
ปฐมนิเทศ….
รายวิชา TIM4901

การเตรียมฝึกประสบการณว์ิชาชีพ                                 
ในอุตสาหกรรมทอ่งเทีย่วและบริการ
Preparation for the Job Training in Tourism and Hospitality Industry Careers



ก าหนดการ / กิจกรรมต่าง ๆ 



เกณฑก์ารประเมินผลวิชาเตรียมฝึกฯ

• เข้าร่วมกจิกรรมฟังบรรยายแต่ละสัปดาห ์ 30 %

• เกบ็คะแนนจากการตอบค าถาม แสดงความคดิเหน็สอบย่อย  20 %

• เลอืกพัฒนาตนเอง ในกจิกรรมทีต่นเองถนัด 20 %

• สอบปลายภาค 30 %



การเขา้ร่วมกจิกรรมและพฤติกรรม 30 %

ความรว่มมือและมารยาทในการอยูใ่นหอ้งเรยีน

มารยาทท่ีดีในการฟังการบรรยาย

การเคารพเช่ือฟังค าแนะน าท่ีดีจากอาจารย ์วิทยากร

เวลาการเขา้รว่มกิจกรรมของสาขาวิชา 

การแตง่กาย

การลงช่ือ 



❑ เลือกเขา้รว่มกิจกรรมพฒันาตนเองตามความถนดั Onsite/Online ไดห้มด(เขา้รว่ม Live สด) 

มีการสรุปหลกัฐานสง่ตามแบบฟอรม์ (12 ชั่วโมง)

❑ สรุปความรูท่ี้ไดใ้นการเขา้รว่มพฒันาตนในแตล่ะงาน ประกอบดว้ยหวัขอ้ ดงันี ้

- ชื่อหวัข้อในการเข้าร่วม

- วันเดอืนปี ระบุช่วงเวลาทีเ่ข้าร่วมฟัง

- ชื่อหน่วยงานเจ้าภาพ

- สถานทีเ่ข้าร่วมฟัง-อบรม(หรือระบุ Online)

- วัตถุประสงคใ์นการจัดกจิกรรมในคร้ังนี ้ 

- จ านวนผู้เข้าร่วมฟังเป็นกลุ่มคนแบบใด

- สรุปเนือ้หาสาระทีเ่ป็นประโยชนต์่อการน าไปฝึกงานหรือการประกอบอาชีพ หรือการ
ไปปรับใช้ใหเ้กดิประโยชนใ์นชีวิตประจ าวันได้อย่างไร

- ภาพถ่ายการเข่าร่วมกจิกรรมหรือแคปหน้าจอ/เอกสารหรือแคปหน้าจอการน าเสนอ 

จากวิทยากร

พฒันาตนเองตามความถนดั 20 %



ตวัอย่างแบบฟอรม์

การสง่งาน



สอบวัดผลปลายภาค 30 %

จากวิทยากรท่ีมาบรรยายในหอ้ง



*** รูปแบบการฝึกประสบการณ์ฯ
4 รูปแบบ ดังนี้

1. ฝึกงานตามปกติแต่ขยายช่องทางให้กว้างขึ้น หรือ

2. ฝึกแบบ Business Plan for Online Entrepreneur
(การวางแผนธุรกิจผู้ประกอบการออนไลน์) หรือ

3. พัฒนางานวิจัยเพื่อต่อยอดวิชาการ – วิชาชีพ หรือ

4. YouTuber/ Tik Tok



1. ฝึกงานตามปกตแิตข่ยายช่องทางใหก้ว้างขึน้



การตอบรับจากหน่วยงาน
• หากหน่วยงานตอบรบัดว้ยวาจา ก็ถือวา่ไดร้บัการตอบรบัแลว้
• หน่วยงานตอบรบัจากฟอรม์ของสาขาฯ ท่ี นศ.ไปย่ืน โดยนักศึกษาตอ้งนัด

แนะวนัเวลาการไปรบัหนงัสือตอบรบั หากหน่วยงานจะตอบรบัในฟอรม์ของ
เขาเอง ใหน้กัศกึษาติดตามผลการตอบรบัอย่างใกลช้ิด โดยการตอบรบัอาจ
ท าไดโ้ดยแฟ็กซ ์มาท่ี 02-1601548 ถึง ผศ.ฉันทัช  วรรณถนอม
หรอืน าแบบตอบรบักลบัมาใหท่ี้คณุเกียรตยิศ

• ก าหนดการตอบรบัหากนานเกินไปให ้นศ. ติดตาม หากไม่มีความชัดเจน
นศ.ตอ้งตดัสินใจดว้ยตวัเอง และรบีแจง้คณุเกียรติยศ โดยทนัทีหากมีความ
ประสงคย์กเลิกการฝึกงานท่ีเขายงัไม่มีค  าตอบใดๆ และใหห้าท่ีฝึกงานใหม่ 
โดยเริม่ตน้กระบวนการแรกใหม่



1.ฝึกงานตามปกติ /ขัน้ตอนในการหาสถานที่ฝึกงาน

• ติดตอ่หน่วยงานเบือ้งตน้ดว้ยตนเอง
• หน่วยงานตอบรบัหรอือาจใหส้ง่หนงัสือแจง้ความประสงค(์ทาบทาม)
• นักศึกษาขอแบบฟอรม์ใบทาบทามเขียนแสดงความประสงคข์อเขา้
ฝึกงานยงัสถานท่ีฝึกงาน(นกัศึกษาท่ีฝึกงานต่างจงัหวดัใหห้าอาจารย์
นิเทศกใ์หไ้ดเ้สียก่อนโดยการให ้อ.นิเทศกเ์ซน็ตย์ินยอม)

• พี่เกียรติยศพิมพห์นงัสือสง่เรือ่งคณบดีลงนาม (ประมาณ 1-2 สปัดาห)์ 
ระหว่างนัน้ใหต้ิดตามเป็นระยะๆ เม่ือหนงัสือทาบทามออกมาแลว้ให้
น าไปย่ืนยงัหน่วยงาน  พรอ้มใบตอบรบั

• รอหน่วยงานตอบรบั



การเร่ิมส่งหนังสือทาบทาม

• ใหเ้ริ่มขอหนงัสือทาบทามไดต้ัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน - 5 พฤศจิกายน 2564
เม่ือได้รับการตอบรับจากหน่วยงานแล้วให้น าหนังสือตอบรับมายื่นท่ี
คณุเกียรติยศ พรอ้มทัง้กรอกแบบฟอรม์ระบช่ืุอ ท่ีอยู่ เบอรโ์ทร แนบแผนท่ี
หน่วยงาน เพื่ออ านวยความสะดวกแก่อาจารยน์ิเทศก์



ข้อคดิก่อนตดัสินใจเลือกทีฝึ่กงาน ...รู้ไว้ก่อนเสียใจภายหลัง...

- บริษัทน ำเท่ียว หลายบรษิัทไม่จดัระบบแผนกที่ชดัเจน ส่วนใหญ่ตอบรบัง่าย ไม่เป็น
ทางการ ลกัษณะงานมกัไมท่ าประจ าแผนก งานจบัฉ่าย น้อยทีน่กัทีจ่ะจบัใหล้งแผนกใดแผนกหนึ่ง งาน
สว่นใหญ่ คอื อพัหน้าเพจ รบัโทรศพัท ์ประสานงานลูกคา้ เขยีนวซี่า สตาฟต์ออกทวัร์ จดัของออก
ทวัร ์

- โรงแรม การตอบรบังา่ย ยาก เรว็ชา้ ขึน้อยู่กบัระดบัของโรงแรม ถา้ยิง่โรงแรมดี 4-5 ดาว 
อาจมกีารเรยีกสมัภาษณ์ การฝึกงานหากเกรดโรงแรมดีๆ  มกัให้ท าเฉพาะแผนกตลอดการฝึกงาน
ยกเวน้บางโรงแรมอาจให้เวยีนแผนก งานที่ได้รบัมอบหมายที่พบบ่อย แม่บ้าน ฝ่ายบุคคล ครวั จดั
เลี้ยง อเีวน้ท์ต่างๆ ต้อนรบั(บา้ง) พนักงานบรกิารในแผนกต่างๆ หากเป็นโรงแรมเลก็ๆ บริหารแบบ
ครอบครวัลกัษณะงานจะจบัฉ่ายท างานสารพดัต าแหน่ง



- งานอีเว้นท ์ตอบรบั ง่าย กันเอง ลกัษณะงานอาจนั่งประจ าออฟฟิส ท างานเอกสาร
เก่ียวขอ้ง  มีอีเวน้ทก็์ออกอีเวน้ แต่บางท่ี ใหอ้อกแต่อีเวน้ท ์ไม่มีอีเวน้ก็ใหห้ยดุ  กรณีนีต้อ้งระวงัเวลา
ฝึกงานไม่พองานที่ไดร้บัมอบหมายท่ีพบบอ่ย จดัของเตรยีมออกงานอีเวน้ท ์เป็นสต๊าฟจดังานอีเวน้ท์

- งานสายการบิน การตอบรบัยาก ชา้ เสียเวลา อาจมีเรียกสมัภาษณ ์กฏระเบียบมาก 
อาจถกูจบัใหฝึ้กแผนกท่ีไม่เก่ียวขอ้ง เช่น จ่ายยา งานจดั รปภ. ยกเวน้คนมีเสน้สาย ระวงัการตอบรบั
ล่าชา้จนหมดเวลาท าหนงัสือ งานท่ีไดร้บัมอบหมายท่ีพบบ่อยคือฝ่ายบคุคล บริการภาคพืน้ ช่วยพี่
หลงัเคา้เตอรเ์ช็คอิน สแกนสมัภาระ ผูโ้ดยสาร นกัศกึษาสนใจฝึกมากจากหลายมหาวิทยาลัยจึงอาจ
เกิดกรณีคนลน้งาน

- หน่วยงานภาครัฐ-รัฐวิสาหกจิ เช่น ททท. กรมท่องเท่ียว ตอบรบัค่อนขา้งเป็นทางการ 
ลักษณะงานส่วนใหญ่เป็นงานออฟฟิส เนน้ดูแลเอกสาร มีออกภาคสนามบา้งในลักษณะงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัองคก์ร 

- ตม. + ศุลกากร ตอบรบัคอ่นขา้งเป็นทางการ ลกัษณะงานส่วนใหญ่เป็นงานเอกสารที่
เก่ียวขอ้งกบั ตม. + ศลุกากร ดแูล อ านวยความสะดวกผูโ้ดยสาร ณ ตม. / ศลุกากร



หมายเหตุ 

1. ไมอ่นุญาตใหน้ักศกึษาทาบทามหน่วยงานมากกวา่ 1 แหง่  นักศกึษาตอ้งได้รบัการ
ตอบปฏเิสธและขออนุญาตจากสาขาเสยีก่อนจงึจะทาบทามหน่วยงานใหมไ่ด้

2. ไมค่วรฝึกงานในสถานทีเ่ดยีวกนัมากเกนิไป เพราะจะท าใหแ้ยง่งานกนัท า ไมไ่ดง้าน

3. ควรสอบถาม หาข้อมูลว่าหน่วยงานใดสามารถฝึกและได้ความรู้ ประสบการณ์
มากกว่า หรือชื่อเสยีง ควรหาที่ฝึกงานที่มคีวามชดัเจนในสิง่ที่นักศึกษาต้องการ  เช่น 
ตอ้งการฝึกเป็นพนกังานตอ้นรบั  ตอ้งการฝึกแผนกตัว๋ฯ

4. นักศกึษาที่ต้องการฝึกงานในต่างจงัหวดั ต้องทาบทามหา อ .นิเทศก์เอง(อาจารย์
ตอ้งตอบตกลงเสยีก่อน)   และตอ้งรบัผดิชอบในค่าใชจ้่ายในการนิเทศกใ์ห ้อ นิเทศกด์ว้ย
ดว้ย

5. สถานประกอบการที ่จะให ้นศ.เริม่งานก่อนก าหนด นศ.ตอ้งมาแจง้ก่อนภายในวนัที ่

1 ธค. เพือ่นดัหมายท าการปฐมนิเทศก่อน



หลงัจากไดร้บัการตอบรบัแลว้

• นกัศกึษาส าเนาใบตอบรบัเก็บไว ้ใหศ้กึษาเสน้ทางการเดินทาง 

และท่ีอยูใ่หช้ดัเจน

• เขา้ปฐมนิเทศการฝึกงาน วันเสารท์ี ่27 พ.ย. 2564 และรบั
หนงัสือสง่ตวัจากสาขาวิชาฯ เพื่อน าไปย่ืนยงัหน่วยงานเพ่ือเขา้
รบัการฝึกฯ



ขัน้ตอนการยื่นเอกสารฝึกฯ

ยืน่แบบฟอรม์ขอความอนุเคราะหเ์ขา้ฝึกงานที ่พีเ่กยีรตยิศ
ระยะด าเนินการ ประมาณ 7-14 วนัท าการ
สง่ภายในวนัที ่……5 พ.ย. 64……….



รบัหนงัสอืขอความอนุเคราะหเ์ขา้ฝึกงานจากเจา้หน้าที่

น าหนงัสอืขอความอนุเคราะหเ์ขา้ฝึกงาน+แบบตอบรบั ไปยืน่ใหห้น่วยงาน



น าแบบตอบรบัทีห่น่วยงานเซน็ต+์แบบฟอรม์แผนทีฝึ่กงานมายืน่ใหก้บัเจา้หน้าที่
สง่ภายในวนัที…่……5 พ.ย. 64………..

นกัศกึษารอรบัเอกสารหนงัสอืสง่ตวั
(รบัเอกสารในวนัปฐมนิเทศก ์วนัที ่……27 พ.ย. 64…)



QR CODE
กลุม่ไลนเ์ตรยีมฝึกฯ เพือ่แจง้ขา่วสาร 

สอบถามเรื่องฝึกงาน(พีเ่กยีรตยิศ)



กระบวนการก่อนออกฝึกประสบการณว์ิชาชีพฯ 

เริม่ทาบทาบหนว่ยงานท่ีสนใจโดยโทรสอบถามดว้ยวาจา
สอบถามรายละเอียด ความตอ้งการ ลกัษณะงานที่ตอ้งการฝึก

หากหนว่ยงานไมต่อบรบัทนัทีใหม้ีหนงัสอืทาบทามมาก่อนใหต้ิดตอ่ คณุเกียรติยศ
เพื่อกรอกแบบฟอรม์ (กรณีนีก้รุณาระวงัหนว่ยงานใหค้ าตอบลา่ชา้และตอ้งระวงัการถกู Cancel ในระยะเวลากระชัน้ชิด) หากหนว่ยงานตอบรบัดว้ยวาจาใหต้ิดตอ่

คณุเกียรติยศ กรอกแบบฟอรม์ เพื่อออกหนงัสอืทาบทามไดเ้ช่นกนั

เมื่อไดห้นงัสอืทาบทามจากทางมหาวทิยาลยัฯ แลว้ ใหน้กัศกึษาน าไปมอบใหก้บัหนว่ยงานนัน้ ๆ   (ควรน าไปมอบดว้ยตนเองหรอืสง่ทางเมล/์ทาง Fax หรอืช่องทางอื่นท่ี
หนว่ยงานตอ้งการ) และควรขอ-หาขอ้มลูของหนว่ยงานเช่น ที่อยู ่ เบอรโ์ทรผูต้ิดตอ่ เบอรบ์รษัิท แผนท่ี ท่ีตัง้ของหนว่ยงาน แผนกงาน  ลกัษณะงานท่ีฝึก และใหม้ากรอก

ขอ้มลูของหนว่ยงานในแฟม้ที่ฝึกงานของสาขาที่คณุเกียรติยศ

หากบรษัิทหรอืหนว่ยงานขอเวลาในการสง่แบบตอบรบัมาที่สาขา  นกัศกึษาตอ้งตามและถามวา่ จะสง่มาทางใดเมื่อไหร ่และใหแ้จง้ทางสาขาหรอืพี่บอลทราบดว้ย และ
กรุณาติดตามเป็นระยะๆ หากหนว่ยงานตอ้งการสง่ Fax  ใหส้ง่มาที่ ผศ.ฉนัทชั  วรรณถนอม  02-160-1540, 02-160-1548  

กรุณาใหข้อ้มลูติดตอ่สว่น เบอรโ์ทร อีเมลย ์ ID Line ของ นศ. กบัทางหนว่ยงานเองดว้ย หากหนว่ยงานโทรมาแจง้วา่ติดตอ่ นศ. ไมไ่ดจ้ะถกูหกัคะแนนทนัที

หากหนว่ยงานปฏิเสธการรบัเขา้ฝึกประสบการณใ์หเ้ริม่ตน้กระบวนการขา้งตน้ใหม่

เมื่อไดท้ี่ฝึกงานแลว้ ใหต้รวจสอบการลงขอ้มลูสถานท่ีฝึกงานในแฟม้ก่อนหนา้ใหค้รบถว้นถกูตอ้ง พรอ้มสง่แผนท่ีหนว่ยงาน วิธีการเดินทางไปนิเทศดว้ยช่องทางตา่งๆ และ
ใหเ้ซ็นตย์ืนยนัการไดส้ถานท่ีฝึกงานในแฟม้สถานท่ีฝึกงานท่ีพี่เกียรติยศ จากนัน้รอนดัหมายการปฐมนิเทศ

ปฐมนิเทศการฝึกงาน (แจกหนังสือส่งตวัให้ นศ.น าไปส่งยงัหน่วยงาน) แจ้งรายชื่อ อ.นิเทศ ในวันเสารท์ี่ 27 พ.ย. 64



เกณฑก์ารประเมิน(ฝึกจรงิปกติ)

• ปฐมนิเทศก/์ปัจฉิมนิเทศก์ 10%
• คูม่อืฝึกงาน 10%

• สภาพจรงิ 10%

• รายงาน 10%

• หน่วยงานประเมนิ 60%



2. ฝึกแบบ Business Plan for Online 

Entrepreneur 

(การวางแผนธุรกจิผูป้ระกอบการออนไลน์) 



2. ฝึกแบบ Business Plan for Online Entrepreneur 

(กำรวำงแผนธรุกิจผูป้ระกอบกำรออนไลน์ งำน1-2 คน) 

1. Executive Summary

2. Business Environment

3. Organization’s Assets and Skill

4. SWOT

- Strengths

- Weaknesses

- Opportunities

- Threats



5. Marketing plan

- Marketing Strategies

- Marketing mix

• Product

• Pricing

• Place

• Promotion

6. Management Plan



7. Financial

• startup cost

• forecast sales

• forecast profitability

• break even point

8. Business Summary



รายละเอยีดขัน้ตอนการปฎบิตัิ

ภาคเรียนที่ การด าเนินงาน

1/2564 • คิดหวัขอ้การเป็นผูป้ระกอบการออนไลน์ (1-2 คน)
• ท าโครงการผู้ประกอบการออนไลน์น าเสนออาจารย์
• ปรับปรุงแกไ้ขโครงการตามอาจารยใ์หค้  าแนะน า

(อาจจะเป็นอาจารยนิ์เทศก)์ 
• ผา่นการเห็นชอบจากอาจารยใ์หค้  าปรึกษาและ
แนะน า



ภาคเรียนที่ การด าเนินงาน

2/2564 • เร่ิมการท าธุรกิจออนไลน์ตาม Business Plan และ 
marketing plan
• มีการน าเสนอการขายรูปแบบออนไลน์ผ่านส่ือต่างๆ เช่น 
Facebook, Instagram,Twitter , Tiktok
หรือ application อ่ืนๆ
• มีการไลฟ์ หรือ ขายออนไลน์อย่างน้อย สัปดาห์ละ1คร้ัง
(ถือวา่เป็นการน าเสนอต่ออาจารยนิ์เทศ)
• เปิดบัญชี แสดงรายรับรายจ่าย ผลก าไร ผลประกอบการ 
รายสัปดาห์ รายเดือน
• สรุปการด าเนินงานทุกเดือน
• ท ารายงานสรุปการด าเนินงานตลอด 4 เดือน (ถือวา่เป็นรายงานส่ง)



เกณฑก์ารประเมนิผู้ประกอบการ
ออนไลน ์

• ปฐมนิเทศก/์ปัจฉิมนิเทศก์ 10%
• คูม่อืฝึกงาน 10%
• สภาพจรงิ 10%
• รายงาน 10%
• พจิารณาคะแนนจาก 60%

▪ โครงการผูป้ระกอบการ
▪ การน าเสนอขาย
▪ การLIVE ขายของ
▪ รายได้



3. ฝึกแบบพฒันางานวจิยัเพือ่ต่อยอด

วชิาการ - วชิาชีพ(งานรายบคุคล)



เกณฑก์ำรประเมินพฒันำงำนวิจยัเพ่ือต่อยอด
วิชำกำร - วิชำชีพ

❑ปฐมนิเทศก/์ปัจฉิมนิเทศก์ 10%
❑คูม่อืฝึกงาน 10%
❑สภาพจรงิ 10%
❑รายงาน 10%
❑อาจารยนิ์เทศกป์ระเมนิพจิารณาจาก 60%

• บทความ
• น าเสนอบทความวจิยั

• การประชุม(น าเสนอ)ในประเทศ ออนไลน์
• การประชุม(น าเสนอ) นานาชาต ิออนไลน์ 



4. Youtuber/ Tik Tok
(รายบคุคล/ เป็นคอนเทน้ตท์ีม่สีารประโยชน ์เช่น แนะน าทีเ่ทีย่ว อาหาร วถิีชวีติ ฯลฯ)



เกณฑก์ำรประเมิน Youtuber/ Tik Tok

❑ ปฐมนิเทศก+์ปัจฉิม 10%

❑ คูม่อืฝึกงาน 10%

❑ สภาพจรงิ 10%

❑ รายงาน 10%

❑ อาจารยนิ์เทศกพ์จิารณาคะแนนจาก 60%

❑ ยอดไลท์
❑ จ านวนคลปิ
❑ ยอด subscribe

❑ เนื้อหาสาระ content น่าสนใจเป็นประโยชน์



ก าหนดการ / กจิกรรมต่าง ๆ 







กจิกรรมตามตารางอาจมกีารเปลีย่นแปลงตาม

ความเหมาะสม



เกณฑก์ารประเมินผล

• 86 ขึน้ไป A 82-85 A-
• 78-81 B+ 74-77 B
• 70-73 B- 66-69 C+
• 62-65 C 58-61 C-
• 54-57 D+ 50-53 D
• 46-49 D- 0-45 F





ขอบคุณครบั...


