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รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
รหัสวิ ชา

RTL ๔๙๐๑ รายวิ ชา การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิ ชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
ภาคการศึกษา ๒ ปี การศึกษา ๒๕๕๘

หมวดที่๑ข้อมูลทัวไป
่
๑. รหัสและชื่อรายวิ ชา
รหัสวิชา
RTL ๔๙๐๑
ชือ่ รายวิชาภาษาไทย การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพการจัดการธุรกิจค้าปลีก
ชือ่ รายวิชาภาษาอังกฤษ On the Job Training in Retail Management
๒. จานวนหน่ วยกิ ต
๖(๔๕๐)
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิ ชา
๓.๑ หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต
๓.๒ ประเภทของรายวิชา
วิชาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
๔.อาจารย์ผ้รู บั ผิ ดชอบรายวิ ชาและอาจารย์ผ้สู อน
๔.๑ อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบรายวิชา
อาจารย์ บุณยาพร ภู่ทอง
๔.๒ อาจารย์ผสู้ อน
อาจารย์ บุณยาพร ภู่ทอง
อาจารย์ อนุช นามภิญโญ
อาจารย์พมิ พ์ผกา ใจมุข
๕. สถานที่ ติดต่อ
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา/
E – Mail
boonsbac@hotmail.com
Anuch2010@hotmail.com
๖. ภาคการศึกษา / ชัน้ ปี ที่ กาหนดให้มีการฝึ กประสบการณ์ ภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
๖.๑ ภาคการศึกษาที่
๒/๒๕๕๘ ชัน้ ปี ท่ี ๓
๖.๒ ชัน้ ปี ทก่ี าหนดให้มกี ารฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสูตร ชัน้ ปี ท่ี ๓
๗. รายวิ ชาที่ ต้องเรียนมาก่อน(Pre-requisite) (ถ้ามี)
๘. รายวิ ชาที่ ต้องเรียนพร้อมกัน(Co-requisites)(ถ้ามี) ๙. สถานที่ เรียน
ณ สถานประกอบการต่างๆ
๑๐.วันที่ จดั ทาหรือปรับปรุง
วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
รายละเอียดของรายวิ ชาครัง้ ล่าสุด
RTL ๔๙๐๑ การฝึกประสบการณ์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
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หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิ ชา
บู ร ณาการความรู้ท่ีไ ด้ ศึก ษามากับ การปฏิบ ัติจ ริง ในสถานประกอบการที่ใ ห้ค วามร่ ว มมือ ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ อย่างเป็ นระบบร่วมกัน โดยเริม่ ตัง้ แต่การวางแผนปฏิบตั งิ าน การคัดเลือกนักศึกษา การเตรียมความ
พร้อม การนิเทศงาน และการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน เพือ่ ให้เกิดทักษะการปฏิบตั งิ านทางด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิ ชา
เพือ่ ให้นกั ศึกษามีความเข้าใจและมีทศั นคติทด่ี ตี ่ออาชีพ และเป็ นการจัดให้นกั ศึกษาได้บูรณาการความรูท้ ไ่ี ด้
เรีย นมาทัง้ หมดและสามารถประยุกต์ใช้กบั การปฏิบตั ิงานจริงในสถานประกอบการ และเป็ น การเพิ่มพูนความรู้จาก
ประสบการณ์ตรง และทาให้นกั ศึกษาสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพเมือ่ สาเร็จการศึกษา

๑.คุณธรรม จริ ยธรรม

หมวดที่ ๓ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

๑.๑ คุณธรรม จริ ยธรรมที่ ต้องพัฒนา
๑. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สจุ ริต
๒. มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
๓. มีภาวะความเป็ นผูน้ าและผูต้ าม สามารถทางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลาดับ
ความสาคัญ
๔. เคารพสิทธิและรับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ น่ื รวมทัง้ เคารพในคุณค่าและศักดิ ์ศรีของความเป็ นมนุษย์
๕. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
๖. สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม
๗. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
นอกจากคุณสมบัตติ ามข้อกาหนดหลักสูตรแล้ว นักศึกษายังต้องได้รบั การพัฒนา เพิม่ เติมดังนี้
- ซื่อสัตย์ สุจริต รักษาความลับขององค์กร
- เคารพ ปฏิบตั ติ าม กฎ ระเบียบขององค์กร
- มีความขยันหมันเพี
่ ยร อดทน เอือ้ เฟื้ อต่อสมาชิกในการทางาน
๑.๒ วิ ธีการสอน
๑. ปฐมนิเทศนักศึกษาถึงระเบียบ วินยั คุณธรรม ทีพ่ งึ ปฏิบตั ิ ก่อนการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
๒. กาหนดตารางเวลาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม บันทึกเวลาฝึกประสบการณ์ภาคสนามกาหนดขอบเขต
ของงาน กาหนดวิธกี ารประเมินผลงาน
๓. มอบหมายงาน กาหนด ติดตามและควบคุมให้นกั ศึกษาปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบของสถานประกอบการ
เช่นเดียวกับพนักงานขององค์กร
๔. ประเมินผลการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนื่อง
๑.๓ วิ ธีการประเมิ นผล
๑. นักศึกษาประเมินการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง โดยใช้แบบสอบถามมาตรฐานทีว่ ดั คุณธรรม จริยธรรม
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๒. ความรู้

๒. ประเมินโดยพนักงานพีเ่ ลีย้ ง หรือพนักงานควบคุมการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม จากการสังเกต
พฤติกรรมและการแสดงออกระหว่างฝึกประสบการณ์ภาคสนาม โดยมีการบันทึกผลการประเมิน และมี
หลักฐานแจ้งให้นกั ศึกษาทราบด้วยทุกครัง้
๓. ประเมินความซื่อสัตย์จากการพูดคุย สัมภาษณ์เพือ่ นร่วมงาน หัวหน้างาน และผูเ้ กีย่ วข้อง พร้อมมี
รายงานผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนามประกอบ

๒.๑ อธิ บายถึงความรู้ที่จะได้รบั / ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
๑. มีความรูแ้ ละความเข้าใจเกีย่ วกับหลักการและทฤษฎีทส่ี าคัญในเนื้อหาทีศ่ กึ ษา
๒. สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทัง้ ประยุกต์ความรู้ ทักษะ
และการใช้เครือ่ งมือทีเ่ หมาะสมกับการแก้ไขปั ญหา
๓. สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตัง้ ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกาหนด
๔. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวฒ
ั นาการคอมพิวเตอร์
๕. รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชานาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
๖. มีความรูใ้ นแนวกว้างของสาขาวิชาทีศ่ กึ ษาเพือ่ ให้เล็งเห็นการเปลีย่ นแปลง และเข้าใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ
๗. มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ท่ใี ช้งานได้จริง
๘. สามารถบูรณาการความรูใ้ นทีศ่ กึ ษากับความรูใ้ นศาสตร์อน่ื ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
นอกจากคุณสมบัตติ ามข้อกาหนดหลักสูตรแล้ว นักศึกษายังต้องได้รบั การพัฒนา เพิม่ เติมดังนี้
- มีความรูด้ า้ นการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ การใช้งานเชิงธุรกิจ เพือ่ การบริหาร เพื่อการ
ปฏิบตั งิ าน หรือเพือ่ สนับสนุนการดาเนินกิจกรรมขององค์กร
- เข้าใจและเลือกใช้เครือ่ งมือในการทางานอย่างถูกต้อง เหมาะสม และคานึงถึงการใช้ทรัพยากรของ
หน่วยงานให้เกิดประโยชน์สงู สุด
- เข้าใจและปฏิบตั ติ ามขันตอนการพั
้
ฒนาระบบสารสนเทศ ทีส่ อดคล้องกับระดับคุณภาพขององค์กร
- เข้าใจในบทบาทหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย และปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ถกู ต้อง
๒.๒ กระบวนการหรือกิ จกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียน
๑. สถานประกอบการทีฝ่ ึกประสบการณ์ภาคสนาม จัดพนักงานพีเ่ ลีย้ งให้คาแนะนาเครือ่ งมือ อุปกรณ์ท่ี
จาเป็ นในการปฏิบตั งิ านตามหน้าที่ บอกถึงแหล่งข้อมูลเพือ่ ให้นกั ศึกษาได้คน้ คว้าข้อมูลเพือ่ การทางาน
ได้ดว้ ยตนเอง
๒. ใช้เครือ่ งมือ อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ทม่ี ใี นหน่วยงานเพือ่ การปฏิบตั งิ านจริงภายใต้การดูแลของพนักงานพี่
เลีย้ ง
๓. จัดประชุม แบ่งงาน ติดตามงาน เป็ นระยะเวลาทีก่ าหนด หรือตามความเหมาะสม
๒.๓ วิ ธีการประเมิ นผลการเรียนรู้
๑. ประเมินจากผลการปฏิบตั งิ าน โดยผูเ้ กีย่ วข้อง เช่น ผูใ้ ช้งานระบบสารสนเทศ พนักงานพีเ่ ลีย้ ง อาจารย์
นิเทศก์
๒. ประเมินผลจากการทางานร่วมกับผูอ้ น่ื การเข้ากันได้ของโปรแกรม
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๓. ประเมินผลจากการตรงต่อเวลาในการส่งงาน และความสมบูรณ์ของงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย โดยกาหนด
แบบฟอร์มบันทึกการส่งงาน

๓.ทักษะทางปัญญา

๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ จะได้รบั การพัฒนา / ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
๑. คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างเป็ นระบบ
๒. สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพือ่ ใช้ในการแก้ไขปั ญหาอย่างสร้างสรรค์
๓. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปั ญหาและความต้องการ
๔. สามารถประยุกต์ความรูแ้ ละทักษะกับการแก้ไขปั ญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
นอกจากคุณสมบัตติ ามข้อกาหนดหลักสูตรแล้ว นักศึกษายังต้องได้รบั การพัฒนา เพิม่ เติมดังนี้
- มีทกั ษะในการวิเคราะห์ความต้องการของผูใ้ ช้ ในการใช้งานระบบสารสนเทศ
- มีทกั ษะการเลือก และใช้เครือ่ งมือ อุปกรณ์การพัฒนาระบบสารสนเทศ
- สามารถนาความรูท้ างทฤษฎีมาเป็ นพืน้ ฐานในการทางานจริง
- สามารถนาความรูท้ างทฤษฎีมาประยุกต์เพือ่ แก้ไขปั ญหา
๓.๒ กระบวนการหรือกิ จกรรมต่างๆ ที่ ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้
๑. การมอบหมายโจทย์ปัญหา ให้ฝึกการค้นหาความต้องการ และวิเคราะห์ผลความต้องการ
๒. จัดทารายงานผลวิเคราะห์ความต้องการ และนาเสนอ
๓. ประชุมร่วมกันระหว่างพนักงานพีเ่ ลีย้ ง อาจารย์ทป่ี รึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
๔. มอบหมายโจทย์ปัญหา ให้ฝึกการออกแบบโปรแกรม
๕. จัดทารายงานผลการออกแบบโปรแกรม และนาเสนอ
๖. การพัฒนาระบบสารสนเทศจริง โดยใช้เครือ่ งมือ อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ทม่ี อี ยูใ่ นหน่วยงาน
๗. ทดสอบโปรแกรมทีพ่ ฒ
ั นา
๘. ประชุมร่วมกันระหว่างพนักงานพีเ่ ลีย้ ง อาจารย์ทป่ี รึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
สม่าเสมอและต่อเนื่อง
๓.๓ วิ ธีการประเมิ นผลการเรียนรู้
๑. ประเมินผลจากผลงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ตามหัวข้อทีก่ าหนด โดยอ้างอิงทฤษฎีในวิชาทีเ่ กีย่ วข้องและ
ควรนามาเป็ นพืน้ ฐานในการทางาน

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ คาอธิ บายเกี่ยวกับทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความสามารถในการรับภาระความ
รับผิ ดชอบที่ ควรมีการพัฒนา
๑. สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆในกลุ่มทัง้ ในบทบาท
ของผูน้ า หรือในบทบาทของผูร้ ว่ มทีมทางาน
๒. สามารถใช้ความรูใ้ นศาสตร์มาชีน้ าสังคมในประเด็นทีเ่ หมาะสม
๓. มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
๔. สามารถเป็ นผูร้ เิ ริม่ แสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทงั ้ ส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทัง้ แสดงจุดยืนอย่าง
พอเหมาะทัง้ ของตนเองและของกลุ่ม
RTL ๔๙๐๑ การฝึกประสบการณ์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
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นอกจากคุณสมบัตติ ามข้อกาหนดหลักสูตรแล้ว นักศึกษายังต้องได้รบั การพัฒนา เพิม่ เติมดังนี้
- มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ งั ้ ของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเรียนรูภ้ าวะทางอารมณ์
ของตนเอง เรียนรูก้ ารทางานร่วมกับผูอ้ น่ื เรียนรูเ้ ทคนิคการขอความช่วยเหลือ หรือขอข้อมูลเพือ่ นามา
ประกอบการทางาน
- สามารถวางตัวในตาแหน่งงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายได้อย่างเหมาะสม
- กล้าแสดงความคิดเห็นในขอบเขตของงานและภาระหน้าที่
- พัฒนาตนเองจากการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง และจากการฝึกอบรม หรือการสอบถามเพือ่ นร่วมงาน
- สร้างความสัมพันธ์อนั ดี ทาให้เกิดสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ เฟื้ อเกือ้ กูลกันในหน่วยงาน
๔.๒ กระบวนการ หรือกิ จกรรมต่างๆ ที่ จะพัฒนาผลการเรียนรู้
๑. สร้างกิจกรรมสันทนาการ ละลายพฤติกรรม เพือ่ ให้เกิดความรูร้ กั สามัคคี พร้อมทางานเป็ นทีม
๒. มอบหมายงานทีต่ อ้ งทางานร่วมกันเป็ นทีม มีการแบ่งงานกันอย่างชัดเจน
๓. มอบหมายงานทีต่ อ้ งไปพูดคุย สัมภาษณ์ เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลเพือ่ การพัฒนาระบบสารสนเทศ
๔. ประชุมร่วมกัน เพือ่ มอบหมายงาน ติดตามงาน ประเมินผล
๔.๓ วิ ธีการประเมิ นผลการเรียนรู้
๑. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม จากการสัมภาษณ์ผรู้ ว่ มงาน หรือผูเ้ กีย่ วข้อง
๒. ประเมินจากข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากทีน่ กั ศึกษาไปสัมภาษณ์
๓. ประเมินจากการมีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็น และการได้รบั การยอมรับจากเพือ่ นร่วมงาน หรือ
ผูเ้ กีย่ วข้อง

๕. ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

๕.๑ คาอธิ บายเกี่ยวกับทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ ควรมี
การพัฒนา
๑. มีทกั ษะในการใช้เครือ่ งมือทีจ่ าเป็ นทีม่ อี ยูใ่ นปั จจุบนั ต่อการทางานทีเ่ กีย่ วกับคอมพิวเตอร์
๒. สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปั ญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิตปิ ระยุกต์ต่อ
ปั ญหาทีเ่ กีย่ วข้องอย่างสร้างสรรค์
๓. สามารถสือ่ สารอย่างมีประสิทธิภาพทัง้ ปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รปู แบบของสือ่ การนาเสนออย่าง
เหมาะสม
๔. สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสอ่ื สารอย่างเหมาะสม
นอกจากคุณสมบัตติ ามข้อกาหนดหลักสูตรแล้ว นักศึกษายังต้องได้รบั การพัฒนา เพิม่ เติมดังนี้
- สามารถใช้ความรูท้ างสถิติ คณิตศาสตร์ เทคนิคการคานวณ เพือ่ แก้ปัญหาโจทย์ทไ่ี ด้รบั มอบหมาย อย่าง
เหมาะสม
- สามารถใช้เทคโนโลยี เครือ่ งมือ อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ ในการสือ่ สารเพือ่ สนับสนุนการทางาน เช่น การโต้ตอบ
แสดงความคิดเห็น ประสานการทางาน การรับ-ส่งงาน
- สามารถใช้เทคโนโลยี หรือ อินเทอร์เน็ตในการค้นคว้า หาข้อมูลประกอบการทางาน
- สามารถสือ่ สารโดยใช้ภาษาทีเ่ หมาะสม และส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการทางาน
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๕.๒ กระบวนการหรือกิ จกรรมต่างๆ ที่ จะพัฒนาผลการเรียนรู้
๑. มอบหมายงานทีต่ อ้ งใช้คณิตศาสตร์ ทักษะการคานวณ และใช้สถิตเิ พือ่ นาเสนอข้อมูล
๒. มอบหมายงานทีต่ อ้ งมีการสือ่ สารโดยใช้ภาษาทัง้ ไทยและต่างประเทศ ทัง้ การพูด เขียน ในการประสานการ
ทางาน
๓. มอบหมายงานทีต่ อ้ งใช้เทคโนโลยี ในการแก้ปัญหา หรือนาเสนอผลงาน
๕.๓ วิ ธีการประเมิ นผลการเรียนรู้
๑. ประเมินจากเอกสาร ทีน่ าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นสือ่
๒. ประเมินจากเอกสารทีเ่ ขียน เช่น E-Mail ทีใ่ ช้สอ่ื สารเพือ่ การทางาน
๓. ประเมินจากผลการแก้ปัญหาว่า โดยเน้นความถูกต้องและเหมาะสม

หมายเหตุ

สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
เว้นว่าง
หมายถึง ไม่ได้รบั ผิดชอบ
ซึง่ จะปรากฎอยูใ่ นแผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสูร่ ายวิชา (Curriculum Mapping)

หมวดที่ ๔ ลักษณะและการดาเนิ นการ
๑.คาอธิ บายโดยทัวไปของประสบการณ์
่
ภาคสนามหรือคาอธิ บายรายวิ ชา
บู ร ณาการความรู้ท่ีไ ด้ ศึก ษามากับ การปฏิบ ัติง านจริง ในสถานประกอบการที่ใ ห้ค วามร่ ว มมือ ในการจัด
กระบวนการเรียนรูอ้ ย่างเป็ นระบบร่วมกัน โดยเริม่ ตัง้ แต่การวางแผนปฏิบตั งิ าน การคัดเลือกนักศึกษา การเตรียมความพร้อม
การนิเทศงาน และการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน เพือ่ ให้เกิดทักษะการปฏิบตั งิ านทางด้านการจัดการภัตตาคาร

๒. กิ จกรรมของนักศึกษา

การทางานเพื่อเพิ่ม ประสบการณ์ ภ าคสนามในช่ว งระยะเวลาต่ อเนื่ องจนครบจ านวนชัวโมงที
่
่ร ะบุ ต าม
หลักสูตร และ/หรือตามเวลาการทางานของสถานประกอบการทีน่ ักศึกษาฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม โดยนักศึกษาต้องมี
การเตรียมตัวก่อนการทางานดังนี้
• เรียนรู้ ทาความเข้าใจในภารกิจ เป้ าหมาย วัฒนธรรม กฎ ระเบียบ ขัน้ ตอนในการทางานของสถานประกอบการ
• เรียนรู้ และฝึกการทางานร่วมกับผูอ้ น่ื ในสถานประกอบการทีฝ่ ึกประสบการณ์ภาคสนาม
• นาความรูท้ างทฤษฎีทางเทคโนโลยีสารสนเทศและวิชาอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง มาเป็ นพืน้ ฐานในการประยุกต์เพือ่ การทางาน
• การฝึกแก้ไขปั ญหาในโจทย์ทไ่ี ด้รบั มอบหมายโดยใช้อปุ กรณ์ เครือ่ งมือทีม่ อี ยูใ่ นสถานประกอบการ
นอกจากนัน้ นักศึกษา
- นักศึกษาเลือกสถานประกอบการตามรายชื่อทีส่ าขาวิชาติดต่อประสานงานหรือกลุ่มบริษทั บันทึกข้อตกลงว่าด้วย
ความร่วมมือทางวิชาการดังนี้ บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จากัด บริษทั แมคไทย จากัด บริษทั ยัม เรสเท
อรองตส์ อินเตอร์เนชันแนล
่
(ประเทศไทย) จากัด และบริษทั โออิช ิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
- ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน
- นักศึกษาปฏิบตั งิ านจริงในสถานประกอบการ ตลอดระยะเวลาของการฝึกงาน
- นักศึกษาเรียนรูว้ ธิ กี ารทางานในสถานประกอบการ
- นักศึกษารายงานผลการฝึกประสบการณ์ เมือ่ อาจารย์ไปนิเทศก์
- นักศึกษาจัดทารายงานและเสนอพนักงานพีเ่ ลีย้ ง เพือ่ ให้คาปรึกษาเบือ้ งต้น
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- นักศึกษาจัดทารายงานและเสนออาจารย์นิเทศก์ ก่อนขึน้ สัมนา
- นักศึกษาให้สมั นาการฝึกประสบการณ์ หลังจากสิน้ สุดการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
๓. รายงานหรืองานที่ นักศึกษาได้รบั มอบหมาย
รายงานหรืองานที่ ได้รบั มอบหมาย
กาหนดส่ง

แผนการแก้ไขโจทย์ปัญหา

สัปดาห์ท่ี 2 ของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม

ผลการวิเคราะห์ปัญหา

ระหว่างการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ตามระยะเวลาทีม่ อบหมาย
งาน
ระหว่างการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ตามระยะเวลาทีม่ อบหมาย
งาน
ระหว่างการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ตามระยะเวลาทีม่ อบหมาย
งาน
หลังการสิน้ สุดการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 1 สัปดาห์

ผลการออกแบบ และพัฒนาระบบเพื่อแก้ไข
ปั ญหา
ผลประเมินการใช้งานระบบ
รายงานการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม

๔. การติ ดตามผลการเรียนรู้การฝึ กประสบการณ์ ภาคสนามของนักศึกษา
๑. จัดประชุมผูเ้ กีย่ วข้องในการฝึ กประสบการณ์ ภาคสนาม ทัง้ ทีป่ รึกษาการฝึ กประสบการณ์ ภาคสนามและทีป่ รึกษา
เฉพาะเรื่อง ให้นักศึกษานาเสนอการเรียนรูแ้ ละประสบการณ์ ทไ่ี ด้รบั จากการฝึ กประสบการณ์ ภาคสนาม เพื่อการ
แลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างนักศึกษาทีไ่ ปฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
๒. อาจารย์ชน้ี าให้เห็นถึงความสาคัญ และผลกระทบต่อพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ ทีม่ ตี ่อการทางานในอนาคต
๓. การน าผลการประเมิน นั ก ศึก ษาฝึ ก ประสบการณ์ ภ าคสนาม มาน าเสนออภิป ราย เพื่อ เป็ นแนวทางในการฝึ ก
ประสบการณ์ภาคสนามต่อรุน่ ต่อไป
๔. สนับสนุ นให้นาโจทย์ทพ่ี บในการฝึ กประสบการณ์ ภาคสนามมาเป็ นกรณีศกึ ษา หรือโจทย์ในการทาโครงงานระบบ
สารสนเทศต่อไป
๕. หน้ าที่ และความรับผิ ดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ ดแู ลกิ จกรรมในภาคสนาม
๑. จัดโปรแกรม ตารางการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ร่วมกับอาจารย์ทป่ี รึกษา
๒. แนะนานักศึกษาเกีย่ วกับกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบตั ิ วัฒนธรรมของหน่วยงาน
๓. แนะนาเครือ่ งมือ อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ ของหน่วยงาน ทีส่ ามารถนามาใช้เพือ่ การฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม
๔. แนะนาบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง หรือทีต่ อ้ งทางานร่วมกัน
๕. ติดตามความก้าวหน้ า ประเมินผลการทางานของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์ ภาคสนาม รายงานผลต่ออาจารย์ท่ี
ปรึกษา
๖. ประสานงาน ประชุมกับอาจารย์ทป่ี รึกษา เพือ่ ให้ความเห็นในการปรับปรุงการทางานของนักศึกษา
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๖. หน้ าที่ และความรับผิ ดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศ
๑. ประสานและร่วมวางแผนการฝึกประสบการณ์ภาคสนามกับพนักงานพีเ่ ลีย้ ง
๒. สังเกตการณ์การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษาในสถานประกอบการ
๓. แนะนาหรือให้คาปรึกษาแก่นกั ศึกษาให้มที กั ษะการทางานในองค์กร
๔. ประเมินผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
๕. สอบทาน/ปรับปรุงแผนงานการฝึกประสบการณ์ภาคสนามเป็ นระยะ
๗. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา
๑. จัดปฐมนิเทศแนะนานักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์ภาคสนาม พร้อมแจกคูม่ อื การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
๒. จัดช่องทางและเจ้าหน้าทีป่ ระสานงาน รับแจ้งเหตุด่วน กรณีต้อ งการความช่วยเหลือ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ และ
ไปรษณียอ์ เิ ล็ทรอนิกส์
๓. จัดอาจารย์ทป่ี รึกษาตามความเชีย่ วชาญด้านการใช้เครือ่ งมือ อุปกรณ์ หรือเทคนิคพิเศษ เพือ่ ให้คาปรึกษาเฉพาะด้าน
ในการแก้ไขปั ญหา
๘. สิ่ งอานวยความสะดวกและการสนับสนุน ที่ ต้องการจากสถานที่ ที่จดั ประสบการณ์ ภาคสนาม /สถานประกอบการ
๑. ระบบคอมพิวเตอร์ทท่ี นั สมัย มีระบบรักษาความปลอดภัย
๒. สถานทีท่ างาน หมายเลขโทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อได้ ตามความจาเป็ น
๓. วัสดุ อุปกรณ์ เครือ่ งมือ ซอฟต์แวร์ และคูม่ อื ทีใ่ ช้ประกอบการทางาน
๔. แหล่งข้อมูลเพือ่ การค้นคว้า หรือเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
๕. พนักงานพีเ่ ลีย้ งทีค่ อยให้คาแนะนา
๖. สวัสดิภาพในการฝึกประสบการณ์

หมวดที่๕การวางแผนและการเตรียมการ

๑. การกาหนดสถานที่ฝึก
อาจารย์ ท่ีป รึก ษาการฝึ ก ประสบการณ์ ภ าคสนาม คัด เลือ กสถานประกอบการที่ย ิน ดีร ับ นั ก ศึก ษาฝึ ก
ประสบการณ์ภาคสนาม โดยดูลกั ษณะงานทีเ่ หมาะสมและมีความพร้อมดังนี้
- เข้าใจ และสนับสนุนการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามจุดมุง่ หมาย
- มีความปลอดภัยของสถานทีต่ งั ้ มีความสะดวกในการเดินทาง และสภาพแวดล้อมการทางานทีด่ ี
- มีอปุ กรณ์ เทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ทถ่ี กู กฎหมาย พร้อมในการฝึกประสบการณ์ภาคสนามเพือ่ แก้ปัญหาตามโจทย์
- สามารถจัดพนักงานพีเ่ ลีย้ งดูแลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
- มีโจทย์ปัญหาทีม่ คี วามยากง่ายเหมาะสม กับศักยภาพของนักศึกษาในระยะเวลาทีก่ าหนด
- ยินดี เต็มใจรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
การติดต่อประสานงาน กาหนดล่วงหน้าก่อนฝึ กประสบการณ์ภาคสนามอย่างน้อย 4 เดือน จัดนักศึกษาลง
ฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามความสมัครใจ หรือนักศึกษาอาจหาสถานทีฝ่ ึ กประสบการณ์ภาคสนามด้วยตนเอง แต่ตอ้ ง
ได้รบั ความเห็นชอบจากผูร้ บั ผิดชอบรายวิชา
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๒. การเตรียมนักศึกษา
จัด ปฐมนิ เ ทศการฝึ ก ประสบการณ์ ภ าคสนาม มอบคู่ม ือ การฝึ ก ประสบการณ์ ภ าคสนาม ก่ อ นการฝึ ก
ประสบการณ์ภาคสนามอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ สิง่ ทีค่ าดหวัง จากการฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม วิธกี าร
ประเมิน ผล ช่องทางการติด ต่อประสานงาน จัด ฝึ กอบรมบุ คลิกภาพ การแต่งกาย หรือเทคนิ คเพิ่ม เติม หากต้องการ
ความสามารถเฉพาะด้าน เพือ่ การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
๓. การเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศ
อาจารย์ทป่ี รึกษาฝึ กประสบการณ์ ภาคสนาม ประสานงานกับสถานประกอบการเพื่อขอชื่อ ตาแหน่ งของ
พนักงานพีเ่ ลี้ยง ประชุมพนักงานพีเ่ ลี้ยง และนักศึกษาฝึ กประสบการณ์ภาคสนามเพื่อชีแ้ จงให้รบั ทราบวัตถุประสงค์ สิง่ ที่
คาดหวัง จากการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ผลการเรียนรูข้ องนักศึกษาที่ตอ้ งการเน้น อุปกรณ์ เทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ทจ่ี ะ
นามาใช้ในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม แนวทางการฝึ กอบรม หรือการฝึ กใช้เครื่องมือ ช่องทางการติดต่อกรณีเหตุด่วน
มอบเอกสารคูม่ อื การดูแล และประเมินผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
๔. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงในสถานที่ ฝึก
จัดประชุมหรือปรึกษาหารือพนักงานพีเ่ ลี้ยง และนักศึกษาฝึ กประสบการณ์ภาคสนามเพื่อชีแ้ จงให้รบั ทราบ
วัตถุประสงค์ สิง่ ทีค่ าดหวัง จากการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม รับทราบถึงวิธกี ารบันทึกผลการทางานของนักศึกษา มอบ
เอกสารคู่มอื การดูแล และประเมินผลการฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม บอกหมายเลขโทรศัพท์ หรือช่องทางติดต่ออาจารย์
นิเทศก์
๕. การจัดการความเสี่ยง
อาจารย์ประจาหลักสูตรประชุมร่วมกันเพื่อประเมินความเสี่ยง ที่จะเกิดต่อนักศึกษา และก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อสถานประกอบการ เช่น
- ความเสีย่ งจากสถานทีต่ งั ้ สภาพแวดล้อมในการทางาน การเดินทาง ป้ องกันโดยคัดเลือกสถานประกอบการทีม่ กี าร
คมนาคมสะดวก ไม่ม ี หรือมีความเสีย่ งน้อยทีส่ ดุ
- ความเสีย่ งจากอุบตั ภิ ยั จากการทางาน จากการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ ป้ องกันโดย จัดปฐมนิเทศ แนะนา
การใช้อปุ กรณ์ การป้ องกันไวรัส อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลสถานประกอบการ เน้นจริยธรรมการไม่เปิ ดเผย
ข้อมูลสถานประกอบการอันเป็ นความลับ และกาหนดให้นักศึกษาปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบสถานประกอบการอย่าง
เคร่งครัด
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หมวดที่ ๖ การประเมิ นนักศึกษา
๑. หลักเกณฑ์การประเมิ น
ประเมิ นการปฏิ บตั ิ งานสหกิ จศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ โดยใช้หลักเกณฑ์ดงั นี้
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

เกณฑ์การประเมิ น

รวม

คะแนน

๑๐๐

๒. กระบวนการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานของนักศึกษา
๑. ประเมินโดยพนักงานพีเ่ ลี้ยงและอาจารย์ทป่ี รึกษาฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม โดยใช้เกณฑ์ให้เป็ นไปตามข้อกาหนด
ของโครงการการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพการบริหารจัดการเครือข่ายร้านอาหาร
๒. อาจารย์ทป่ี รึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม สรุปผลการประเมิน และรายงานผลต่อคณะฯ

๓. ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงต่ อการประเมิ นนักศึกษา
ประเมิน ผลการปฏิบ ัติงานของนักศึกษาทัง้ ระหว่า งฝึ กประสบการณ์ ภ าคสนาม และเมื่ อเสร็จสิ้นการฝึ ก
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบฟอร์มการประเมินของหลักสูตร
๔. ความรับผิ ดชอบของอาจารย์ผ้รู บั ผิ ดชอบประสบการณ์ ภาคสนามต่อการประเมิ นนักศึกษา
ประเมินผลนักศึกษาหลังจากเสร็จสิ้นการฝึ กประสบการณ์ ภาคสนาม ตามแบบประเมิน โดยพิจารณาจาก
รายงานผลการประเมินตนเองของนักศึกษา บันทึกผลการนิเทศ และรายงานผลการฝึกฯของพีเ่ ลีย้ ง
๕. การสรุปผลการประเมิ นที่ แตกต่าง
อาจารญ์ผรู้ บั ผิดชอบรายวิชาการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพการบริหารจัดการเครือข่ายร้านอาหาร ประสานงาน
กับสถานประกอบการ เพื่อทาความเข้าใจในการประเมิน หากเกิดความแตกต่างกันอย่ างมีนัยสาคัญ มีการประชุมร่วมกัน
ระหว่างผูเ้ กีย่ วข้อง เพือ่ พิจารณาหาข้อสรุป
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หมวดที่ ๗ การประเมิ นและปรับปรุงการดาเนิ นการของการฝึ กประสบการณ์ ภาคสนาม
๑. กระบวนการประเมิ นการฝึ กประสบการณ์ ภาคสนามโดยผูเ้ กี่ยวข้องต่อไปนี้
๑.๑ นักศึกษา
จัดให้นกั ศึกษาตอบแบบสอบถามการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม

๑.๒ พนักงานพี่เลี้ยงหรือผูป้ ระกอบการ
พนักงานพีเ่ ลีย้ งบันทึกงานทีม่ อบหมาย และผลการฝึกฯในแบบฟอร์ม และสุม่ ถามด้วยวาจา

๑.๓ อาจารย์ที่ดแู ลกิ จกรรมภาคสนาม
อาจารย์ทป่ี รึกษาเฉพาะเรือ่ ง บันทึกการให้คาปรึกษา ผลการดาเนินงานของนักศึกษาหลังให้คาปรึกษา ใน
แบบฟอร์มรายงานผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม การนาคาแนะนาของอาจารย์ทป่ี รึกษาไปใช้ในการแก้ปัญหา
ของนักศึกษา

๑.๔ อื่น ๆ เช่น บัณฑิ ตจบใหม่
ติดตามความความก้าวหน้าในการทางานของบัณฑิตทีต่ รงตามสาขาวิชา โดยการสารวจสอบถามจากบัณฑิต๒.

กระบวนการทบทวนผลการประเมิ นและการวางแผนปรับปรุง
๑. อาจารย์ทป่ี รึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ประมวลผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา จาก
ผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากนักศึกษา จากพนักงานพีเ่ ลีย้ ง และจากอาจารย์ทป่ี รึกษาเฉพาะเรือ่ ง รายงาน
ต่ออาจารย์รบั ผิดชอบหลักสูตร และประธานหลักสูตร หรือหัวหน้าภาควิชาเพือ่ ทราบ
๒. ประชุมหลักสูตร หรือภาควิชา ร่วมพิจารณานาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงสาหรับการใช้รอบปี การศึกษาถัดไป นา
แสดงไว้ในรายงานผลการดาเนินการหลักสูตร

RTL ๔๙๐๑ การฝึกประสบการณ์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

๑๑

