รายละเอียดของการฝกประสบการณภาคสนาม (มคอ.4)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกคา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจําภาคเรียนที่ 1 / 2560

รหัสวิชา 3574806 ชื่อรายวิชา การฝกประสบการณวิชาชีพดานการบริการลูกคา
Customer Service Professional Internship

อาจารยผูสอน
อ.ภัทรานิษฐ ศุภกิจโกศล
ผศ.ดร.ณัฏฐพันธ เขจรนันทน
ผศ.ปริศนา มั่นเภา
ดร.สิรินาถ แพทยังกุล
ดร.จิรัสย ศิรศิริรัศม
ดร.ราเชนทร บุญลอยสง
ดร.ศีลสุภา วรรณสุทธิ์
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คํานํา
รายละเอียดของการฝกประสบการณภาคสนาม (มคอ.4) การฝกประสบการณ วิชาชีพดานการ
บริการลูกคา ฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางหรือแผนการฝกประสบการณวิชาชีพภายใตคูความรวมมือ
ทางวิชาการ บมจ.ทรู คอรปอเรชั่น สําหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการ
ลูกคา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณาจารยผูสอน
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1 ขอมูลทั่วไป
หมวด 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
หมวด 3 การพัฒนาผลการเรียนรู
หมวด 4 ลักษณะและการดําเนินการ
หมวด 5 การวางแผนและการเตรียมการ
หมวด 6 การประเมินนักศึกษา
หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝกประสบการณภาคสนาม
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4
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รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
3574806
2. จํานวนหนวยกิตหรือจํานวนชั่วโมง
5(0-30-0) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกคา หมวดวิชาเฉพาะ ประสบการณวิชาชีพ
4. อาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม
อ.ภัทรานิษฐ ศุภกิจโกศล
ผศ.ดร.ณัฏฐพันธ เขจรนันทน
ผศ.ปริศนา มั่นเภา
ดร.สิรินาถ แพทยังกุล
ดร.จิรัสย ศิรศิริรัศม
ดร.ราเชนทร บุญลอยสง
ดร.ศีลสุภา วรรณสุทธิ์
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่กําหนดใหมีการฝกประสบการณภาคสนามตามแผนการศึกษาของ
หลักสูตร
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 4
6. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณภาคสนามครั้งลาสุด
28 กรกฎาคม 2560

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของประสบการณภาคสนาม
เพื่อใหผูเรียนสามารถประยุกตใชความรูในภาคทฤษฎีกับการปฏิบัติงานไดจริง
2. วัตถุประสงคของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณภาคสนาม
เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการฝกประสบการณวิชาชีพรวมกับคูความรวมมือทางวิชาการ
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หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
(1) มีความซื่อสัตยสุจริต ไมเอารัดเอาเปรียบผูอื่น
และสามารถจัดการปญหาความขัดแยงระหวางผลประโยชนทีไดรับกับจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
(2) มีทัศนคติที่ดีตออาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและ
การปฏิบัติตนตอผูอื่นอยางสม่ําเสมอ
(3) มีความรับผิดชอบในหนาที่ เปนสมาชิกที่ดีและมีสวนรวมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนามีภาวะผูนํา
และเปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่น
(4) มีวินัยในการทํางาน และปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับขององคกรและสังคม
1.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู
การฝกประสบการณวิชาชีพ ณ สถานประกอบการภายใตความรวมมือทางวิชาการ
1.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู
ผลการประเมินจากสถานประกอบการ และ รายงานการฝกประสบการณวิชาชีพรายบุคคล
2. ความรู
2.1 อธิบายถึงความรูที่จะไดรับ/ผลการเรียนรูดานความรู
(1) มีความรูในสาขาวิชาการบริการลูกคาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยางกวางขวาง
เปนระบบ เปนสากล และทันสมัยตอสถานการณโลก
(2) มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
(3) มีความรูในกระบวนการ
และเทคนิคการวิจัยเพื่อแกไขปญหาและตอยอดองคความรูในงานอาชีพ
2.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียน
การฝกประสบการณวิชาชีพ ณ สถานประกอบการภายใตความรวมมือทางวิชาการ
2.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู
ผลการประเมินจากสถานประกอบการ และ รายงานการฝกประสบการณวิชาชีพรายบุคคล
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่จะไดรับการพัฒนา/ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) มีความสามารถประมวลและศึกษาขอมูลเพื่อวิเคราะหสาเหตุของปญหาและความขัดแยง
รวมทั้งหาแนวทางปองกันและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม ทั้งเชิงกวางและเชิงลึก
(2) มีความสามารถประยุกตใชความรูภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ
ไปใชประโยชนในการฝกประสบการณภาคสนาม
และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณไดอยางเหมาะสม
(3) มีความสามารถประยุกตใชนวัตกรรมจากภาคธุรกิจ
และจากศาสตรอื่นๆที่เกี่ยวของเพื่อพัฒนาทักษะการทํางานใหเกิดประสิทธิผล
3.2 กระบวนการหรือกิจกรรมตางๆ ที่ใชในพัฒนาผลการเรียนรู
การฝกประสบการณวิชาชีพ ณ สถานประกอบการภายใตความรวมมือทางวิชาการ
3.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู
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ผลการประเมินจากสถานประกอบการ และ รายงานการฝกประสบการณวิชาชีพรายบุคคล
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 คําอธิบายเกี่ยวกับทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความสามารถในการรับภาระ
ความรับผิดชอบที่ควรมีการพัฒนา
(1) มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายตามหนาที่และบทบาทของต
นในกลุมงานไดอยางเหมาะสม
รวมทั้งมีสวนรวมในการชวยเหลือผูรวมงานและแกไขปญหากลุม
(2) มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธและสามารถสรางสัมพันธภาพอันดีกับผูอื่น
และปรับตัวเชิงวิชาชีพได
(3) มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง
และพัฒนาวิชาชีพใหทันสมัยอยางตอเนื่องและตรงตามมาตรฐานสากล
4.2 กระบวนการ หรือกิจกรรมตางๆ ที่จะพัฒนาผลการเรียนรู
การฝกประสบการณวิชาชีพ ณ สถานประกอบการภายใตความรวมมือทางวิชาการ
4.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู
ผลการประเมินจากสถานประกอบการ และ รายงานการฝกประสบการณวิชาชีพรายบุคคล
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 คําอธิบายเกี่ยวกับทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ควรมีการพัฒนา
(1) มีความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการฟง การพูด การอาน การเขียน
และการสรุปประเด็นไดอยางมีประสิทธิภาพ
(2) มีความสามารถในการสื่อสารกับลูกคา
หรือผูรับบริการไดอยางเหมาะสมตามสถานการณและวัฒนธรรม
(3) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสาร
รูจักเลือกรูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับเรื่อง
และผูฟงที่แตกตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
(4) มีความสามารถในการใชเทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในการประมวลการแปลความ
หมาย และการวิเคราะหขอมูล
5.2 กระบวนการหรือกิจกรรมตางๆ ที่จะพัฒนาผลการเรียนรู
การฝกประสบการณวิชาชีพ ณ สถานประกอบการภายใตความรวมมือทางวิชาการ
5.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู
ผลการประเมินจากสถานประกอบการ และ รายงานการฝกประสบการณวิชาชีพรายบุคคล
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หมวดที่ 4 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณภาคสนามหรือคําอธิบายรายวิชา
ฝกประสบการณวิชาชีพในธุรกิจที่เกี่ยวกับการบริการลูกคา
Internship profession in business, especially in customer service area.
2. กิจกรรมของนักศึกษา
การฝกประสบการณวิชาชีพ ณ สถานประกอบการภายใตความรวมมือทางวิชาการ ซึ่งอยูภายใต
เงื่อนไขของคูความรวมมือทางวิชาการ บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น
3. รายงานหรืองานที่นักศึกษาไดรับมอบหมาย
รายงานหรืองานที่ไดรับมอบหมาย
รายงานผลการฝกประสบการณวิชาชีพ

กําหนดสง
หลังฝกงานครบตามเวลาที่กําหนด 1 สัปดาห

4. การติดตามผลการเรียนรูการฝกประสบการณภาคสนามของนักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษา/นิเทศ ติดตามตรวจรายงานการฝกประสบการณวิชาชีพผานระบบการรายงานออนไลน
(htttp://wbsc.dusit.ac.th) อาจสุมเยี่ยมนักศึกษา ณ สถานที่ฝกประสบการณวิชาชีพ
5. หนาที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมใน
ภาคสนาม
ฝกทักษะที่จําเปนกอนลงปฏิบัติหนาที่จริง
6. หนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศ
ติดตามตรวจรายงานการฝกประสบการณวิชาชีพผานระบบการรายงานออนไลน
(htttp://wbsc.dusit.ac.th) อาจสุมเยี่ยมนักศึกษา ณ สถานที่ฝกประสบการณวิชาชีพ
7. การเตรียมการในการแนะแนวและชวยเหลือนักศึกษา
ประชุม/อบรม การใชงานระบบการรายงานการฝกประสบการณวิชาชีพ (htttp://wbsc.dusit.ac.th)
และจัดใหอาจารยพบกับกลุมนักศึกษาเพื่อกําหนดชองทางการสื่อสารรวมกัน
8. สิ่งอํานวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ตองการจากสถานที่ที่จัดประสบการณภาคสนาม/
สถานประกอบการ
บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น อํานวยความสะดวกใหนักศึกษาเขาฝกประสบการณวิชาชีพ ณ ศูนยบริการลูกคา
สัมพันธทางโทรศัพท และ รานคาที่ใหบริการลูกคาของทรู
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หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ

1. การกําหนดสถานที่ฝก
บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น
2. การเตรียมนักศึกษา
ประชุม/อบรม การใชงานระบบการรายงานการฝกประสบการณวิชาชีพ
(htttp://wbsc.dusit.ac.th) และ จัดใหอาจารยพบกับกลุมนักศึกษาเพื่อกําหนดชองทางการสื่อสารรวมกัน
3. การเตรียมอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศ
ประชุมอาจารยที่ปรึกษา/นิเทศ
4. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงในสถานที่ฝก
หารือรวมกันเพื่อกําหนดแนวทางรวมกัน
5. การจัดการความเสี่ยง
ติดตามนักศึกษาทั้งทางตรงและทางออม โดยเปนทางการและไมเปนทากงาร
หมวดที่ 6 การประเมินนักศึกษา

1. หลักเกณฑการประเมิน
ประเมินการบรรลุผลการเรียนรูของนักศึกษาทั้ง 5 ดาน โดยใหระดับคะแนน 1-5 ตามเกณฑการ
ประเมินผลการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1 หมายถึง ตองปรับปรุงอยางมาก
2 หมายถึง ตองปรับปรุง
3 หมายถึง พอใช
4 หมายถึง ดี
5 หมายถึง ดีมาก
นักศึกษาตองไดรับคะแนนประเมินเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จึงจะผานเกณฑการฝกประสบการณภาคสนาม
2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
ประเมินจากรายงาน
3. ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงตอการประเมินนักศึกษา
ใหขอเสนอแนะในการพัฒนาการปฏิบัติงาน
4. ความรับผิดชอบของอาจารยผูรับผิดชอบประสบการณภาคสนามตอการประเมินนักศึกษา
ติดตามการฝกประสบการณอยางสม่ําเสมอ
5. การสรุปผลการประเมินที่แตกตาง
หารือรวมกันทั้งอาจารยที่ปรึกษา/นิเทศ และ ผูรับผิดชอบการฝกงานจากทรู
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มคอ. 4

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝกประสบการณภาคสนาม
1. กระบวนการประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดยผูเกี่ยวของตอไปนี้
1.1 นักศึกษา
สุมสอบถามพูดคุยอยางไมเปนทางการ
1.2 พนักงานพี่เลี้ยงหรือผูประกอบการ
สุมสอบถามพูดคุยอยางไมเปนทางการ / รายงานตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
1.3 อาจารยที่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมรู
1.4 อื่น ๆ เชน ผูประสานงานการฝกประสบการณวิชาชีพจากทรู
พูดคุยหารืออยางไมเปนทางการ
2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
นําขอมูลผลการประเมินประสิทธิภาพการทํางานจากทรู เปรียบเทียบกับ รายงานการฝก
ประสบการณวิชาชีพจากนักศึกษา เพื่อทบทวนและตรวจสอบความตรงกันของขอมูล เพื่อใชในการวางแผน
ปรับปรุงกระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพตอไป
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