สารบัญ
หมวด
หมวด 1 ขอมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2. จํานวนหนวยกิตหรือจํานวนชั่วโมง
3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา
4. อาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปทกี่ ําหนดใหมีการฝกประสบการณภาคสนาม
ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
6. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณ
ภาคสนามครั้งลาสุด
หมวด 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของประสบการณภาคสนาม
2. วัตถุประสงคของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณภาคสนาม
หมวด 3 การพัฒนาผลการเรียนรู
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู
3. ทักษะทางปญญา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด 4 ลักษะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณภาคสนามหรือคําอธิบายรายวิชา
2. กิจกรรมของนักศึกษา
3. รายงานหรืองานที่นกั ศึกษาไดรับมอบหมาย
4. การติดตามผลการเรียนรูก ารฝกประสบการณภาคสนามของนักศึกษา
5. หนาที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแล
กิจกรรมในภาคสนาม
6. หนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยทปี่ รึกษา/อาจารยนิเทศ
7. การเตรียมการในการแนะแนวและชวยเหลือนักศึกษา
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8. สิ่งอํานวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ตองการจากสถานที่
ที่จัดประสบการณภาคสนาม/สถานประกอบการ
หมวด 5 การวางแผนและการเตรียมการ
1. การกําหนดสถานที่ฝก
2. การเตรียมนักศึกษา
3. การเตรียมอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศ
4. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงในสถานที่ฝก
5. การจัดการความเสี่ยง
หมวด 6 การประเมินนักศึกษา
1. หลักเกณฑการประเมิน
2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
3. ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงตอการประเมินนักศึกษา
4. ความรับผิดชอบของอาจารยผูรับผิดชอบประสบการณภาคสนามตอการ
ประเมินนักศึกษา
5. การสรุปผลการประเมินที่แตกตาง
หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝกประสบการณภาคสนาม
1. กระบวนการประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดยผูเกี่ยวของตอไปนี้
2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
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รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
โรงเรียนการทองเที่ยวและบริการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชือ่ รายวิชา 3574801 ทักษะอาชีพในอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการ
2. จํานวนหนวยกิตหรือจํานวนชั่วโมง 5(350)หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาธุรกิจโรงแรม
4. อาจารยผรู ับผิดชอบ/อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม
1. อาจารยวรรณพรรธน ริมผดี
2. อาจารยภนิดา แซลี้
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่กาํ หนดใหมกี ารฝกประสบการณภาคสนามตามแผนการศึกษาของ
หลักสูตร ภาคเรียนที่ 2 ชั้นปที่ 4
6. วันทีจ่ ัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณภาคสนามครั้งลาสุด
31 ตุลาคม 2554
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของประสบการณภาคสนาม
สืบเนื่องจากการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการ แขนงธุรกิจ
การโรงแรม ที่ผานมา สถานประกอบการตองการนักศึกษาที่มีทั้งความรูดานทฤษฏี พรอมทั้งทักษะใน
การปฏิบัติงาน อีกทั้งยังตองการนักศึกษาที่พรอมปรับตัวเขากับองคกร สามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น
ได
สอดคลองกับกลยุทธประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2556 ระบุถึงประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาดานสังคมศาสตร กลยุทธที่ 2 มหาวิทยาลัยที่มีอัตลักษณ
(Identity) โดดเดนเปนของตนเอง มาตรการที่ 2.1 กําหนดอัตลักษณที่ชัดเจนโดยคํานึงถึงรากฐานความ
เป น มาเพื่ อ สร า งความแตกต า งบนความเชี่ ย วชาญในความหลากหลายของอุ ด มศึ ก ษา และตาม
มาตรการที่ 2.3 ในแนวปฏิ บั ติ ที่ 2.3.1 การปรั บ ระบบการฝ ก ประสบการณ ข องนั ก ศึ ก ษาเพื่ อ สร า ง
สมรรถนะการประกอบอาชีพไดจริง มุงเนนพัฒนาระบบการฝกประสบการณของนักศึกษาเพื่อสราง
สมรรถนะ เปนที่ยอมรับและเปนที่ตองการของสังคม
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จากแนวนโยบายการมุงเนนพัฒนาระบบการฝกประสบการณของนักศึกษาเพื่อสรางสมรรถนะ
โดยมีจุดเดนดานบุคลิกภาพเฉพาะตามวัฒนธรรมสวนดุสิตมีคุณภาพสามารถแขงขันไดอยางยั่งยืนเปน
ที่ยอมรับและเปนที่ตองการของสังคม ดังนั้นหนวยงาน และองคกรที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการ
มนุษย จําเปนจะตองรวมกันพัฒนาทักษะในดานตางๆ ใหมีสมรรถนะ คุณภาพ สอดคลองกับความ
ตองการ และสามารถสรางศรัทธาจนเปนที่ยอมรับของคนในชุมชนหรือสังคม
ดังนั้นเพื่อใหนักศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการ แขนงธุรกิจการโรงแรม เปนที่
ยอมรับของชุมชนหรือสังคม อีกทั้งสามารถนําทฤษฎีการเรียนรูจากชั้นเรียนมาประยุกตใชกับการ
ปฏิบัติงานจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และพัฒนาทักษะทางสังคม เชน ทักษะเกี่ยวกับ
ความเปนผูนํา การทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางหลากหลาย ทางหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเที่ยวและ
บริการ แขนงธุรกิจโรงแรม จึงไดจัดทําโครงการดังกลาวขึ้น
2. วัตถุประสงคของประสบการณภาคสนาม
1. เพื่อสรางองคความรู ความเขาใจ ใหนักศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายอาชีพที่เกี่ยวของ
กับอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการ แขนงธุรกิจการโรงแรม
2. เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูของนักศึกษา ในดานของการใชชีวิตรวมกัน การเปนผูนํายุคใหม
สงเสริมใสใจในวัฒนธรรมไทยและการมีคุณธรรมและจริยธรรม
3. เพื่อพัฒนาคุณลักษณะเชิงบุคลิกภาพของนักศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเที่ยวและ
บริการ แขนงธุรกิจการโรงแรมใหเปนที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัยและองคการบริการในสายวิชาชีพ
4. เพื่อปลูกฝงพฤติกรรมดานคุณธรรมและจริยธรรมแกนักศึกษาใหพรอมออกสูการปฏิบัติงาน
5. นักศึกษานําประสบการณ กรณีศึกษาไปปรับใชในการฝกทักษะอาชีพของตนเองได

หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1.1.1 นักศึกษามีความรับผิดชอบตอหนาทีท่ ี่ไดรับมอบหมาย
1.1.2 ความซื่อสัตย สุจริต มีวินยั ในการทํางาน
1.1.3 มีคุณธรรมและจริยธรรมในการทํางาน
1.1.4 มีการพัฒนาตนเองมี
1.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู
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๑. ประชุมอาจารยคณะกรรมการและเจาหนาที่ผูเกี่ยวของเพื่อวางแผนและกําหนดทิศทาง
๒. ชี้แจงกิจกรรมและขอตกลงแกนักศึกษา และดําเนินกิจกรรมโดย กําหนดกิจกรรม ดังนี้
ระยะที่ 1
- กิ จ กรรมที่ 1 กิ จ กรรมเตรี ย มความพร อ มก อ นฝ ก ทั ก ษะอาชี พ ใน
อุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการ
o ชี้แจงกระบวนการและขั้นตอนการขอฝกทักษะอาชีพ
o เรียนรูวิธีการเขียนประวัติสวนตัว และจดหมายสมัครงาน
o ศึกษากรณีศึกษาตางๆ เพื่อเตรียมตัวเขาฝกทักษะอาชีพ
o กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ
- กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษากอนออกฝกทักษะอาชีพ ณ
หองประชุมอาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ระยะที่ 2
- กิจกรรมปจฉิมนิเทศ เพื่อประมวลผลความรูและทักษะ
1.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู
1. นักศึกษาเขาใจขั้นตอนการขอเขาฝกทักษะและสามารถยื่นเอกสารตามขั้นตอนไดอยางถูกตอง
2.นักศึกษาสามารถเขียนประวัติสวนตัว และจดหมายสมัครงานในรูปแบบที่เหมาะสมได
3. นักศึกษามีความพรอมในการปรับตัวเพื่อเขารับการฝกทักษะอาชีพ
4. นักศึกษามีบุคลิกภาพที่พงึ ประสงค เหมาะสมกับการเขาปฏิบัติงาน
5. นักศึกษามีพฤติกรรมดานคุณธรรมและจริยธรรมทีพ่ ึงประสงค
6. นักศึกษาสามารถบูรณาการความรูที่ไดรับมาใชปฏิบัติงาน
7. นักศึกษาประสบความสําเร็จในการฝกทักษะอาชีพตามวัตถุประสงคของหลักสูตร

2. ความรู
2.1 อธิบายถึงความรูทจี่ ะไดรับ/ผลการเรียนรูดา นความรู
2.1.1 นักศึกษาสามารถบูรณาการความรูเชิงวิชาชีพจากชัน้ เรียนสูก ารปฏิบัติและประสบการณ
ตรงในการแกปญหาเฉพาะหนา
2.1.2 การพัฒนาความรูในงานอาชีพและกระบวนการทํางานในหนาทีท่ ี่ไดรับมอบหมายอยางมี
ความคิดสรางสรรค
2.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียน
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2.2.1 การเตรียมความพรอม โดยผานการทดสอบประมวล ทวนสอบความรูและทักษะสําหรับ
การปฏิบัติงาน เชน ภาษาตางประเทศ ขอตกลง/เงื่อนไขสากลในการติดตอ และตอรองธุรกิจ ฯลฯ
2.2.2 ปฏิบัติงานในสถานประกอบการภายใตการดูแลของพนักงานพี่เลีย้ งและอาจารยประจํา
หลักสูตรธุรกิจโรงแรม
2.3 วิธกี ารประเมินผลการเรียนรู
2.3.1 ใหนักศึกษาจัดทํารายงานการประเมินความรู ความสามารถ และทักษะที่รบั จากการฝก
ปฏิบัติ
2.3.2 ประเมินจากรายงานการศึกษา
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาทีจ่ ะไดรับการพัฒนา/ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
3.1.1 นักศึกษาสามารถประมวลและศึกษาขอมูล เพื่อวิเคราะหสาเหตุของปญหาในการ
ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายจากสถานประกอบการ และสามารถหาแนวทางปองกันและแกไขปญหาได
3.1.2 นักศึกษาสามารถประยุกตใชความรูภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปสูการปฏิบัติงานจริงใน
สถานประกอบการ และใชนวัตกรรมตาง ๆ เพื่อเพิ่มทักษะในการทํางานไดดี
3.2 กระบวนการหรือกิจกรรมตางๆ ที่ใชในพัฒนาผลการเรียนรู
3.2.1 ใหนักศึกษาสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานพี่เลีย้ งในสถานประกอบการ
และฝกปฏิบัติตาม
3.2.2 ประชุมรวมกันระหวาง อาจารย และนักศึกษาเพือ่ ใหไดขอมูลยอนกลับสําหรับการพัฒนา
ทักษะทางปญญา
3.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู
3.3.1 ประเมินจากการอภิปรายรวมกัน เพื่อสรุปปญหาที่พบและหาแนวทางการแกไขที่จะทําให
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3.3.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออก และจากการนําเสนอรายงานการศึกษา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 คําอธิบายเกีย่ วกับทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความสามารถในการรับภาระ
ความรับผิดชอบที่ควรมีการพัฒนา
4.1.1 นักศึกษาสามารถสรางทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ เชน
ทักษะการสื่อสาร การใชภาษาตางประเทศ และการทํางานเปนทีม เปนตน
4.1.2 นักศึกษาสามารถเรียนรูการปฏิบัตงิ านไดอยางรวดเร็ว และทันสมัย ตรงตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
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4.2 กระบวนการ หรือกิจกรรมตางๆ ที่จะพัฒนาผลการเรียนรู
มอบหมายงานทีเ่ กี่ยวของกับการติดตอสื่อสาร และใหมีประเด็นที่ตองพัฒนาตนเอง และพัฒนา
งานในฝายงานทีท่ ําอยู
4.3 วิธกี ารประเมินผลการเรียนรู
4.3.1 การประชุมกลุม เฉพาะกับเพือ่ นรวมงาน และพนักงานพี่เลี้ยง
4.3.2 ใหนักศึกษาทําขอทดสอบยอยในประเด็นที่เกี่ยวกับทักษะที่ตองพัฒนาแบบตรวจรายการ
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอง
พัฒนา
5.1.1 นักศึกษาสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสารและการนําเสนอขอมูลได
อยางมีประสิทธิภาพ
5.1.2 นักศึกษาสามารถวิเคราะหขอมูลเพือ่ การวางแผนปฏิบัติงานไดเหมาะสมกับกลุม
นักทองเที่ยว
5.2 กระบวนการหรือกิจกรรมที่จะพัฒนา
5.2.1 ฝกการนําเสนอประสบการณการปฏิบัติงาน รายงานการศึกษา
5.2.2 ฝกการวิเคราะหปญหาที่เกิดจากการสื่อสารและการใช IT
5.2.3 ฝกการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
5.3 วิธกี ารประเมินผล
5.3.1 ประเมินจากทักษะและเทคนิคการนําเสนอขอมูลทีผ่ านการวิเคราะหจากแหลงขอมูลตางๆ
5.3.2 ใหพนักงานพี่เลีย้ งประเมินจากการนําเสนอรายงานการศึกษาของนักศึกษา
5.3.3 ประเมินการเรียนรูโดยแบบสอบถาม
หมวดที่ 4 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
จัดการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพรอม และทราบรายละเอียดของการฝกงาน และจัดให
นักศึกษาออกฝกทักษะอาชีพในหนวยงาน สถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรมบริการ ซึ่งนักศึกษา
สามารถนําความรูภภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ไดศึกษาในชัน้ เรียน ไปฝกปฏิบัติในสถานประกอบการ
หรือสถานการณจริง ตลอดจนสามารถนําประสบการณที่ไดจากการฝกประสบการณวิชาชีพมาสรุปและ
อภิปรายผลของกา รฝกประสบการณวิชาชีพในชวงของการปจฉิมนิเทศได

7

มคอ. 4
2. กิจกรรมของนักศึกษา
1.นักศึกษาออกฝกทักษะวิชาชีพฯระหวางวันที่ 1 พ.ย. 54 – 31 ม.ค. 55
2.กิจกรรมแสดงผลงานการฝกทักษะวิชาชีพฯ
3.การสัมมนาปญหาที่เกิดขึน้ ระหวางการฝกทักษะวิชาชีพฯ ในหนวยงานที่สงั กัด
4. ปจฉิมนิเทศ ระหวางเดือนกุมภาพันธ-มีนาคม 2555 ณ หองประชุมอาคารรักตะกนิษฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
3. รายงานหรืองานที่นกั ศึกษาไดรบั มอบหมาย
รายงานหรืองานที่ไดรับมอบหมาย
กําหนดสง
รายงานการฝกประสบการณวชิ าชีพ
กุมภาพันธ-มีนาคม 2555
อุตสาหกรรมทองเที่ยว
บันทึกการฝกประสบการณวิชาชีพ
อุตสาหกรรมทองเที่ยว

กุมภาพันธ-มีนาคม 2555

4. การติดตามผลการเรียนรูการฝกประสบการณภาคสนามของนักศึกษา
4.1 การติดตามนักศึกษาฝกปฏิบัติงาน 2 ครั้ง ไดแก กลางเดือนธันวาคม และตนเดือน
กุมภาพันธ
4.2 การประเมินผลการฝกปฏิบัติงานหลังจากการรับฟงนักศึกษารายงานผลการปฏิบัติงาน
รวมกับพนักงานพี่เลี้ยง
5. หนาที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมใน
ภาคสนาม
5.1 ดูแลนักศึกษาตัง้ แตวันแรกที่เขาทํางาน
5.2 แนะนําใหความรู ประสบการณ สั่งงาน สอนงานแกนักศึกษา ทัง้ การปฏิบัติงาน และการ
เขียนรายงาน
5.3 จัดเตรียมความพรอมของอุปกรณเครื่องมือสําหรับนักศึกษา
5.4 จัดทําแผนปฏิบัติงานใหแกนกั ศึกษาและประเมินผลการปฏิบัติงาน
6. หนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยที่ปรึกษา
6.1 การประชุมสัมมนาแจงกฎระเบียบตาง ๆ กอนการฝกปฏิบัติงาน
6.2 การประสานงานกับพนักงานพี่เลี้ยงในการวางแผนการปฏิบัติงาน และการนิเทศ
6.3 การวางแผนการออกนิเทศนักศึกษา โดยแจงนักศึกษาและสถานประกอบการลวงหนา
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6.4 การประเมินผลจากการนักศึกษา และจากรายงานผลการปฏิบัติงาน
7. การเตรียมการในการแนะแนวและชวยเหลือนักศึกษา
7.1 การติดตอนักศึกษาทางโทรศัพท หรือไปเยี่ยมที่สถานประกอบการโดยมีการวางแผน
ลวงหนา
7.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานรวมกับสถานประกอบการ หรือพนักงานพี่เลีย้ ง
7.3 การติดตามความกาวหนาของรายงานผลการปฏิบตั ิงานของนักศึกษา
8. สิ่งอํานวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ตองการจากสถานที่ที่จัดประสบการณภาคสนาม/
สถานประกอบการ
วัสดุอุปกรณสนับสนุนการฝกประสบการณภาคสนาม ระบบคอมพิวเตอรเพื่อใชในการติดตอ
ทาง email กับอาจารยที่ปรึกษา
หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ
1. การกําหนดสถานที่ฝก สถานประกอบการทีน่ ักศึกษาเลือกไปฝกทักษะวิชาชีพฯ ไดควรเปน
สถานประกอบการที่เกี่ยวของโดยตรงกับสาขาวิชา
2. การเตรียมนักศึกษา จัดรายวิชาเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษากอนการออกไปปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ เพื่อใหนักศึกษาไดทราบถึงวิธีการและระเบียบขอบังคับสําหรับการปฏิบัติงาน
3. การเตรียมอาจารยที่ปรึกษา ประชุมอาจารยปรึกษา และแบงจํานวนนักศึกษาสําหรับการฝก
ทักษะวิชาชีพ โดยจัดสรรตามเสนทางและที่ตั้งของสถานประกอบการ
4. การเตรียมพนักงานพีเ่ ลี้ยงในสถานที่ฝก ติดตอประสานงานกับสถานประกอบการใหจัดพนักงาน
พี่เลี้ยงสําหรับการดูแล ใหคําแนะนําในการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใชแบบฟอรม
ตาง ๆที่เกีย่ วของ เชน แบบประเมินผล และแบบรายงาน เปนตน
5. การจัดการความเสี่ยง ศึกษาและวิเคราะหปญหาทีอ่ าจเกิดขึ้นระหวางการฝกปฏิบัติงาน
หมวดที่ 6 การประเมินนักศึกษา
1. หลักเกณฑการประเมิน
เกณฑประเมินผล
1. ผลการประเมินจากหนวยงาน
2. ผลการประเมินจากหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเที่ยว
2.1 การเขาปฐมนิเทศ
2.2 การเขาปจฉิมนิเทศ
2.3 บันทึกประจําวัน

50 %
50 %
5%
5%
10 %
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2.4 รายงานการฝกงาน
10 %
2.4 การขาด ลา มาสาย
20 %
- ลางานไดไมเกิน 5 วัน (ไมวา จะมีใบรับรองแพทยหรือไมมี)
- ลา หรือขาดงานเกินกําหนดหักครั้งละ 5 คะแนนและคิดติดลบตามจริง
- สาย 2 ครั้ง นับเปนขาด 1 ครั้ง
** หมายเหตุ** หากนักศึกษาไดรบั บรรจุเขาทํางานหลังจากฝกงาน จะมีผลตอการ
ไดระดับคะแนนที่สูงขึ้น (ใหแนบใบรับรองการทํางาน หรือเอกสารอื่น
ที่แสดงถึงการบรรจุเขาทํางานใหแนบสงพรอมกับรายงานการฝกงาน)
ระดับคะแนน
คารอยละ
PD
90-100
P
60-89
NP
0-59
ผลการเรียนวิชาฝกทักษะวิชาชีพในอุตสาหกรรมทองเที่ยวและการบริการ
หากต่ํากวา P ถือวาไมผา น และหากนักศึกษาไมผานเปนครั้งที่ 2
จะหมดสภาพการเปนนักศึกษา

2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัตงิ านของนักศึกษา
1. อาจารยประจําหลักสูตรธุรกิจโรงแรม
2. สถานประกอบการ ซึ่งไดแกหัวหนาหนวยงานหรือผูทไี่ ดรับมอบหมายจากหัวหนางาน
3. ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงตอการประเมินนักศึกษา ใหขอมูล คําแนะนํา ดูแลการ
ปฏิบัติงานสอนงาน การปฏิบัติตนในองคกร รวมทั้งการเขียนรายงาน
4. ความรับผิดชอบของอาจารยผูรับผิดชอบประสบการณภาคสนามตอการประเมินนักศึกษา
4.1 จัดตารางเวลาสําหรับการนิเทศการปฏิบัติงานของนักศึกษา
4.2 ใหคําแนะนํา ปรึกษาที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติตน
4.3 ใหขอมูลที่จําเปนตอการพัฒนาตนเองสําหรับการปฏิบัติงานศึกษาในสถานประกอบการ
การเขียนรายงาน รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
5. การสรุปผลการประเมินที่แตกตาง
5.1 สรุปผลการประเมินจากคะแนนรายงานการปฏิบัติงานเปนรายบุคคล
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5.2 สรุปผลการประเมินในภาพรวม เพื่อการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝกประสบการณภาคสนาม
1. กระบวนการประเมินการฝกประสบการณภาคสนามจากผูเกีย่ วของ
1.1 นักศึกษา
1.1.1 นักศึกษาใหขอมูลหลังกลับจากสถานประกอบการ โดยใชแบบฟอรมแจงรายละเอียด
เกี่ยวกับการฝกปฏิบัติงาน
1.1.2 นักศึกษากรอกแบบประเมินที่สาขาวิชาจัดทําขึ้นในการปฏิบัติงานตามการฝกทักษะ
วิชาชีพ ตั้งแตการเตรียมตัว การฝกปฏิบัตงิ าน และการประเมินผล ตลอดจนปญหา อุปสรรคที่พบ และ
แนวทางการแกไข
1.2 ผูประกอบการ ใชแบบประเมินผลนักศึกษา ซึ่งมีรายการประเมินแบบใหคะแนน และให
ขอเสนอแนะ
1.3 อาจารยที่ดูแลกิจกรรม ใชแบบบันทึก ประกอบดวย 2 สวน คือ สวนที่ 1 สําหรับการ
ประเมินสถานประกอบการ และสวนที่ 2 สําหรับการประเมินนักศึกษาเปนรายบุคคล
1.4 อื่น ๆ เชน บัณฑิตจบใหม ประเมินจากการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
2.1 อาจารยวิเคราะหขอมูลจากแบบฟอรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ตามระบบฝกทักษะวิชาชีพ และ
ประมวลผล
2.2 อาจารยในสาขาวิชารวมกันสรุปประเด็นการพัฒนา ปรับปรุง ทั้งทีเ่ กี่ยวของในเนือ้ หา
รายวิชาตาง ๆ การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา การวัดและประเมินผล และความรวมมือกับ
สถานประกอบการ เพื่อใหไดขอมูลในการวางแผนการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษารุน ตอไป และการ
ปรับปรุงหลักสูตรในระยะเวลาที่กาํ หนด
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