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รายวชิา การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 

สาขาวชิา การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ วทิยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

 

 

 

 

รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา 
 รหัสวชิา TIM๔๙๐๑  รายวชิา การเตรียมฝกึประสบการณ์วิชาชพีในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ 

สาขาวชิา การจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ 

วทิยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศกึษา ๑ ปีการศกึษา๒๕๖๔ 

 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทัว่ไป 
 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา   

รหัสวชิา   TIM๔๙๐๑   

ชื่อรายวชิาภาษาไทย  การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ  

ชื่อรายวชิาภาษาอังกฤษ Preparation for the Job Training in Tourism and Hospitality Industry Careers 
 

๒. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้  (ถา้มี) 

      – 

 

๓. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (section) 

ให้รายงานเป็นรายกลุ่ม 
   ผศ.ฉันทัช  วรรณถนอม กลุ่มเรียน ๐๐๑ 
  

 

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา  ๑/๒๕๖๔ 

 

 

๕.  สถานที่เรียน อาคาร ๒๙ ห้อง ๒๙๔๑ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

 

 

 หมวดที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกบัแผนการสอน 

 

๑.รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวข้อ 

จำนวนชั่วโมงตาม

แผนการสอน 

จำนวนชั่วโมง

ที่สอนจริง 

ระบุเหตุผลที่การสอนจริง

ต่างจากแผนการสอนหาก

มีความแตกต่างเกนิ ๒๕% 

ปฐมนิเทศการเตรียมประสบการณ์วชิาชีพใน

อุตสาหกรรมท่องเท่ียวฯ ขั้นตอน แนวทาง วธีิการ

ดำเนินงานหาท่ีฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 

๒ ๓  

การค้นหาศักยภาพในตัวเอง ๒ ๒  

บุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จ  

อยู่ให้สุขในยามวกิฤติโควิด 19 

และสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

๒ ๒  

ทบทวนแนวทางการฝึกงานทางเลือก และ 

การเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์ใน

ธุรกิจนำเท่ียว 

๒ ๒  

การเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์ใน

ธุรกิจท่ีพัก 

๒ ๒  

การเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์ใน

ธุรกิจอุตสาหกรรมการบิน  

๒ ๒  

สมัคร – สัมภาษณ์อย่างไรให้ได้ท่ีฝึกงานและ 5 

ข้อคิดเมื่อชีวิตท้อ 

๒ ๒  

ทบทวนแนวทางการฝึกประสบการณ์วชิาชีพใน

อุตสหกรรมท่องเท่ียวและบริการ และขั้นตอนการ

เตรียมความพร้อม 

๒ ๒  

หยุด สัปดาห์สอบกลางภาค ๒ ๒  

เทคนิคการกรอกใบสมัครงานให้โดนใจนายจ้าง ๒ ๒  

การฝึกงานยุคโควิด 19 ๒ ๒  
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หัวข้อ 

จำนวนชั่วโมงตาม

แผนการสอน 

จำนวนชั่วโมง

ที่สอนจริง 

ระบุเหตุผลที่การสอนจริง

ต่างจากแผนการสอนหาก

มีความแตกต่างเกนิ ๒๕% 

ปัญหาอุปสรรค ในการเลือกสถานท่ีฝึกงาน แนวทาง

ป้องกันแก้ไข 

๒ ๒  

เอกสาร แนวทางท่ีเกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์

ฯ 
๒ 

๒  

ศึกษากรณีตัวอย่างในการทำงานจากภาพยนต์ ๒ ๒  

ทบทวนกำหนดการสำคัญในการฝึกประสบการณ์

วชิาชีพฯ 
๒ 

๒  

ปัจฉิมนิเทศการเตรียมฝึกประสบการณ์ฯ ๒ ๒  

สอบปลายภาค(นอกตาราง) ๒ ๒  

 

๒.  หัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผนและพิจารณานัยสำคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวชิาและ

หลักสูตร ในกรณีที่มีนัยสำคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 

 

หัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน 

(ถ้ามี) 

นัยสำคัญของหัวข้อท่ีสอนไม่

ครอบคลุมตามแผน 

แนวทางชดเชย 

- - - 

 

๓. ประสิทธิผลของวธิีสอนท่ีทำให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอยีดของรายวิชา 

ผลการเรียนรู้ วธิีสอนท่ีระบุในรายละเอยีด

รายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธิีสอน(ถ้ามี) 

พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 
มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม ๑)  สอดแทรกประสบการณ์และ
เหตุการณ์จริงท่ีเกิดขึน้ ระหว่างการ
เรียนการสอน 
๒)  อภปิรายกรณีศึกษาร่วมกันในชั้น
เรียน 
๓)  ให้นักศึกษาได้แบ่งกลุ่มรับผิดชอบ

งาน กิจกรรมในแต่ละสัปดาห์ และให้

√   
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พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 
มี ไม่มี 

ออกมาประมวลผลพฤติกรรมท่ีดี และ

ท่ีควรปรับปรุง ให้เพื่อนฟังเป็นการ

ตรวจสอบพฤติกรรมซึ่งกันและกัน 

ความรู้ ๑) ปฐมนิเทศ และปัจฉิมนิเทศการ

เตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพ

อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

๒) เชิญวทิยากรจากภาคเอกชนแขนง

ต่างๆ มาบรรยาย 

๓) ให้นักศึกษาปฏิบัติงานกลุ่มฟังการ

บรรยายและสรุปความรู้ที ่ได้รับทั้งใน

ชั้นเรียนและภาคสนามทำรายงานส่ง 

๔) ทัศนศึกษาตามเส้นทางที่กรมการ

ท่องเท่ียวกำหนด(เพื่อรับสิทธ์ิได้เทียบ

รับบัตรมัคคุเทศก์) 

๕) สอน-ปฏิบัติจริงในการใช้อุปกรณ์

สำนักงาน 

๖) ฉายภาพ Power Point 

ประกอบการบรรยาย 

√   

ทักษะทางปัญญา ๑) บรรยายและอภิปรายกรณีศึกษา

ร่วมกันในชั้น 

๒)  ให้นักศึกษาแสดงบทบาทจริงใน

การเป็นผู้จัดการวางแผนกิจกรรม

ต่างๆ ในรายวชิาเรียน 

๓) ทัศนศึกษาและให้

นักศึกษาฟังการบรรยายและป้องกัน

แก้ไขการจัดการดูแลงานภาคสนาม 

√   

ทักษะความสัมพันธ์     

ระหว่างบุคคลและ  

ความรับผิดชอบ 

๑) ปฐมนิเทศ และปัจฉิมนิเทศการ

เตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพ

อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
๒) จัดให้มีการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม 

และงานท่ีได้รับมอบหมาย ให้เรียนรู้

การทำงานเป็นทีม 

√   
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ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธิีสอน(ถ้ามี) 

พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 
มี ไม่มี 

๓) ให้คำปรึกษาในการนำเสนอ 
ชิน้งาน รายงาน 
 

ทักษะการวเิคราะห์ 

เชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๑) บรรยายและอภิปรายกรณีศึกษา

ร่วมกันในชั้น 

๒) ให้นักศึกษาแสดงบทบาทจริงใน

การเป็นผู้วิเคราะห์ ประเมนิความพึง

พอใจในเรื่องต่างๆ 

๓) มอบหมายงานเป็นทีมให้นักศึกษา

ได้ฝึกทักษะในการใช้ภาษาในการฟัง 

การพูด การอ่าน การเขียน และการ

สรุปประเด็นได้อย่างมปีระสิทธิภาพใน

การเป็นผู้ดูแลกิจกรรมในชั้นเรียนและ

ภาคสนาม 

  

√   

 

๔. ข้อเสนอการดำเนินการเพ่ือปรับปรุงวธิีสอน 

ระบุข้อเสนอเพ่ือการปรับปรุงวธีิสอน ซึ่งได้จากปัญหาที่พบในข้อ ๓ 

ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

๑. จำนวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน   ๒๑๒  คน 

๒. จำนวนนักศึกษาท่ีคงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา   ๒๑๑  คน 

๓. จำนวนนักศึกษาท่ีถอน  (W) ๑ คน 
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๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน (เกรด) จำนวน คิดเป็นร้อยละ 

A 84 39.62 

A- 55 25.94 

B+ 37 17.45 

B 17 8.02 

B- 8 3.77 

C+ 1 0.47 

C 6 2.83 

C- - - 

D+ - - 

D 1 0.47 

D- 1 0.47 

F - - 

I 1 0.47 

 

๕. ปัจจัยท่ีทำให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 

 – 

 

๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินท่ีกำหนดไว้ในรายละเอยีดรายวิชา  

ระบุความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลการเรียนรู้ที่กำหนดไวใ้น มคอ.๓ หมวด ๕ ข้อ ๒ 

 

๖.๑ ความคลาดเคลื่อนด้านกำหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

- - 

 

 

๖.๒ ความคลาดเคลื่อนด้านวธิีการประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ามี) 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

- - 
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๗. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

วธิีการทวนสอบ สรุปผล 

บอกผลการปฏิบัติ ทดสอบ บอกคะแนน นักศึกษาเป็น

ระยะ ดูผลตอบรับ ให้อาจารย์ในสาขาวชิาช่วยทวนสอบ 

สรุปสาเหตุ ของผลสำฤทธ์ิของแต่ละคน ตอบผลการเรียน

นักศึกษาท่ีมีความข้องใจ 

 

 

หมวดที่ ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการดำเนินการ 

 

๑.ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

(ถ้ามี) 

ผลกระทบ 

 - - 

 

๒.ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

- - 

 

หมวดที่ ๕ การประเมนิรายวิชา 

 

๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 

๑.๑ ข้อวิพากษ์ท่ีสำคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

ระบุข้อวพิากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน 

- มหาวทิยาลัยเป็นผู้เก็บข้อมูลผ่านทางออนไลน์  - 

     

๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ ๑.๑ 

- 

  

๒.  ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน 

๒.๑ ข้อวิพากษ์ท่ีสำคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 

ระบุข้อวพิากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน 
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๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ ๒.๑ 

 - 

 

หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง 

 

๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งท่ีผ่านมา  

แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ ปี

การศึกษาท่ีผ่านมา 

ผลการดำเนินการ 

- แก้ไขแบบฟอร์มและหนังสือเกี่ยวกับการฝึก

ประสบการณ์ท้ังหลายให้กระชับ กำหนดเงื่อนไขเวลาใน

การยื่นเรื่องขอหนังสือต่างๆ  

- เพิ่มเติมการให้ความรู้ในหัวข้อการปรับปรุงบุคลิกภาพ

ก่อนเข้าสู่สังคมทำงาน 

- นักศึกษาไม่ทำตามระเบียบในการหาสถานท่ีฝึกงานคือ 

ติดต่อมากกว่า 1 ท่ี /ขาดความรับผิดชอบ/ ได้ท่ีฝึกงาน

ซ้ำซ้อนกันท้ังท่ีเตือนแล้ว 

- ทำให้แบบฟอร์มหนังสือ เอกสารต่างๆ มคีวามกระชับ

เข้าใจง่ายขึน้ระหว่างนักศึกษากับเจ้าหน้าท่ีๆ ปฏบัิติ แต่ก็

ยังมเีอกสารของนักศึกษาบางคนผิดพลาด เนื่องจาก

นักศึกษามเียอะ และนักศึกษาบางส่วนชอบยื่นหนังสือ

ต่างๆ กระชั้นชิด และไม่ตามเอกสาร 

- นักศึกษามทัีศนคติท่ีดีก่อนเข้าทำงาน และได้เรียนรู้

ปรับปรุงบุคลิกภาพของตนก่อนเข้ารับการฝึกงาน 

- จัดระบบการตรวจเช็คให้เป็นปัจจุบันว่า มสีถานท่ี

ฝึกงานหน่วยงานใดท่ีถูกเลือกแล้ว/จัดให้มีเฟสบุ๊กสาขา

วชิาเพื่อแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการฝึกงาน การเลือก

สถานท่ีฝึกงาน รวมถึงแบบฟอร์มต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องจำเป็น

ท่ีนักศึกษาต้องใช้สำหรับการทาบทามสถานท่ีฝึกงาน 

 

๒. การดำเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

 ปรับวธีิการสอน เพ่ิมตัวอย่าง ให้นักศกึษาได้ค้นควา้มากขึ้น นำเสนอรูปแบบงานจิตอาสา กระตุ้นให้

เกิดความตั้งใจเรียนโดยการให้ฝึกปฏิบัติการทำงานธุรการขั้นพื้นฐาน  และการเชิญวิทยากรภายนอกมา

ถ่ายทอดประสบการณ์เพ่ือเปลี่ยนบรรยากาศให้น่าสนใจ 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสำหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ กำหนดเวลาท่ีแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

- - - 

 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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  (วชิานีผู้้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้สอนเอง) 

 

เพิ่มเติม 

รายงานการจัดการเรยีนการสอนแบบออนไลน์ 
 

(1) ช่องทางการสอนออนไลน์และการมอบหมายงาน 

 เว็บไซต์อาจารย์  link: https://elchm.ssru.ac.th/chantouch_wa/ 

 Moodle   link/code: https://elchm.ssru.ac.th/chantouch_wa/ 

 Google Meet  link/code: https://meet.google.com/lookup/bi26egunh7 

 Google classroom  link/code: https://classroom.google.com/c/MzY1NzU5OTcwNzQx 

 ZOOM   link/code: ____________-____________________ 

 อื่น ๆ (โปรดระบุ)  _____________________-___________________________ 

     link/code: ________________________________ 

(2) นวัตกรรมการสอน 

 Kahoot!   link/screen capture _______________________________ 

 Padlet   link/screen capture _______________________________ 

 Mentimeter  link/screen capture _______________________________ 

 Plickers   link/screen capture _______________________________ 

 Flinga   link/screen capture _______________________________ 

 Wheelofnames  link/screen capture _______________________________ 

 อื่น ๆ (โปรดระบุ)  Quizizz 

     link/screen capture 

     https://quizizz.com/admin/quiz/5f30ffc5940a99001b58c3c1 

 

(3) ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา 

_____-_______________________________________________________________ 

(4) ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

_____-_______________________________________________________________ 
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