให?สามารถประยุกตใช?ความรู?ที่
ได?ศึกษามาให?เกิดประโยชนตLอตนเองและหนLวยงานที่เข?ารับการฝกประสบการณวิชาชีพ
เนื้อหารายละเอียดสLวนนี้จึงเป>นสLวนสําคัญตLอผู?ฝกประสบการณวิชาชีพ ผู?เกี่ยวข?องอันประกอบด?วย
พี่เลี้ยงประจําหนLวยงาน อาจารยนิเทศ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ที่สามารถเป>นแนวทางในการบริหาร
จัดการให?ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปSาหมายของผู?มีสLวนเกี่ยวข?อง โดยนักศึกษาปฏิบัติงานที่
สถานประกอบการที่ได?รับมอบหมายตามแผนการฝกปฏิบัติที่ได?จัดทํารLวมกันระหวLางนักศึกษาที่เข?ารับการ
ฝกปฏิบัติกับพี่เลี้ยงที่ดูแล หวังวLาความรู?และประสบการณที่นักศึกษาได?รับจะเป>นประโยชนตLอนักศึกษา ใน
ด? า นการทํ า งานรL ว มกั บ ผู? อื่น และการปฏิ บั ติ ง านอยL า งเป> น ระบบ พั ฒ นาทั กษะการเรี ย นรู? เ พื่ อ เข? า สูL การ
ประกอบอาชีพที่ดีตLอไป
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
พฤศจิกายน 2561

(2)

สารบัญ
เนื้อหาหมวด

หนIา

หมวด 1 ขIอมูลทั่วไป
1.
2.
3.
4.
5.

รหัสและชื่อรายวิชา
จํานวนหนLวยกิตหรือจํานวนชั่วโมง
หลักสูตรและประเภทรายวิชา
อาจารยผู?รับผิดชอบ/อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณวิชาชีพ
ภาคการศึกษา/ชั้นปYที่กําหนดให?มีการฝกประสบการณวิชาชีพ ตามแผนการศึกษาของ
หลักสูตร
6. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณวิชาชีพครั้งลLาสุด

1
1
1
1
1
1

หมวด 2 จุดมุLงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุLงหมายของประสบการณวิชาชีพ
2. วัตถุประสงคของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณวิชาชีพ

1
1

หมวด 3 การพัฒนาผลการเรียนรูI
1.
2.
3.
4.
5.

คุณธรรม จริยธรรม
ความรู?
ทักษะทางปZญญา
ทักษะความสัมพันธระหวLางบุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช?เทคโนโลยีสารสนเทศ

2
3
4
4
4

หมวด 4 ลักษะและการดําเนินการ
1.
2.
3.
4.
5.

คําอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณวิชาชีพหรือคําอธิบายรายวิชา
กิจกรรมของนักศึกษา
รายงานหรืองานที่นักศึกษาได?รับมอบหมาย
การติดตามผลการเรียนรู?การฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา
หน?าที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแล กิจกรรม
ในวิชาชีพ
6. หน?าที่และความรับผิดชอบของอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศก
7. การเตรียมการในการแนะแนวและชLวยเหลือนักศึกษา
8. สิ่งอํานวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ต?องการจากสถานที่ ที่จัดประสบการณ
วิชาชีพ/สถานประกอบการ

6
6
6
7
7
7
7
8

มคอ. 4
หมวด 5 การวางแผนและการเตรียมการ
1.
2.
3.
4.
5.

การกําหนดสถานที่ฝก
การเตรียมนักศึกษา
การเตรียมอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศก
การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงในสถานที่ฝก
การจัดการความเสี่ยง

9
9
9
9
9

หมวด 6 การประเมินนักศึกษา
1. หลักเกณฑการประเมิน
2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
3. ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงตLอการประเมินนักศึกษา
4. ความรับผิดชอบของอาจารยผู?รับผิดชอบประสบการณวิชาชีพตLอการ ประเมินนักศึกษา
5. การสรุปผลการประเมินที่แตกตLาง
หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝ6กประสบการณวิชาชีพ
1. กระบวนการประเมินการฝกประสบการณวิชาชีพโดยผู?เกี่ยวข?อง
2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง

10
10
10
10
10
11
11

(2)
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รายละเอียดของประสบการณวิชาชีพ
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ขIอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
3644801 การฝกประสบการณวิชาชีพในการตลาด
Field Experience in Marketing
2. จํานวนหนLวยกิตหรือจํานวนชั่วโมง
3 หนLวยกิต (240 ชั่วโมง)
3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ประเภทรายวิชาประสบการณวิชาชีพ
4. อาจารยผูIรับผิดชอบ/อาจารยที่ปรึกษาการฝ6กประสบการณวิชาชีพ
ผู?ชLวยศาสตราจารยศุภวรรณ อภิชาติไตรสรณ อาจารยผู?รับผิดชอบ
ผู?ชวL ยศาสตราจารย ดร.รติวัลย วัฒนสิน
อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณวิชาชีพ
ผู?ชวL ยศาสตราจารย ดร.ภัทรพร ทิมแดง
อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณวิชาชีพ
ผู?ชวL ยศาสตราจารย ดร.ปราโมทย ยอดแก?ว อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณวิชาชีพ
ดร.นกุล ฤกษจริจุมพล
อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณวิชาชีพ
อาจารยสมธีราภ พรมศิริ
อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณวิชาชีพ
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปTที่กําหนดใหIมีการฝ6กประสบการณวิชาชีพตามแผนการศึกษาของ
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ชั้นปYที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
6. วันที่จัดทําหรือใหIปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณวิชาชีพครั้งลLาสุด
วันที่จัดทํา
5 สิงหาคม 2559
วันที่ปรับปรุงรายละเอียดลLาสุด
19 พฤศจิกายน 2561

หมวดที่ 2 จุดมุLงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุLงหมายของประสบการณวิชาชีพ
การฝกประสบการณวิชาชีพในการตลาด (Field Experience in Marketing) เป>นการเตรียมความ
พร? อ มของนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการตลาด ให? มี ค วามรู? ค วามสามารถ มี
คุณลักษณะทางวิชาชีพที่เหมาะสมตรงตามวิชาชีพ และสามารถนําความรู?ที่ได?รับไปประยุกตใช?ในอนาคต
ให? นั ก ศึ ก ษาได? ฝ กประสบการณวิ ช าชี พจากสถานประกอบการโดยตรง เป> น การเตรี ย มความพร? อมให?
นั ก ศึ กษาก? า วสูL เ ส? น ทางสายอาชี พ ด? ว ยการเรี ย นรู? และเตรี ย มความพร? อ มให? กับ นั กศึ ก ษาในการเข? า สูL
ตลาดแรงงานได?เต็มศักยภาพ
2. วัตถุประสงคของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณวิชาชีพ
จุดมุLงหมายของประสบการณวิชาชีพ มีดังนี้
(1) นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรู?ภาคทฤษฎีกับการประยุกตให?เกิดผลทางปฏิบัติ
การฝกประสบการณวิชาชีพในการตลาด 3(240)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ

1

มคอ. 4
(2) นักศึกษาเข?าใจกระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการนําความรู?ด?านธุรกิจและระบบการตลาด
(3) นักศึกษาได?เรียนรู?และฝกประสบการณทางการตลาดจากสภาพแวดล?อมจริง
(4) นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานรLวมกับผู?อื่นได?เป>นอยLางดี
(5) นักศึกษาสามารถประยุกตใช?เครื่องมือ อุปกรณในระบบการตลาด เทคโนโลยี สารสนเทศตLาง ๆ
ที่มีอยูLในสภาพแวดล?อมจริงได?อยLางถูกต?อง เหมาะสม
(6) นักศึกษาสามารถเข?าใจชีวิตการทํางานและวัฒนธรรมองคกรที่เข?าไปฝกประสบการณวิชาชีพ
(7) นักศึกษาสามารถนําความรู?ที่ได?รับไปประยุกตใช?ได?ในอนาคต

หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรูI
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตIองพัฒนา
1.1.1 มีความซื่อสัตยสุจริต ซื่อตรงตLอหน?าที่ ตLอตนเองและตLอผู?อื่น ไมLเอารัดเอาเปรียบผู?อื่นและมี
ความรับผิดชอบตLอสังคมโดยรวม
1.1.2 มีความพอเพียงเป>นหลักในการดําเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล
และการสร?างภูมิคุ?มกัน
1.1.3 มีความเคารพตLอกฎ ระเบียบ และข?อบังคับตLางๆ ขององคการและสังคม
1.1.4 มีจิตสํานึกและมโนธรรมที่จะแยกแยะความถูกต?อง ความดี และความชั่ว
1.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียนรูI
- ปฐมนิเทศนักศึกษาถึงระเบียบ วินัย คุณธรรม ที่พึงปฏิบัติ กLอนการฝกประสบการณวิชาชีพ
- กําหนดตารางเวลาฝกประสบการณวิชาชีพ บันทึกเวลาฝกประสบการณวิชาชีพ กําหนดขอบเขต
ของงาน กําหนดวิธีการประเมินผลงาน
- มอบหมายงาน กํ า หนด ติ ด ตามและควบคุ ม ให? นั ก ศึ ก ษาปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บของสถาน
ประกอบการ เชLนเดียวกับพนักงานของหนLวยงาน
1.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรูI
- ประเมินการเรียนรู?ด?วยตนเองของนักศึกษา โดยใช?แบบสอบถามมาตรฐานที่วัดคุณธรรม
จริยธรรม ทักษะและพฤติกรรม
- ประเมินผลการปฏิบัติงานอยLางตLอเนื่อง สม่ําเสมอ การเข?าปฏิบัติงาน
- ประเมินโดยพนักงานพี่เลี้ยง หรือพนักงานควบคุมการฝกประสบการณวิชาชีพ จากการสังเกต
พฤติ กรรมและการแสดงออกระหวL า งฝกประสบการณวิ ช าชี พ โดยมี การบั น ทึ กผลการประเมิ น และมี
หลักฐานแจ?งให?นักศึกษาทราบด?วยทุกครั้ง
- ประเมินความซื่อสัตยจากการสนทนา สัมภาษณเพื่อนรLวมงาน หัวหน?างาน และผู?เกี่ยวข?อง พร?อม
มีรายงานผลการฝกประสบการณวิชาชีพประกอบ
2. ความรูI
2.1 ความรูIที่จะไดIรับ/ผลการเรียนรูIดIานความรูI
2.1.1 มีความรู?ความเข?าใจในสาระสําคัญของศาสตรที่เป>นพื้นฐานที่จําเป>นสําหรับการเรียน
ทางด?านการเงิน
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2.1.2 มีความรู?ความเข?าใจในสาระสําคัญของศาสตรด?านบริหารธุรกิจ การตลาด การผลิตและ
การดําเนินงาน รวมทั้งการจัดการองคกรและทรัพยากรมนุษย
2.1.3 มีความรู?ความเข?าใจในสาระสําคัญเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงานด?านการเงินในสถาบัน
การเงิน ธุรกิจธนาคารพาณิชยและธุรกิจหลักทรัพย
2.1.4 มีความรู?เกี่ยวกับความก?าวหน?าทางวิชาการและวิชาชีพด?านการเงิน รวมทั้งมีความเข?าใจใน
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอยLางเทLาทัน
นอกจากคุณสมบัติตามข?อกําหนดหลักสูตรแล?ว นักศึกษายังต?องได?รับการพัฒนา เพิ่มเติมดังนี้
- พัฒนาความรู?ด?านการตลาด เพื่อการใช?งานเชิงธุรกิจ เพื่อการบริหาร เพื่อการปฏิบัติงาน หรือ
เพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมขององคกร
- พัฒนาด?านความเข?าใจและเลือกใช?เครื่องมือในการทํางานอยLางถูกต?อง เหมาะสม และคํานึงถึง
การใช?ทรัพยากรของหนLวยงานให?เกิดประโยชนสูงสุด
- พัฒนาด?านความเข?าใจในบทบาทหน?าที่ที่ได?รับมอบหมาย และปฏิบัติหน?าที่ได?ถูกต?อง
2.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียน
- สถานประกอบการที่ฝกประสบการณวิชาชีพ จัดพนักงานพี่เลี้ยงให?คําแนะนําเครื่องมือ อุปกรณ
ที่จําเป>นในการปฏิบัติงานตามหน?าที่ บอกถึงแหลLงข?อมูลเพื่อให?นักศึกษาได?ค?นคว?าข?อมูลเพื่อการทํางานได?
ด?วยตนเอง
- จัดประชุม จัดทําแผนการปฏิบัติ และมอบหมายงาน ติดตามงาน ตามระยะเวลาที่กําหนด หรือ
ตามความเหมาะสม
2.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรูI
- ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน โดยผู?เกี่ยวข?อง ได?แกL พนักงานพี่เลี้ยง อาจารยนิเทศก
- ประเมินผลจากการทํางานรLวมกับผู?อื่น โดยประเมินตามการบันทึกการปฏิบัติงานตามแผน
- ประเมินผลจากการตรงตLอเวลาในการสLงงาน และความสมบูรณของงานที่ได?รับมอบหมาย โดย
กําหนดแบบบันทึกการสLงงาน
3. ทักษะทางปVญญา
3.1 ทักษะทางปVญญาที่จะไดIรับการพัฒนา/ผลการเรียนรูIดIานทักษะทางปVญญา
3.1.1 สามารถสืบค?น จําแนก และวิเคราะหข?อมูล เพื่อให?ได?ซึ่งสารสนเทศที่เป>นประโยชนใน
การแก?ไขปZญหาและการตัดสินใจอยLางเหมาะสม
3.1.2 มีความคิดริเริ่มสร?างสรรค ตLอยอดกรอบความรู?เดิม สามารถบูรณาการความรู?ใน
สาขาวิชาที่ศึกษาและประสบการณเพื่อให?เกิดแนวทางในการประกอบวิชาชีพด?านการเงิน
3.1.3 สามารถคิดค?นทางเลือกใหมLๆ รวมทั้งสามารถวิเคราะหทางเลือกและผลกระทบที่เป>นผล
จากทางเลือกอยLางรอบด?านมีความกล?าในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล?องกับสถานการณ
3.2 กระบวนการหรือกิจกรรมตLางๆ ที่ใชIในพัฒนาผลการเรียนรูI
- จัดทํารายงานผลวิเคราะหงานที่ได?ฝกประสบการณวิชาชีพในการตลาด
- จัดทํารายงานหรือผลการปฏิบัติงานเสนอ อาจารยที่ปรึกษา อยLางสม่ําเสมอและตLอเนื่อง
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3.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรูI
- ประเมิ น ผลจากผลงานที่ ไ ด? รั บ มอบหมาย ตามหั ว ข? อ ที่ กํา หนด โดยอ? า งอิ ง ทฤษฎี ใ นวิ ช าที่
เกี่ยวข?องและควรนํามาเป>นพื้นฐานในการทํางาน
4. ทักษะความสัมพันธระหวLางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวLางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตIองพัฒนา
4.1.1 สามารถประสานงาน มีมนุษยสัมพันธและสร?างสัมพันธภาพอันดีกับผู?อื่น
4.1.2 สามารถทํ า งานเป> น กลุL ม และแสดงภาวะผู? นํ า ผู? ต ามได? อ ยL า งเหมาะสมและมี ค วาม
รับผิดชอบ
4.1.3 สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความคิดเห็นที่มีความแตกตLางอยLางสร?างสรรค
นอกจากคุณสมบัติตามข?อกําหนดหลักสูตรแล?ว นักศึกษายังต?องได?รับการพัฒนา เพิ่มเติมดังนี้
- พัฒนาให?มีความรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู?ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยLางตLอเนื่อง
เรียนรู?ภาวะทางอารมณของตนเอง เรียนรู?การทํางานรLวมกับผู?อื่น เรียนรู?เทคนิคการขอความชLวยเหลือ หรือ
ขอข?อมูลเพื่อนํามาประกอบการทํางาน
- พัฒนาให?สามารถวางตัวในตําแหนLงงานที่ได?รับมอบหมายได?อยLางเหมาะสม
- พัฒนาให?กล?าแสดงความคิดเห็นในขอบเขตของงานและภาระหน?าที่
- พัฒนาตนเองจากการเรียนรู?ด?วยตนเอง และจากการฝกอบรม หรือการสอบถามเพื่อนรLวมงาน
- พัฒนาเพื่อสร?างความสัมพันธอันดี ทําให?เกิดสภาพแวดล?อมที่เอื้อเฟbcอเกื้อกูลกันในหนLวยงาน
4.2 กระบวนการ หรือกิจกรรมตLางๆ ที่จะพัฒนาผลการเรียนรูI
- สร?างกิจกรรมสันทนาการ ละลายพฤติกรรม เพื่อให?เกิดความรู?รักสามัคคีพร?อมทํางานเป>นทีม
- มอบหมายงานที่ต?องทํางานรLวมกันเป>นทีม มีการแบLงงานกันอยLางชัดเจน
- มอบหมายงานที่ ต? อ งไปพู ด คุ ย สนทนา สั ม ภาษณ เพื่ อ ให? ไ ด? ข? อ มู ล เพื่ อ การพั ฒ นาระบบ
สารสนเทศ
- ประชุมรLวมกัน เพื่อมอบหมายงาน ติดตามงาน ประเมินผล
4.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรูI
- สร?างแบบประเมิน โดยประเมิน จากการสังเกตพฤติ กรรม จากการสัมภาษณผู? รLวมงาน หรื อ
ผู?เกี่ยวข?อง
- สร?างแบบประเมินโดยประเมินจากข?อมูลที่ได?รับจากที่นักศึกษาไปสัมภาษณ
- สร?างแบบประเมินโดยประเมินจากการมีสLวนรLวมในการแสดงความคิดเห็น และการได?รับการ
ยอมรับจากเพื่อนรLวมงาน หรือผู?เกี่ยวข?อง
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชIเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชIเทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ Iองมีการพัฒนา
5.1.1 สามารถประยุกตใช?หลักคณิตศาสตร สถิติและการวิเคราะหเชิงปริมาณมาใช?ในการ
วิเคราะหและตัดสินใจทางธุรกิจ
5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาตLางประเทศได?อยLางมีประสิทธิภาพ
5.1.3 สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร?างความเข?าใจอยLางถูกต?อง ทั้งในรูปแบบการเขียน
รายงานและการนําเสนอด?วยวาจา
5.1.4 ความสามารถนําเทคโนโลยีไปเป>นเครื่องมือในการสนับสนุนในการดําเนินงานและทราบ
ถึงข?อจํากัดของเทคโนโลยี
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5.2 กระบวนการหรือกิจกรรมตLางๆ ที่จะพัฒนาผลการเรียนรูI
- มอบหมายงานที่ต?องใช?คณิตศาสตร ทักษะการคํานวณ และใช?สถิติเพื่อนําเสนอข?อมูล
- มอบหมายงานที่ต?องมีการสื่อสารโดยใช?ภาษาทั้งไทยและตLางประเทศ ทั้งการพูด เขียน ในการ
ประสานการทํางาน
- มอบหมายงานที่ต?องใช?เทคโนโลยี ในการแก?ปZญหา หรือนําเสนอผลงาน
5.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรูI
- ประเมินจากเอกสาร ที่นําเสนอผลการวิเคราะหข?อมูลทางสถิติ โดยใช?เทคโนโลยีสารสนเทศเป>น
เครื่องมือ
- ประเมินจากเอกสารที่บันทึก ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส BLOG เว็บไซต ที่ใช?สื่อสารเพื่อการ
ปฏิบัติงาน
- ประเมินจากผลการแก? ปZญหาและการบันทึ กการแก?ไข โดยเน? นความถูกต?องและเหมาะสม
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หมวดที่ 4 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณวิชาชีพหรือคําอธิบายรายวิชา
การฝกประสบการณวิชาชีพในการตลาด ในองคกรภาครัฐและเอกชน การใช?ความรู?ทางทฤษฎี
ทางด?านการตลาด 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
การทํางานเพื่อเพิ่มประสบการณวิชาชีพในชLวงระยะเวลาตLอเนื่องจนครบจํานวนชั่วโมงที่ระบุตาม
หลักสูตร และหรื อตามเวลาการทํางานของสถานประกอบการที่ นักศึ กษาฝกประสบการณวิชาชีพ โดย
นักศึกษาต?องมีการเตรียมตัวกLอนการทํางานดังนี้
- เรียนรู? ทําความเข?าใจในภารกิจ เปSาหมาย วัฒนธรรม กฎ ระเบียบ ขั้นตอนในการทํางานของ
สถานประกอบการ หรือ หนLวยงานที่ต?องเข?ารับการฝกประสบการณวิชาชีพ
- เรียนรู? และฝกการทํางานรLวมกับผู?อื่นในสถานประกอบการที่ฝกประสบการณวิชาชีพ
- นําความรู?ด?านทฤษฎีด?านธุรกิจ ระบบการตลาด เทคโนโลยี ระบบสารสนทางธุรกิจและวิชาการ
อื่นที่เกี่ยวข?อง มาเป>นพื้นฐานในการประยุกตเพื่อการทํางานการฝกแก?ไขปZญหาในโจทยที่ได?รับมอบหมาย
โดยใช?อุปกรณ เครื่องมือที่มีอยูLในสถานประกอบการ
3. รายงานหรืองานที่นักศึกษาไดIรับมอบหมาย
งานที่ไดIรับมอบหมาย
การปฏิบัติงาน
แบบแจ?งรายละเอียดงาน ผู?
ให?ผู?ดูแลการฝกประสบการณ
ประเมินนักศึกษา/ผู?ที่ได?รับ
วิชาชีพเป>นผู?ให?ข?อมูลและ
มอบหมาย
รายละเอียดตามแบบฟอรม
แบบแจ?งแผนปฏิบัติงานของ
แผนปฏิบัติงานทั้งหมด
นักศึกษา
แบบประเมินผลการฝก
ให?ผู?ดูแลการฝกประสบการณ
ประสบการณวิชาชีพ หลักสูตร วิชาชีพเป>นผู?ประเมิน
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาดธุรกิจ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยกสวนดุสิต
แบบประเมินผลนักศึกษาฝก
ให?ผู?ดูแลการฝกประสบการณ
ประสบการณวิชาชีพ
วิชาชีพเป>นผู?ประเมิน
แบบสอบถามการฝกประสบการณ
วิชาชีพ ความพึงพอใจของ
นักศึกษาในการฝกประสบการณ
วิชาชีพ ณ สถานประกอบการ

กําหนดสLง
สัปดาหที่ 5 ของการฝก
ประสบการณวิชาชีพ
สัปดาหที่ 5 ของการฝก
ประสบการณวิชาชีพ
สัปดาหที่ 5 ของการฝก
ประสบการณวิชาชีพ

สัปดาหที่ 13 ของการฝก
ประสบการณวิชาชีพ

นักศึกษาประเมินความพึงพอใจ สัปดาหที่ 13 ของการฝก
ตLอการปฏิบัติงานและ
ประสบการณวิชาชีพ
คุณลักษณะของสถาน
ประกอบการ

การฝกประสบการณวิชาชีพในการตลาด 3(240)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
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งานที่ไดIรับมอบหมาย
แบบแจ?งรายละเอียดงาน ผู?
ประเมินนักศึกษา/ผู?ที่ได?รับ
มอบหมาย
คูLมือและเอกสารประกอบการฝก
ประสบการณวิชาชีพทางการตลาด
ธุรกิจ

การปฏิบัติงาน
กําหนดสLง
ให?ผู?ดูแลการฝกประสบการณ
สัปดาหที่ 5 ของการฝก
วิชาชีพเป>นผู?ให?ข?อมูลและ
ประสบการณวิชาชีพ
รายละเอียดตามแบบฟอรม
จดบันทึกการฝกประสบการณ สัปดาหที่ 5 และ 13 ของการฝก
วิชาชีพทุกวันลงในคูLมือและ
ประสบการณวิชาชีพ
เอกสารประกอบการฝก
ประสบการณวิชาชีพทาง
การตลาดธุรกิจ
สรุปการฝกประสบการณวิชาชีพ บันทึกการฝกประสบการณ
ทุกสัปดาหของการฝก
ของแตLละสัปดาห
วิชาชีพในแตLละสัปดาหสมุด
ประสบการณวิชาชีพ
รายงานบันทึกการฝก
ประสบการณวิชาชีพใน
การตลาด
4. การติดตามผลการเรียนรูIการฝ6กประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา
- จัดประชุมผู?เกี่ยวข?องในการฝกประสบการณวิชาชีพ ทั้งที่ปรึกษาการฝกประสบการณวิชาชีพและที่
ปรึกษาเฉพาะเรื่อง ให?นักศึกษานําเสนอการเรียนรู?และประสบการณที่ได?รับจากการฝกประสบการณวิชาชีพ
เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู?ระหวLางนักศึกษาที่ไปฝกประสบการณวิชาชีพ
- อาจารยชี้แจงให?เห็นถึงความสําคัญ และผลกระทบตLอพฤติกรรมด?านคุณธรรม จริยธรรม ความสัมพันธ
ระหวLางบุคคลและความรับผิดชอบ ที่มีตLอการทํางานในอนาคต
- การนําผลการประเมินนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ มานําเสนออภิปราย เพื่อเป>นแนวทางในการ
ฝกประสบการณวิชาชีพตLอรุLนตLอไป
5. หนIาที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมในวิชาชีพ
- จัดโปรแกรม ตารางการฝกประสบการณวิชาชีพ
- แนะนํานักศึกษาเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข?อปฏิบัติ วัฒนธรรมของหนLวยงาน
- ติดตามความก?าวหน?า ประเมินผลการทํางานของนักศึกษาฝกประสบการณวิช าชีพ รายงานผลตL อ
อาจารยที่ปรึกษา
- ประสานงานกับอาจารยที่ปรึกษา เพื่อให?ความเห็นในการปรับปรุงการทํางานของนักศึกษา
6. หนIาที่และความรับผิดชอบของอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศก
- ประสานและรLวมวางแผนการฝกประสบการณวิชาชีพกับพนักงานพี่เลี้ยง
- สังเกตการณการฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษาในสถานประกอบการ
- แนะนําหรือให?คําปรึกษา แก?ไข/ปSองกันปZญหาแกLนักศึกษาให?มีทักษะการทํางานในองคกร
- ประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพ
- ทวนสอบผลการฝกประสบการณวิชาชีพ /ปรับปรุงแผนงานการฝกประสบการณวิชาชีพเป>นระยะ
7. การเตรียมการในการแนะแนวและชLวยเหลือนักศึกษา
- จัดปฐมนิเทศแนะนํานักศึกษากLอนฝกประสบการณวิชาชีพ พร?อมแจกคูLมือการฝกประสบการณวิชาชีพ
- เตรี ย มชL อ งทางและเจ? า หน? า ที่ ป ระสานงาน รั บ แจ? ง เหตุ ดL ว น กรณี ต? อ งการความชL ว ยเหลื อ ผL า น
หมายเลขโทรศัพท และไปรษณียอิเล็กทรอนิกส เป>นต?น
การฝกประสบการณวิชาชีพในการตลาด 3(240)
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- เตรียมอาจารยที่ปรึกษาตามความเชี่ยวชาญด?านการใช?เครื่องมือ อุปกรณ หรือเทคนิคพิเศษ เพื่อให?
คําปรึกษาเฉพาะด?านในการแก?ไขปZญหา
8. สิ่งอํานวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ตIองการจากสถานที่ที่จัดประสบการณวิชาชีพ/
สถานประกอบการ
- พนักงานพี่เลี้ยงที่คอยให?คําแนะนํา ประเมินผล สถานที่ทํางาน หมายเลขโทรศัพทที่ติดตLอได?
- วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ซอฟตแวร และคูLมือที่ใช?ประกอบการทํางาน
- แหลLงข?อมูลเพื่อการค?นคว?า หรือเรียนรู?ด?วยตนเอง
- สวัสดิภาพ และความปลอดภัย ในการฝกประสบการณวิชาชีพ

การฝกประสบการณวิชาชีพในการตลาด 3(240)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
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หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ
1. การกําหนดสถานที่ฝ6ก
นักศึกษาเป>นผู?เลือกสถานที่ฝกประสบการณด?วยตนเอง โดยได?รับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
อาจารยผู?รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณวิชาชีพ คัดเลือกสถานประกอบการ
ที่ยินดีรับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ โดยดูลักษณะงานที่เหมาะสมและมีความพร?อมดังนี้
- เข?าใจ และสนับสนุนการฝกประสบการณวิชาชีพตามจุดมุLงหมายของหลักสูตร
- มีความปลอดภัยของสถานที่ตั้ง มีความสะดวกในการเดินทาง และสภาพแวดล?อมการทํางานที่ดี
- สามารถจัดพนักงานพี่เลี้ยง ดูแลการฝกประสบการณวิชาชีพ
- มีโจทยปZญหาที่มีความยากงLายเหมาะสม กับศักยภาพของนักศึกษาในระยะเวลาที่กําหนด
- ยินดี เต็มใจรับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ
การติดตLอประสานงาน กําหนดลLวงหน?ากLอนฝกประสบการณวิชาชีพอยLางน?อย 2 เดือน จัดนักศึกษา
ฝกประสบการณวิชาชีพตามความสมัครใจ และกําหนดการทีหลักสูตรได?กําหนดไว?
2. การเตรียมนักศึกษา
จั ด ปฐมนิ เ ทศการฝกประสบการณวิ ช าชี พ มอบคูL มื อ การฝกประสบการณวิ ช าชี พ กL อ นการฝก
ประสบการณวิชาชีพอยLางน?อย 1 สัปดาห ชี้แจงวัตถุประสงค สิ่งที่คาดหวัง จากการฝกประสบการณวิชาชีพ
วิธีการวัดและประเมินผล ชLองทางการติดตLอสื่อสาร การประสานงาน จัดฝกอบรมบุคลิกภาพ การแตLงกาย
หรือเทคนิคเพิ่มเติมหากต?องการความสามารถเฉพาะด?าน เพื่อการฝกประสบการณวิชาชีพ
3. การเตรียมอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศก
อาจารยผู?รับผิดชอบหลักสูตรกําหนดอาจารยนิเทศกตามความเหมาะสมกับนักศึกษา จัดประชุมชี้แจง
วัตถุประสงค วิธีการดําเนินการ โดยให?อาจารยที่ปรึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ ประสานงานกับสถาน
ประกอบการเพื่อขอชื่อ ตําแหนLงของพนักงานพี่เลี้ยง ประชุมพนักงานพี่เลี้ยง และนักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพเพื่อชี้แจงให?รับทราบวัตถุประสงค สิ่งที่คาดหวัง จากการฝกประสบการณวิชาชีพ ผลการเรียนรู?ของ
นักศึกษาที่ต?องการเน?น อุปกรณ เทคโนโลยี ซอฟตแวรที่จะนํามาใช?ในการฝกประสบการณวิชาชีพ แนว
ทางการฝกอบรม หรือการฝกใช?เครื่องมือ ชLองทางการติดตLอกรณีเหตุดLวน มอบเอกสารคูLมือการดูแล และ
ประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพ
4. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงในสถานที่ฝ6ก
จัดประชุมหรือปรึกษาหารือพนักงานพี่เลี้ยง และนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพเพื่อชี้แจงให?รับทราบ
วัตถุประสงค สิ่งที่คาดหวัง จากการฝกประสบการณวิชาชีพ รับทราบถึงวิธีการบันทึกผลการทํางานของ
นักศึกษา มอบเอกสารคูLมือการดูแล และประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพ แจ?งหมายเลขโทรศัพท
หรือชLองทางติดตLออาจารยนิเทศก
5. การจัดการความเสี่ยง
อาจารยประจําหลักสูตรประชุมรLวมกันเพื่อประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดตLอนักศึกษาและกLอให?เกิดความ
เสียหายตLอสถานประกอบการหรือผู?มีสLวนได?เสีย ได?แกL
- ความเสี่ ย งจากสถานที่ ตั้ ง สภาพแวดล? อ มในการทํ า งาน การเดิ น ทาง ปS อ งกั น โดยคั ด เลื อ กสถาน
ประกอบการที่มีการคมนาคมสะดวก ไมLมี หรือมีความเสี่ยงน?อยที่สุด
- ความเสี่ ย งจากอุ บั ติ ภั ย จากการทํ า งาน จากการใช? เ ครื่ องมื อ อุ ป กรณ ซอฟตแวร ปS องกั น โดย จั ด
ปฐมนิเทศ แนะนําการใช?อุปกรณ การปSองกันไวรัส อันกLอให?เกิดความเสียหายตLอข?อมูลสถานประกอบการ
การฝกประสบการณวิชาชีพในการตลาด 3(240)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
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เน?นจริยธรรมการไมLเปvดเผยข?อมูลสถานประกอบการอันเป>นความลับ และกําหนดให?นักศึกษาปฏิบัติตาม
กฎระเบียบสถานประกอบการอยLางเครLงครัด
- ความเสี่ยงจากพฤติกรรมของผู?รLวมงาน ปSองกันโดยให?ศึกษาแตLงกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและ
การใช?ถ?อยคํา คําพูดการแสดงกิริยา มารยาท ทLาทางอยLางสุภาพและอLอนน?อม เคารพในความอาวุโส และ
วัฒนธรรมอันดีความของสังคมไทย
หมวดที่ 6 การประเมินนักศึกษา
1. หลักเกณฑการประเมิน
ประเมินการบรรลุผลการเรียนรู?ของนักศึกษาทั้ง 5 ด?าน โดยให?ระดับคะแนน 1-5 ตามเกณฑการ
ประเมินผลการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1 หมายถึง ต?องปรับปรุงอยLางมาก
2 หมายถึง ต?องปรับปรุง
3 หมายถึง พอใช?
4 หมายถึง ดี
5 หมายถึง ดีมาก
เกณฑการเข?ารับนักศึกษาต?องได?รับคะแนนประเมินเฉลี่ยไมLน?อยกวLา 3.5 จึงจะผLานเกณฑการฝก
ประสบการณวิชาชีพ
2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
- ประเมินโดยพนักงานพี่เลี้ยงและอาจารยที่ปรึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ โดยใช?เกณฑให?เป>นไปตาม
ข?อกําหนดของรายวิชา
- อาจารยที่ปรึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ สรุปผลการประเมิน และรายงานผลตLอคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
- อาจารยผู?รับผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบรายงานสรุปผลการประเมินและลงความเห็น
3. ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงตLอการประเมินนักศึกษา
ประเมิน ผลการปฏิบัติ งานของนักศึ กษาทั้งระหวL างฝกประสบการณวิช าชีพ และเมื่ อเสร็จสิ้ นการฝก
ประสบการณวิชาชีพ ตามแบบการประเมินของหลักสูตรหรือ แบบการประเมินจากหนLวยงานที่ผLานความ
เห็นชอบของอาจารยผู?รับผิดชอบหลักสูตร
4. ความรับผิดชอบของอาจารยผูIรับผิดชอบประสบการณวิชาชีพตLอการประเมินนักศึกษา
ประเมินผลนักศึกษาหลังจากเสร็จสิ้นการฝกประสบการณวิชาชีพ ตามแบบประเมิน โดยพิจารณาจาก
รายงานผลการประเมินตนเองของนักศึกษา บันทึกผลการนิเทศ และรายงานผลการฝกประสบการณจากพี่
เลี้ยง
5. การสรุปผลการประเมินที่แตกตLาง
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรหรืออาจารยผู?รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับสถานประกอบการ
เพื่อทําความเข?าใจในการประเมิน หากเกิดความแตกตLางกันอยLางมีนัยสําคัญ มีการประชุมรLวมกัน ระหวLาง
ผู?เกี่ยวข?อง เพื่อพิจารณาหาข?อสรุป และจัดทํารายงานเพื่อใช?ประโยชนในภารกิจอื่นที่เกี่ยวข?องตLอไป
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มคอ. 4

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝ6กประสบการณวิชาชีพ
1. กระบวนการประเมินการฝ6กประสบการณวิชาชีพโดยผูIเกี่ยวขIองตLอไปนี้
1.1 นักศึกษา
ให?นักศึกษาตอบแบบสอบถามการฝกประสบการณวิชาชีพ การบันทึกรายการตามเอกสารที่กําหนด
และการประเมินตนเอง
1.2 พนักงานพี่เลี้ยงหรือผูIประกอบการ
พนักงานพี่เ ลี้ยงบันทึกงานที่มอบหมาย และผลการฝกปฏิบั ติในแบบบัน ทึกประเมิน ผลตามแบบ
บันทึกที่หลักสูตรได?กําหนด หรือ ตามแบบที่หนLวยงานนําเสนอ พร?อมผLานความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
1.3 อาจารยที่ดูแลกิจกรรมวิชาชีพ
อาจารยที่ ป รึ กษา/อาจารยนิ เ ทศก บั น ทึ ก การให? คํ า ปรึ ก ษา การนิ เ ทศ ผลการดํ า เนิ น งานของ
นักศึกษาหลังให?คําปรึกษา ในแบบรายงานผลการฝกประสบการณวิชาชีพ การนําคําแนะนําของอาจารยที่
ปรึกษาไปใช?ในการแก?ปZญหาของนักศึกษา และโทรศัพทสอบถามปฏิบัติงานของนักศึกษาเป>นระยะ ทั้งนี้โดย
ไมLกLอให?เกิดความรําคาญตLอหนLวยงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานให?ครบ ถูกต?อง และทันตามกําหนดเวลา
พร?อมทั้งนําเสนอความเห็นโดยสรุปเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
1.4 อื่น ๆ เชLน บัณฑิตจบใหมL
ติดตามความความก?าวหน?าในการทํางานของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากสาขาวิชา โดยการสํารวจ
สอบถามจากบัณฑิต การรายงานผลการได?รับรางวัลในการประกอบอาชีพ
2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
- อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณวิชาชีพ ประมวลผลการฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา
จากผลการประเมินและข?อเสนอแนะจากนักศึกษา จากพนักงานพี่เลี้ยง และจากอาจารยที่ปรึกษาเฉพาะ
เรื่ อ ง รายงานตL อ อาจารยรั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและประธานกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รหรื อ คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อทราบ
- ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร รLวมพิจารณานําข?อเสนอแนะมาปรับปรุงสําหรับการใช?รอบปY
การศึกษาตLอไป นําแสดงไว?ในรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร ในลําดับตLอไป
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