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รายละเอียดของรายวิชา 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา            วิทยาการจัดการ 

 

หมวดท่ี 1 ขอมูลโดยท่ัวไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 

 3213012 การเตรียมฝกปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมบรกิารและการทองเที่ยว 

2. จํานวนหนวยกิต 

 1 หนวยกิต ( 1 (90)) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

 อาจารยนาถวุทธ์ิ  ปาลกะวงศ ณ อยุธยา 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปท่ีเรียน 

 ภาคการศึกษาที่ 2/2558 ช้ันปที่ 3 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 

 ไมม ี

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 

 ไมม ี

8. สถานท่ีเรยีน 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

20 พฤศจิกายน 2558 

 

หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

     เพื่อใหนักศึกษามีความรูพื้นฐานในธุรกิจบริการที่สําคัญในอุตสาหกรรมทองเที่ยว เปนการเตรียม

ความพรอมดานปญญามีความรูทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ 

โดยเฉพาะวิชาชีพที่นักศึกษาสนใจออกไปฝกประสบการณฯ เพื่อนําไปเปนพื้นฐานในการตัดสินใจ

เลือกสถานที่ฝกประสบการณฯ ปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพใหเหมาะสมกับลักษณะงาน แนะแนวทางใน

การฝกงานใหไดอยางมีคุณภาพ สงเสริมทักษะการเรียนรูการทํางานเปนทีม เรียนรูทักษะการทํางาน

สํานักงานพื้นฐานที่จําเปน ใหนักศึกษาคิดเชิงสรางสรรคในการทํางานเสียสละเพื่อสวนรวมอนัเปนการ

ปลูกพื้นฐานดานจิตใจที่ดีงาม 
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2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 เพื่อใหนักศึกษามีความรูพื้นฐานในธุรกิจบริการที่สําคัญในอุตสาหกรรมทองเที่ยว เปนการ

เตรียมความพรอมดานปญญามีความรูทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ 

สามารถทราบและปรับเปลี่ยนปรับปรุงแนวคิดบุคลิกภาพใหเหมาะสมกับงานวิชาชีพในอนาคต ให

นักศึกษาและอาจารยทราบถึงขอบกพรองในเรื่องความรู ความเขาใจบุคลิกภาพจําเปนที่สําคัญกอน

การออกไปฝกประสบการณฯ มีการปรับปรุงทักษะการทํางานเปนทีมในช้ันเรียน และภาคสนามและ

แกไขขอบกพรองทันทีเพื่อใหนักศึกษาเกิดความเขาใจและมั่นใจและเห็นภาพปจจุบัน ใหนักศึกษาคิด

เชิงสรางสรรคในการทํางานเสียสละเพื่อสวนรวม โดยมีอาจารยนิเทศก / ผูสอนใหคําปรึกษาอยาง

ใกลชิด และเพื่อใหทราบถึงแนวโนมความตองการประเด็น ปญหากอนการออกไปฝกประสบการณ

วิชาชีพ ในภาคเรียนถัดไป 

 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 

 การจัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกปฏิบัติงานทางวิชาชีพ

อุตสาหกรรมทองเที่ยว ในดานการรับรู ลักษณะและโอกาสของผูประกอบการอาชีพ การพัฒนาตัว

ผูเรียน ใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ สงเสริมทักษะและการเรียนรูการทํางานเปนทีม และไหว

พริบปฏิภาณ คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ ในสถานการณหรือรูปแบบตางๆซึ่งเกี่ยวของกับงาน

ในวิชาชีพน้ันๆ 

2. จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

บรรยาย  

15 ชั่วโมง 

(1ชม. * 15 สัปดาห) 

สอนเสริม ตามความ

ตองการของนักศึกษา

เฉพาะราย 

การฝกปฏิบัติ  

90 ชั่วโมง 

 

การศึกษาดวยตนเอง  

1 ชั่วโมง 

(1ชม. * 15 สัปดาห) 

3. จํานวนชั่วโมงตอสปัดาหท่ีอาจารยใหคาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน

รายบุคคล 

- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรกึษาผานเว็บไซตคณะ 

- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรอื รายกลุมตามความตองการของนักศึกษาเพิม่เติม 

(ไมจํากัดช่ัวโมง) 
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หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศกึษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จรยิธรรมท่ีตองพัฒนา 

 สอดแทรกความซ่ือสัตยตอตนเองและเพื่อนรวมงาน  

 มีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ และแสดงออกซ่ึงคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  

 มีความรับผิดชอบในหนาที่และมีสวนรวมในกิจกรรมของหนวยงานอยางเปนระบบเพื่อพัฒนา

วิชาชีพสูความยั่งยืน  

 มีวินัย ตรงตอเวลา นัดหมายในการทา งานปลูกฝงจรรยาบรรณในเรื่องของการทํางาน 

1.2 วิธีการสอน 

 สอดแทรกประสบการณและเหตุการณจริงที่เกิดขึ้น ระหวางการเรียนการสอน  

 อภิปรายกรณีศึกษารวมกันในชั้นเรียน  

 ใหนักศึกษาไดแบงกลุมรับผิดชอบงาน กิจกรรมในแตละสัปดาห และใหออกมาประมวลผล

พฤติกรรมที่ดี และที่ควรปรับปรุง ใหเพื่อนฟงเปนการตรวจสอบพฤติกรรมซ่ึงกันและกัน 

1.3 วิธีการประเมินผล 

 พฤติกรรมการเขาเรียน 

 ประเมินผลการท างานเปนทมี 

 ประเมินผลจากคําตอบขอสอบเชิงวิเคราะหดาน คุณธรรม จริยธรรม 

2. ความรู 

2.1 ความรูท่ีตองไดรับ 

 มีความรูในศาสตรเกี่ยวกับ การฝกปฏิบัติงานจริงในธุรกิจในอุตสาหกรรมบริการ 

  มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูจากศาสตรดานงานบริการในรายวิชาตางๆ 

และสามารถมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

 มีความรูในกระบวนการ และเทคนิคการคิดวิเคราะหเพื่อแกไขปญหา และตอยอดองค

ความรูในงานอาชีพ 

2.2 วิธีการสอน 

 ปฐมนิเทศ และปจฉิมนิเทศการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพอุตสาหกรรมทอง เที่ยว 

 เชิญวิทยากรจากภาคเอกชนแขนงตางๆ มาบรรยาย 

  ใหนักศึกษาปฏิบัติงานกลุมฟงการบรรยายและสรุป ความรูที่ไดรับทั้งในช้ันเรียนและ

ภาคสนามทํารายงานสง 

 สอน-ปฏิบัติจริงในการใชอุปกรณสํานักงาน 

 ฉายภาพ Power Point ประกอบการบรรยาย 
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2.3 วิธีการประเมินผล 

 ทดสอบสอบปลายภาค ดวยขอสอบที่มทีั้งภาคปฏิบัติและทฤษฎี 

 ประเมินจากประสิทธิผลของการแบงกลุมทํางานเปนทีม 

 จากการสรุปความรูที่ไดรับทัง้ในช้ันเรียนและภาคสนามที่นักศึกษาไดทํารายงานสง 

 การสงัเกตความสนใจ ใสใจในการเขารวมกจิกรรม การซกัถาม 

 แบบสอบถามวิทยากร และความรูที่ไดรบัจากการฟงบรรยายในแตละครั้ง  

3. ทักษะทางปญญา 

3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

 มีความสามารถประมวล และศึกษาขอมูลเพื่อวิเคราะหสาเหตุของอุปสรรค ปญหา และสังเคราะห

ไดอยางถูกตองตามหลักการ รวมทั้งหาแนวทางปองกันและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 

 มีความสามารถประยุกตใชความรูภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติไปสูการฝกประสบการณภาคสนาม และ

การปฏิบัติงานจริงตามสถานการณไดอยางเหมาะสม 

 มีความสามารถประยุกตใชนวัตกรรมจากภาคธุรกิจ และจากศาสตรอ่ืนๆที่เก่ียวของ เพื่อพัฒนา

ทักษะการทํางานใหเกิดประสิทธิผล 

3.2 วิธีการสอน 

 บรรยายและอภิปรายกรณีศึกษารวมกันในช้ัน 

 ใหนักศึกษาแสดงบทบาทจริงในการเปนผูจัดการวางแผนกิจกรรมตางๆ ในรายวิชาเรียน 

 ทัศนศึกษา   

 3.3 วิธีการประเมินผล 

 ประเมินจากการอภิปรายรวมกันในช้ันเรียน 

 ประเมินจากประสิทธิผลของการแบงกลุมทํางานเปนทีม 

 ประเมินจากคําตอบขอสอบเชิงวิเคราะห โดยใชขอมูลจากสถานการณจรงิ และ

กรณีศึกษา   

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรบัผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

 มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายตามหนาที่ และ

บทบาทของตนในกลุมงานไดอยางเหมาะสม รวมทัง้มสีวนรวมในการชวยเหลือ

ผูรวมงานและแกไขปญหากลุม 

 มีความสามารถในการพฒันาตนเอง และพฒันาความรูในวิชาชีพใหทันสมัยอยาง

ตอเน่ืองและมปีระสิทธิภาพ 

4.2 วิธีการสอน 

 ปฐมนิเทศ และปจฉิมนิเทศการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพอุตสาหกรรมทอง เที่ยว 

 จดัใหมีการแบงกลุมทํากิจกรรม และงานท่ีไดรับมอบหมาย ใหเรียนรูการทํางานเปนทีม 

 ใหคําปรึกษาในการนําเสนอ ช้ินงาน รายงาน 
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4.3 วิธีการประเมินผล 

 ประเมินพฤติกรรม ภาวะการเปนผูนําและผูตามที่ดี 

 รายงาน ช้ินงานที่นําเสนอ พฤติกรรมการทํางานเปนทีม 

 การสงัเกตการณทํางานเปนทีม การระดมสมอง 

 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

 มีความสามารถในการสือ่สารทั้งการพดู การเขียน การฟง ใหเกิดประสิทธิภาพและ

ประโยชนในการทํางานดานบริการและทองเที่ยวสรปุประเด็นในงาน หนาที่ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 มีความสารถในการสื่อสารกับชาวตางชาติ หรือภาษาตางประเทศไดอยางเหมาะสม

ตามสถานการณและวัฒนธรรม 

 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสือ่สาร รูจักเลือกรูปแบบ

ของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับเรื่อง และผูฟงที่แตกตางกันไดอยางเหมาะสมตาม

สถานการณ 

 มีความสามารถในการใชเทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในการประมวลการ

แปลความหมาย และการวิเคราะหขอมลู  

5.2 วิธีการสอน 

 บรรยายและอภิปรายกรณีศึกษารวมกันในช้ัน 

 ใหนักศึกษาแสดงบทบาทจรงิในการเปนผูวิเคราะห ประเมินความพึงพอใจในเรือ่งตาง  ๆ

 มอบหมายงานเปนทมีใหนักศึกษาไดฝกทักษะในการใชภาษาในการฟง การพูด การอาน การ

เขียน และการสรปุประเด็นไดอยางมีประสิทธิภาพในการเปนผูดูแลกจิกรรมในช้ันเรยีนและ

ภาคสนาม  

5.3 วิธีการประเมินผล 

 การสังเกตมสีวนรวมในการอภิปราย 

 ประเมินจากประสิทธิผลของการแบงกลุมการทํางาน และรบัผิดชอบงานในแตละสัปดาห 

 จากแบบวิเคราะห แบบสรุป แบบสอบถามในการประเมินกิจกรรม ความพึงพอใจในเรื่อง

ตางๆ ในรายวิชาการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพอุตสาหกรรมบริการและทองเที่ยว 

 ประเมินจากคําตอบขอสอบเชิงวิเคราะห โดยใชขอมลูจากสถานการณจริง และกรณีศึกษา 
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมนิผล 

 

1. แผนการสอน 

สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จน. 

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อท่ีใช ผูสอน 

1  ปฐมนิเทศ 1 ปฐมนิเทศการเตรียมประสบการณวิชาชีพ

อุตสาหกรรมทองเที่ยว / นศ.ฝกปฏิบัติการดูแล

งานกิจกรรม การทํางานเปนทีม 

อาจารย

นาถวุทธ์ิ  

ปาลกะวงศ 

ณ อยุธยา 

2-3  บรรยาย 2 การเตรียมความพรอมกอนออกฝก

ประสบการณธุรกิจในอุตสาหกรรมการบิน / 

นศ.ฝกปฏิบัติการดูแลงานกิจกรรม การทํางาน

เปนทีม 

 

อาจารย

นาถวุทธ์ิ  

ปาลกะวงศ 

ณ อยุธยา 

4-5 บรรยาย 2 การเตรียมความพรอมกอนออกฝก

ประสบการณในธุรกิจโรงแรม / นศ.ฝก 

ปฏิบัติการดูแลงานกิจกรรม การทํางานเปนทีม 

อาจารย

นาถวุทธ์ิ  

ปาลกะวงศ 

ณ อยุธยา 

6-7 

 

 

 

 

บรรยาย 2 การเตรียมความพรอมกอนออกฝก

ประสบการณในธุรกิจนําเที่ยว / นศ.ฝก 

ปฏิบัติการดูแลงานกิจกรรม การทํางานเปนทีม 

อาจารย

นาถวุทธ์ิ  

ปาลกะวงศ 

ณ อยุธยา 

8-9 บรรยาย 2 ทักษะ มารยาทในสังคมการทํางาน และการ

บริการแบบไทย / นศ.ฝก ปฏิบัติการดูแลงาน

กิจกรรม การทํางานเปนทีม 

อาจารย

นาถวุทธ์ิ  

ปาลกะวงศ 

ณ อยุธยา 

10-11 บรรยาย 2 บุคลิกภาพในสังคมการทํางาน และการบริการ

แบบไทย / นศ.ฝก ปฏิบัติการดูแลงานกิจกรรม 

การทํางานเปนทีม 

อาจารย

นาถวุทธ์ิ  

ปาลกะวงศ 

ณ อยุธยา 

12 บรรยาย 1 การใชอุปกรณสํานักงาน(ฝกปฏิบัติเรียนรูการใช

งาน) 

อาจารย

นาถวุทธ์ิ  

ปาลกะวงศ 

ณ อยุธยา 

13 

 

 

 

ทัศนศึกษา 1  ศึกษาดูงานดานอุตสาหกรรมบริการและการ

ทองเที่ยว 

อาจารย

นาถวุทธ์ิ  

ปาลกะวงศ 

ณ อยุธยา 
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14 บรรยาย 1 ปจฉิมนิเทศเตรียมฝกฯ นักศึกษาสาขาวิชา

อุตสาหกรรมทองเทีย่ว 

อาจารย

นาถวุทธ์ิ  

ปาลกะวงศ 

ณ อยุธยา 

      15 บรรยยาย 1 จิตอาสา บําเพ็ญประโยชนเพื่อสังคมโดยการ

นําเสนองาน แบงงานเปนหอง  

อาจารย

นาถวุทธ์ิ  

ปาลกะวงศ 

ณ อยุธยา 
  

Final Examination 

หมายเหตุ กําหนดการ การบรรยายและศึกษาดูงาน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งน้ี

ใหอยูในดุลยพินิจของสาขาวิชาฯ และหรืออาจารยผูควบคุมวิชาการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพฯ

นักศึกษาตองมีเวลาเขารบัการฝกปฏิบัติงานในสํานักงานของมหาวิทยาลัย มีบุคลิกภาพ และมารยาท

ที่เหมาะสม และอื่นๆที่ไดรบัมอบหมาย ประกอบดวยจงึจะผานการเรียนในรายวิชาเตรียมฝกฯ 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรม 

ท่ี 

ผลการ 

เรียนรู* 

วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี

ประเมิน 

สัดสวนของการ

ประเมินผล 

1 1.2, 2.3, 3.1 
1.2, 2.3, 3.1, 5.1  

- ทดสอบกลางภาค 

- ทดสอบปลายภาค 

8,  

17 

20% 

30% 

2 2.1, 2.2 

3.1, 3.2  

4.1, 4.2 

5.1, 5.2 

- สอบปฏิบัติ และทดสอบยอย 

- ตรวจผลงานการนําเสนอ และ

การถาม - ตอบในช้ันเรียน 

ตลอด 

ภาคเรียน 

40% 

3 1.1, 1.3 

2.1,3.1 

4.1, 5.1 

 

- การมีสวนรวมในการแสดง

ความคิดเห็นในช้ันเรียน 

- ประเมินความรับผิดชอบจาก

งานที่ไดรับมอบหมาย  

ตลอด 

ภาคเรียน 

10% 
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หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรยีนการสอน 

 

1. เอกสารและตําราหลัก 

ไมม ี

2. เอกสารและขอมูลสําคญั 

ไมม ี

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

 ไมม ี

 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี ทีจ่ัดทําโดยนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและ

ความเห็นจากนักศึกษาไดดังน้ี 

- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 

- การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน 

- แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 

- แบบประเมินผูสอน วิทยากร และแบบประเมินโครงการ-กจิกรรมในรายวิชา 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 

ในการเกบ็ขอมลูเพือ่ประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังน้ี 

- ประเมินการสอนของตนเอง 

- ผลการสอบ 

- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู  

3. การปรบัปรุงการสอน 

หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการหาขอมูลเพ่ิมเติมในการ

ปรับปรุงการสอน ดงัน้ี 

- สัมมนาการจดัการเรียนการสอน(ในวันปจฉิมนิเทศ) 

- ปรับปรุงเอกสารประกอบการสอน 

- ปรับปรุงรายละเอียดรายวิชาใหทันสมัยและเหมาะสมกับนักศึกษารุนตอไป  

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์องนักศึกษาในรายวิชา 

ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวขอ ตามท่ีคาดหวังจากการ

เรียนรูในวิชา ไดจาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถงึพิจารณาจากผล

การทดสอบยอย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวิชาไดดังน้ี 

 - การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอื่น หรือ 

   ผูทรงคุณวุฒ ิท่ีไมใชอาจารยประจาํหลักสูตร 

 - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา  

   โดยตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 
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5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสทิธิผลของรายวิชา 

จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรงุ

การสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากข้ึน ดังน้ี 

 - ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิ

    ตามขอ 4 

 - เปลี่ยนสลับอาจารยผูสอน หรือเชิญวิทยากรผูเช่ียวชาญทีม่ีประสบการณตรงเพื่อให    

   นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูน้ีกบัปญหาทีม่าจากงานวิจัยของอาจารย 

        หรือผูเช่ียวชาญ ผูชํานาญการตางๆ  

 


