
มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปรญิญา  √ ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑ 

รายวิชา THM๔๙๐๑ การเตรยีมฝกึประสบการณ์วิชาชีพในอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยวและบริการ 
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะ/วิทยาลัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 
 

 
รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

รหัสวิชา TIM๔๙๐๑ รายวิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 
สาขาวิชา การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ  

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ภาคการศึกษา ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. รหัสและชื่อรายวิชา   

รหัสวิชา   TIM๔๙๐๑ 
ช่ือรายวิชาภาษาไทย การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบรกิาร  
ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ Preparation for the Job Training in Tourism and Hospitality Industry Careers 

 
๒. จำนวนหน่วยกิต  ๒(๙๐)   
       
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    ๓.๑ หลักสูตร      ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 
    ๓.๒ ประเภทของรายวิชา   สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ  
 
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน    
    ๔.๑ อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวชิา ผศ.ฉันทัช  วรรณถนอม  
    ๔.๒ อาจารยผ์ู้สอน  ผศ.ฉันทัช  วรรณถนอม 
 
๕. สถานที่ติดต่อ   อาคารการจดัการอตุสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ  

E – Mail : chantouch.wa@ssru.ac.th, touchpeak@hotmail.com 
 
๖. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   
    ๖.๑ ภาคการศึกษาที่   ๑/๒๕๖๔ ช้ันปีท่ี ๔ 
    ๖.๒ จำนวนผู้เรียนท่ีรับได ้ ประมาณ ๒๑๕ คน 
 
๗. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน(Pre-requisite)  (ถ้ามี) ไม่ม ี
๘. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน(Co-requisites) (ถ้ามี) ไม่ม ี
๙. สถานที่เรียน   Online ผ่านช่องทาง Google Meet 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
 
๑๐. วันที่จัดทำหรือปรับปรุง            วันท่ี ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
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รายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 

หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
     เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานก่อนเข้าฝึกประสบการณใ์นธุรกิจบรกิารที่ตนสนใจ ได้เตรียมความพร้อมด้านสติ ปัญญาใหม้ีความรู้
ทักษะ ทัศนคติที่ดี มีคุณลักษณะที่เหมาะสมในการทำงานบริการ   ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในการปรับปรุงบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับลักษณะงาน  
ให้นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมในหัวข้อที่จะสามารถต่อยอดในการประกอบอาชีพต่างๆได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น การค้นหาศักยภาพใน
ตัวเอง บุคลิกภาพท่ีจะประสบผลสำเร็จ ออร่าหน้ากลอ้ง การเตรียมตัว Live สด การเป็นแม่ค้าออนไลน์ รวมถึงการอบรมแนวทางการเข้าฝึกงาน
ในธุรกิจบริการแขนงต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางให้นักศึกษาได้พิจารณาเลือกสถานท่ีฝึกงานในอนาคต 
 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 เพื่อเป็นการปรับปรุง เพิ่มรายละเอียดเนื้อหากิจกรรมในรายวิชา ให้นักศึกษาได้มีความรู้ โดยเน้นให้นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเตมิใน
หัวข้อที่จะสามารถต่อยอดในการประกอบอาชีพต่างๆได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน ปรับปรุงกระบวนการทาบทามประสานงานติดต่อหน่วยงาน 
แบบฟอร์มต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพต่อการเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 
 

หมวดที ่๓ ลักษณะและการดำเนินการ 
 

๑. คำอธิบายรายวิชา 
 (ภาษาไทย) หลักในการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ   
ความรู้เบื้องต้นในการฝึกงานในธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแขนงต่างๆ ที่สำคัญ พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะ การจัดลำดับ
ความสำคัญของงาน เจตคติ บุคลิกภาพ การรักษาเวลา กาลเทศะ มนุษยสัมพันธ์และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ แนะ
แนวทางในการฝึกงานให้ได้อย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้การทำงานเป็นทีม  
  (ภาษาอังกฤษ) Give the principles of preparation for readiness before going job training in tourism and 
service industry. Educate basic knowledge of job training for prominent fields in tourism. Develop 
students having knowledge and skills to prior jobs according to the importance. Students learn about 
good attitudes, personality, manners, punctuality,  human relationship and professional qualifications. 
Give directions to go job training effectively and skills to work in teams. 
๒. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน (ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

ฟังบรรยายในห้อง จำนวน ๑๕ 
ครั้ง ต่อภาคเรียน ครั้งละ ๓ 

ช่ัวโมง 
รวม ๔๕ ช่ัวโมง 

(คะแนนจากการเข้าช้ันเรียน
และการสอบปลายภาค) 

๒ ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์
(ให้คำปรึกษานักศึกษา

นอกเวลา) 
รวม ๓๐ ช่ัวโมง 

พัฒนาตนเองโดยการเข้าร่วมกิจกรรม
ที่ตนสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพ การบริการ ๑๒ 
ช่ัวโมง 
(คะแนนจากการสรุปผลการเข้าร่วม
พัฒนาตน) 

- ประสานหาข้อมูลสถานท่ีฝึกงาน รายงานผล
การติดต่อทาบทาม จัดการยื่นแบบฟอร์มการ
ทาบทาม,ขอหนังสือทาบทามท่ีฝึกงาน จัดทำ
รวบรวมเอกสารท่ีเกี่ยวข้องให้พร้อมก่อนการ
ฝึกงานรวม ๑๕ ชั่วโมงหรือ 
- สรุปแนวทางการฝึกงานในรูปแบบการ
ทำงานวิจัย นำเสนอบทความ หรือการทำ
ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ เสนออาจารย์
นิเทศก์ รวม ๑๕ ชั่วโมง 

(ไม่มีคะแนน) 
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๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 (ผู้รับผดิชอบรายวิชาโปรดระบุข้อมูล  ตัวอย่างเช่น  ๑ ช่ัวโมง / สัปดาห์) 

๓.๑ มาปรึกษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผู้สอน  ห้องพักอาจารย์อาคาร ๓๖ หรืออาคารวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม
บริการ 
 ๓.๒ ปรึกษาผ่านโทรศัพท์หรือเบอร์ที่ทำงาน / มือถือ หมายเลข 081-644-8199 
 ๓.๓ ปรึกษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) : chantouch.wa@ssru.ac.th (ผศ.ฉันทัช  วรรณถนอม) 
 ๓.๔ ปรกึษาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Line) ๐๘๑-๖๔๔-๘๑๙๙ (ผศ.ฉันทัช  วรรณถนอม) 
 

หมวดที ่๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
๑.คุณธรรม จริยธรรม 

๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
                ๑) มีความซื่อสัตย์ สุจริต และสามารถจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ที่ได้รับกับจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
                ๒) มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนต่อ
ผู้อื่นที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอ 
                  ๓)  มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นสมาชิกที่ดี และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือการ พัฒนา มีภาวะผู้นำ และ
เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้อื่น 
                   ๔)  มีวินัยในการทำงาน และปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม 

๑.๒   วิธีการสอน 
๑) บรรยาย ใช้โปรแกรม Power Point, Kahoot และหรือ Quizizz ผ่าน ช่องทาง Online by Google Meet  

         ๒) ตั้งคำถามให้นักศึกษามีสว่นร่วมในการตอบ และหรือ 
๓) เกมส์ อภิปรายสรุปผลการเรียนรู้ 
๔) จำลองสถานการณ์กรณีศึกษาเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพบริการ 

๑.๓   วิธีการประเมินผล 
๑) ประเมินจากการสังเกตการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักศึกษา 
๒) การสอบปลายภาค 
๓) จากการตอบคำถามจากนักศึกษาผ่าน Google Classroom 

 
๒. ความรู้ 

๒.๑   ความรู้ที่ต้องพัฒนา 
                     ๑)  มีความรู้ในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและสาขาวิชาการโรงแรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง 
เป็นระบบ เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก 
                 ๒)  มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

        ๓)  มีความรู้ในกระบวนการ และเทคนิคการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ในงานอาชีพ 
๒.๒   วิธีการสอน 
 ๑) ปฐมนิเทศ และปัจฉิมนิเทศการเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ 

๒) เชิญวิทยากรจากภาคเอกชนแขนงต่างๆ มาบรรยาย 
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๒.๒   วิธีการสอน 
 ๑) บรรยาย ใช้โปรแกรม Power Point, Kahoot และหรือ Quizizz ผ่าน ช่องทาง Online by Google Meet  

          ๒) ตั้งคำถามให้นักศึกษามีสว่นร่วมในการตอบ และหรือ 
 ๓) เกมส์ อภิปรายสรุปผลการเรียนรู้ 
 ๔) แสดงบทบาทสมมต ิ
 ๕) สาธิต 
 ๖) สร้างสถานการณ์จำลองเปน็ลักษณะกรณีศึกษา 
 ๗) On demand จากคลปิวีดีโอ จากช่องทางออนไลนต์่างๆ  

๒.๓    วิธีการประเมินผล 
๑) ข้อสอบปลายภาค 
๒) การสังเกต 
๓) จากการสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม 
๔) การตรวจแบบคำถามผ่าน Google Classroom 
 

๓. ทักษะทางปญัญา 
๓.๑   ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

          ๑) มีความสามารถประมวล และศึกษาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา  และความขัดแย้งในการเรียน 
รวมทั้งหาแนวทางป้องกนัและแก้ไขปัญหาได้อยา่งเหมาะสม 

         ๒) มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปสู่การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม และการ
ปฏิบัติงานจริงตามสถานการณไ์ด้อย่างเหมาะสม 

              ๓) มีความสามารถประยุกต์ใช้นวตักรรมจากภาคธรุกิจ และจากศาสตร์อ่ืนๆที่เก่ียวข้อง เพื่อพัฒนาทักษะการ
ทำงานให้เกิดประสิทธผิล 

๓.๒   วิธีการสอน 
๑)  บรรยาย ใช้โปรแกรม Power Point, Kahoot และหรือ Quizizz ผ่าน ช่องทาง Online by Google Meet  

         ๒)  ตั้งคำถามให้นักศึกษามีสว่นร่วมในการตอบ และหรือ 
๓)  เกมส์ อภิปรายสรุปผลการเรียนรู้ 

๓.๓   วิธีการประเมินผล 
๑)  ข้อสอบปลายภาค 
๒)  จากการแสดงความสามารถของผู้เรียนรายบุคคล 
๓)  จากการสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม 
๔)  การตรวจแบบคำถามผา่น Google Classroom 
 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

                     ๑)  มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่ และบทบาทของตนในกลุ่มงาน
ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ไขปัญหากลุ่ม 
                    ๒) มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและตรงตามมาตรฐานสากล 
 

๔.๒   วิธีการสอน 
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๑)  บรรยาย ใช้โปรแกรม Power Point, Kahoot และหรือ Quizizz ผ่าน ช่องทาง Online by Google Meet  
         ๒)  ตั้งคำถามให้นักศึกษามีสว่นร่วมในการตอบ และหรือ 

๓)  เกมส์ อภิปรายสรุปผลการเรียนรู้ 
             ๔)  มอบหมายงานโดยเน้นการระดมสมองร่วมกัน 

๔.๓    วิธีการประเมินผล  
           ๑)  ประเมินจากการนำเสนองานหลังระดมสมอง 
           ๒)  สังเกตพฤติกรรมการระดมสมอง และพฤติกรรมภาวะผูน้ำและผู้ตามที่ด ี
           ๓)  ข้อสอบปลายภาค 
 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพฒันา 

                     ๑)  มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการ
สรุปประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                        ๒)  มีความสามารถในการสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และวัฒนธรรม 
                     ๓)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร รู้จักเลือกรูปแบบของการนำเสนอที่
เหมาะสมสำหรับเรื่อง และผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                        ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณติศาสตร์และสถิติในการประมวลการแปลความหมาย และ
การวิเคราะห์ข้อมูล 

๕.๒   วิธีการสอน 
๑) มอบหมายงานให้นักศึกษาใช้ภาษาสื่อสาร การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ในรายวิชาที่เรียนสรุปประเด็นได้

อย่างมีประสิทธิภาพในการเป็นผู้นำเสนองาน 
๒) สาธิตการใช้ภาษาในการประสานงานสื่อสารบุคคล หน่วยงานต่างๆ 

๕.๓   วิธีการประเมินผล 
           ๑) การสังเกต  

   ๒) จากประสิทธิผลหลังจากนักศึกษาใช้ภาษาสื่อสาร การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน 
  ๓) แบบสอบถาม 

 
๖. ด้านอื่นๆ 
  - ไม่มี - 
 
หมายเหตุ 

สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  
เว้นว่าง หมายถึง ไม่ได้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฎอยู่ในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
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หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
 

๑. แผนการสอน 
 

สัปดาห์
ที่/คร้ังที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อที่ใช้  

ผู้สอน/วิทยากร 

๑ 
ศ. 

๑๖ ก.ค. 

ปฐมนิเทศการเตรียมประสบการณ์วิชาชีพ
ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ  
ขั้นตอน แนวทาง วิธีการดำเนินงานหาที่
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

๓ บรรยายใช้โปรแกรม Power Point ผ่าน ช่องทาง 
Online by Google Meet 

ผศ.ฉันทัช  วรรณถนอม 

๒ 
ศ. 

๒๓ ก.ค. 

การค้นหาศักยภาพในตัวเอง ๓ บรรยายใช้โปรแกรม Power Point, Quizizz 
ผ่าน ช่องทาง Online by Google Meet / และ
มอบหมายการบ้านผ่าน Google Classroom 

ผศ.ฉันทัช  วรรณถนอม 
โดยการเชิญวิทยากร : 
คุณเบญจวรรณ  วงษ์กลาง 

๓. 
ศ. 

๓๐ ก.ค. 

บุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จ ๓ บรรยายใช้โปรแกรม Power Point, Quizizz 
ผ่าน ช่องทาง Online by Google Meet / และ
มอบหมายการบ้านผ่าน Google Classroom 

ผศ.ฉันทัช  วรรณถนอม 
โดยการเชิญวิทยากร : 
คุณเบญจวรรณ  วงษ์กลาง 

๔ 
ส. 

๓๑ ก.ค. 

การเตรียมความพร้อมก่ อนออกฝึ ก
ประสบการณ์ในธุรกิจนำเที่ยว  

๓ บรรยาย Online ผ่าน Google Meet อ.ธนวัฒน์  ทองเพิ่ม 
 

๕ 
ศ. 

๖ ส.ค. 

ออร่าหน้ากล้อง ๓ บรรยายใช้โปรแกรม Power Point, Quizizz 
ผ่าน ช่องทาง Online by Google Meet / และ
มอบหมายการบ้านผ่าน Google Classroom 

ผศ.ฉันทัช  วรรณถนอม 
โดยการเชิญวิทยากร : 
คุณเบญจวรรณ  วงษ์กลาง 

๖ 
ส. 

๗ ส.ค. 

การเตรียมความพร้อมก่ อนออกฝึ ก
ประสบการณ์ในธุรกิจอุตสาหกรรมการบิน  

๓ บรรยาย Online ผ่าน Google Meet อ.วิรัต  บางเจรญิทรัพย ์

๗ 
ศ. 

๑๓ ส.ค. 

เทคนิคการเป็นแม่ค้าออนไลน ๓ บรรยายใช้โปรแกรม Power Point, Quizizz 
ผ่าน ช่องทาง Online by Google Meet / และ
มอบหมายการบ้านผ่าน Google Classroom 

ผศ.ฉันทัช  วรรณถนอม 
โดยการเชิญวิทยากร : 
คุณเบญจวรรณ  วงษ์กลาง 

๘ 
ส. 

๑๔ ส.ค. 

การเตรียมความพร้อมก่ อนออกฝึ ก
ประสบการณ์ในธุรกิจโรงแรม  
 

๓ บรรยาย Online ผ่าน Google Meet คุณคมวุฒิ  โพธิยานนท์ 

๙ 
ศ.  

๒๐ ส.ค. 

แนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
อุตสหกรรมท่องเที่ยวและบริการ และ
ขัน้ตอนการเตรียมความพร้อม 

 บรรยาย Online ผ่าน Google Meet ผศ.ฉันทัช  วรรณถนอม 
 

๑๐ หยุดสอบกลางภาค    
๑๑ 
ศ.  

๒๗ ส.ค. 

ทบทวนแนวทางการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ในอุตสหกรรมท่องเที่ ยวและ
บริการ และขั้นตอนการเตรียมความพร้อม 

 บรรยาย Online ผ่าน Google Meet ผศ.ฉันทัช  วรรณถนอม 
 

๑๒ 
ศ. 

๓ ก.ย. 

อุปสรรค ปัญหาในการเลือกสถานที่
ฝึกงาน แนวทางป้องกันแก้ไข 
 
 

 บรรยาย Online ผ่าน Google Meet ผศ.ฉันทัช  วรรณถนอม 
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สัปดาห์
ที่/คร้ังที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

๑๓ 
ศ. 

๑๐ ก.ย. 

เอกสาร แนวทางทีเ่กี่ยวข้องกับการฝึก
ประสบการณ์ฯ 

๒ บรรยาย Online ผ่าน Google Meet 
ผศ.ฉันทัช  วรรณถนอม 

 

๑๔ 
ศ. 

๑๗ ก.ย. 
เขียนใบสมัครอย่างไรให้โดนใจนายจ้าง ๒ บรรยาย Online ผ่าน Google Meet 

ผศ.ฉันทัช  วรรณถนอม 
 

๑๕ 
ศ. 

๒๔ ก.ย. 
สัมภาษณ์อย่างไรให้ได้งาน ๒ บรรยาย Online ผ่าน Google Meet 

ผศ.ฉันทัช  วรรณถนอม 
 

๑๖ 
ศ. 

๑ ต.ค. 
ปัจฉิมนิเทศการเตรียมฝึกประสบการณฯ์ ๓ บรรยาย Online ผ่าน Google Meet 

ผศ.ฉันทัช  วรรณถนอม 
 

๑๗ สอบปลายภาค(นอกตาราง) ๒ ผ่าน Google Form 
ผศ.ฉันทัช  วรรณถนอม 

 
 
หมายเหตุ กิจกรรมการเรียนการสอน วิทยากรในรายวิชานี้อาจมีการเปลีย่นแปลง หรือสลับ สับ เปลีย่นกิจกรรมหัวข้อแต่ละครั้งแตล่ะสัปดาห์
ตามความเหมาะสม 
 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรูห้ัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชา 
(Curriculum Mapping) ตามที่กำหนดในรายละเอยีดของหลักสูตรสัปดาห์ที่ประเมินและสัดส่วนของการประเมิน) 
ผลการ
เรียนรู้ 

วีธีการประเมินผลการเรียนรู้ สัปดาห์ท่ีประเมิน 
สัดส่วน 

ของการประเมินผล 
๑.๑ ๑)  พฤติกรรมการเข้าเรียน  

๒) การเลือกรูปแบบกิจกรรมในการพัฒนาตน 
 

๑-๑๗(สัปดาห์ของ
นักศึกษาแต่ละคนจะ
ประเมินแตกต่างกัน) 

๑๐ % 

๒.๑ ๑)  การสังเกตความสนใจ ใส่ใจในการเข้าร่วมกิจกรรม การซักถาม 
พูดคุย 
๒) แบบสอบถามวิทยากร และความรู้ที่ได้รับจากการฟังบรรยายในแต่ละครั้ง 

๒-๘, ๑๗ ๒๕ % 

๓.๑ ๑) ประเมินจากการอภิปรายปัญหาร่วมกัน 
๒) ประเมินจากผลที่ได้จากการไปพัฒนาตน 

๑-๑๗(สัปดาห์ของ
นักศึกษาแต่ละคนจะ
ประเมินแตกต่างกัน) 

๒๕ % 

๔.๑ ๑) แบบสรุปการเข้าร่วมพัฒนาตน 
๒) การสังเกตจากการเข้าพบ พูดคุยกับอาจารยเ์พื่อขอคำปรึกษา  

๒-๙, ๑๑-๑๖ ๒๕ % 

๕.๑ ๑) การสังเกต  
๒) จากประสิทธิผลหลังจากนักศึกษาใช้ภาษาสื่อสาร การฟัง การพูด การอ่าน 
การเขียน 
๓) แบบสรุปการเข้าร่วมพัฒนาตน และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

๑-๑๗(สัปดาห์ของ
นักศึกษาแต่ละคนจะ
ประเมินแตกต่างกัน) 

๑๕ % 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปรญิญา  √ ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๘ 

รายวิชา THM๔๙๐๑ การเตรยีมฝกึประสบการณ์วิชาชีพในอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยวและบริการ 
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะ/วิทยาลัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 
การประเมินผลการเรยีน 
 ๑. เข้าช้ันเรยีน ให้ความร่วมมือในการเรยีนการสอน   ๓๐ คะแนน 
 ๒. คะแนนเก็บ ในการให้แสดงความคิดเห็น/ตอบคำถามแตล่ะสัปดาห์  ๒๐ คะแนน 

๒. สรปุผลการไปพัฒนาตน      ๒๐ คะแนน 
 ๓. สอบปลายภาค       ๓๐ คะแนน 
 

หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑. ตำราและเอกสารหลัก 
 ไม่ม ี
๒. เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
 ไม่ม ี
๓. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
 ไม่ม ี
 

หมวดที่ ๗  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
๑) สังเกตความสามารถในการรับรู้ ความต้องการของนักศึกษา ตลอดจนข้อคิดเห็น-คำถามของนักศึกษาทีมีผลต่อการพัฒนารายวิชา 

  ๒) ส่งเสริมให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อการเรียนการสอน และการพัฒนารายวิชาผ่านระบบการประเมิน on line ของ
มหาวิทยาลยัฯ 
   
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
      (ระบุวิธีการประเมินท่ีจะได้ข้อมูลการสอน เช่น จากผูส้ังเกตการณ์ หรือทีมผูส้อน หรือผลการเรียนของนักศึกษา เป็นต้น) 
  จากการสังเกตการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักศึกษาในสัปดาห์แรก ช่วงกลางภาคเรียนและปลายภาคเรยีน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเวลา
การเข้าช้ันเรยีน ความสมบูรณ์ ความสำเร็จในงานท่ีไดร้ับมอบหมาย การประเมินการฝึกปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ หลังจากให้ข้อแนะนำ ควบคู่การ
ดูผลประเมินการสอนออนไลน์ ที่ตอบโดยนักศึกษาตลอดจนการวิเคราะห์ผลการเรียนหลังการตัดเกรด 
 
๓. การปรับปรุงการสอน 
      (อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เช่น คณะ/ภาควิชามีการกำหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอนไว้อย่างไรบ้าง  
      การวิจัยในช้ันเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอน เป็นต้น) 

 หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
  ประชุมสาขาวิชาเพื่อหาข้อบกพร่องและข้อควรปรับปรุงในการสอน สอบถาม ขอคำแนะนำจากย์เพื่อนอาจารย์ทั้งในและ
นอกมหาวิทยาลัยและนำไปวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติมเนื้อหากิจกรรมให้ทันสมัย ตลอดจนปรับสื่อการสอนต่างๆ ให้มีความ
น่าสนใจนำขึ้นเว็ปไซต์ นำอุปสรรคปัญหาข้อคิดเห็นจากนักศึกษา เจ้าหน้าที่ท่ีประสานงานติดต่อกับสถานประกอบการเพื่อให้นักศึกษาเข้ารับ
การฝึกงานมาปรับปรุงให้มีความพร้อมเป็นปัจจุบัน 
 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาในรายวิชา 
      (อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา เช่น 
       ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานท่ีมอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกันไปสำหรับรายวชิาที่แตกต่างกัน หรือสำหรับ 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปรญิญา  √ ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๙ 

รายวิชา THM๔๙๐๑ การเตรยีมฝกึประสบการณ์วิชาชีพในอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยวและบริการ 
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะ/วิทยาลัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

      มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 
  การสอบถามนักศึกษาโดยแบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนรู้ในกิจกรรมต่างๆของรายวิชา, พิจารณาจากผลการสอบ 
ให้อาจารย์ท่านอ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสุ่มตรวจผลงาน ผลการสอบ ตลอดจนสุ่มตรวจสอบข้อสอบ โดยอาจมีการตั้ง
กรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจ มคอ.3 , 5 ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนใน
ส่วนต่างๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือจากการทวนสอบหลายๆ วิธี 
 
๕. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
      (อธิบายกระบวนการในการนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินจากข้อ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ) 

จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา เพื่อให้
เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 

จากผลการประเมิน และการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชาเพื่อให้เกิด
คุณภาพมากขึ้น ดังนี้ คือ 
  ๑) นำข้อคิดเห็นของนักศึกษา และเจ้าหน้าที่ท่ีประสานงานการฝึกงาน มาประมวล เพื่อจัดกลุ่มเนื้อหาความรู้ที่ต้องปรับปรุง     
 ๒) ปรับปรุง รายวิชา ทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะในการทวนสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

๓) นำประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการฝึกงาน การจดักิจกรรมของนักศึกษาในรายวิชาเตรียมฝึกฯ มาวางแผนป้องกัน ปรับปรุงพัฒนา
ให้นักศึกษาได้รับความรูม้ีประสิทธิภาพพร้อมต่อการออกฝึกประสบการณ์   

 
*********************************** 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

 

หนา้ | ๑๐ 
รายวิชา THM๔๙0๑ การเตรียมฝึกประสบการณว์ิชาชีพในอตุสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 

สาขาวิชาการจดัการอตุสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะ/วิทยาลยัมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

 
คุณลักษณะบัณฑิต 

 
 
 
 
 

รายวิชาเฉพาะ 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะ 
ทางปัญญา 

ทักษะความ 
สัมพันธ์ 
ระหว่าง 
บุคคล 

และความ 
รับผิดชอบ 

ทักษะการ 
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ 
การใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 

รหัสวิชา TIM๔๙๐๑ 
ชื่อรายวิชาภาษาไทย :   
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ  
 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ : 
Preparation for the Job 
Training in Tourism and 
Hospitality Industry Careers 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

                                       * ความรับผิดชอบในแต่ละด้านสามารถเพ่ิมลดจำนวนได้ตามความรับผิดชอบ 
 


