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รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต / คณะ / ภาควิชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตบางเขน / คณะมนุษยศาสตร / ภาควิชาศิลปาชีพ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัส และชื่อรายวิชา
01390490 สหกิจศึกษา
2. จํานวนหนวยกิต หรือจํานวนชัว่ โมง
6 (0-0-0) หนวยกิต
การฝกปฏิบตั งิ านสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ 8 ชั่วโมง ตอวัน x 5 วัน x 16 สัปดาห
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเทีย่ ว
วิชาเฉพาะบังคับ ในหมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
4. อาจารยผูรับผิดชอบ / อาจารยทปี่ รึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม
อาจารยเจริญพร เพ็ชรกิจ
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่กําหนดใหมีการฝกประสบการณภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปที่ 4
6. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณภาคสนามครั้งลาสุด
1 พฤศจิกายน 2557

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุง หมายของประสบการณภาคสนาม
เพือ่ ใหนิสติ ไดเรียนรูและเพิ่มเติมประสบการณวิชาชีพในสถานการณจริงจากการไปปฏิบตั ิงานในสถาน
ประกอบการ และเพือ่ ใหสามารถออกไปประกอบอาชีพไดในทันทีทจี่ บการศึกษา
2. วัตถุประสงคของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณภาคสนาม
เพื่อใหนิสิตมีความเขาใจและมีทัศนคติที่ดีตออาชีพ สามารถทํางานรวมกับผูอื่น มีความรับผิดชอบ และมีการ
พัฒนาตนเองจากการทํางานจริงในฐานะพนักงานชั่วคราวของสถานประกอบการ
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หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต่ องพัฒนา
1.1.1 นิสิตมีความรับผิดชอบตอหนาที่ทไี่ ดรับมอบหมาย
1.1.2 มีความซื่อสัตย สุจริต มีวินัยการทํางาน
1.1.3 มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
1.1.4 มีการพัฒนาตนเอง
1.2 กระบวนการหรือกิจกรรมซึ่งจะพัฒนา
นิสิตไปปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาเอก มีการนําความรูไป
ประยุกตใช และเนนการเรียนรูจากการปฏิบัตจิ ริง
การฝกปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการ แบงเปน 3 ขัน้ ตอน
1. การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา โดยการจัดสัมมนาเรื่องคุณสมบัติ จริยธรรมและสมรรถนะที่
เปนที่ตอ งการขององคกร โดยเชิญผูประกอบการของแตละธุรกิจมาเปนวิทยากร
2. การนิเทศนิสติ 2 ครั้ง โดยอาจารยนิเทศกวางแผนรวมกันในเรื่องประเด็นหารือกับผูประกอบการ
คําถามและขอแนะนําใหนสิ ิต และประเด็น/เกณฑประเมินการปฏิบัติงาน
3. การประชุมกลุมเฉพาะตามประเภทธุรกิจ และ/หรือเนือ้ งานที่นิสิตไปฝกปฏิบตั ิสหกิจศึกษา เพือ่
ประมวลความรูและอภิปรายปญหารวมกัน
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4

การประเมินจากรายงานที่นิสิตจัดทําระหวางการฝกปฏิบตั ิสหกิจศึกษา
การสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบตั ิงานโดยสถานประกอบการ
การประเมินจากผลงานที่ไดรับมอบหมายโดยสถานประกอบการ
การประเมินพัฒนาการของตนเองโดยนิสิต โดยใชแบบตรวจรายการ (check list)
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2. ความรู
2.1 ความรูท ี่ตองไดรบั
2.1.1 นิสิตสามารถบูรณาการความรูเ ชิงวิชาชีพจากชั้นเรียนสูการปฏิบัติ และประสบการณตรงในการ
แกปญหาเฉพาะหนา
2.1.2 การพัฒนาความรูในงานอาชีพและกระบวนการทํางานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางมี
ความคิดสรางสรรค
2.2 กระบวนการหรือกิจกรรมทีจ่ ะพัฒนา
2.2.1 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา โดยผานการทดสอบประมวล ทวนสอบความรูและทักษะ
สําหรับการปฏิบัติงาน เชน คําศัพทเฉพาะในการดําเนินงาน ภาษาตางประเทศ ขอตกลง/เงื่อนไขสากลในการ
ติดตอ และตอรองธุรกิจ ฯลฯ
2.2.2 ปฏิบัติงานในสถานประกอบการภายใตการดูแลของพนักงานพี่เลีย้ ง
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ใหนิสิตจัดทํารายงานการประเมินความรู ความสามารถ และทักษะที่รับจากการฝกปฏิบตั ิ
2.3.2 ประเมินดานความรู และทักษะในวิชาชีพโดยการสัมภาษณของพนักงานพี่เลี้ยงใน
สถานประกอบการและอาจารยนิเทศก
2.3.3 ประเมินจากรายงานการศึกษา
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตอ งไดรับ
3.1.1 นิสติ สามารถประมวลและศึกษาขอมูล เพือ่ วิเคราะหสาเหตุของปญหาในการปฏิบัติงานที่ไดรับ
มอบหมายจากสถานประกอบการ และสามารถหาแนวทางปองกันและแกไขปญหาได
3.1.2 นิสิตสามารถประยุกตใชความรูภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิไปสูก ารปฏิบัติงานจริงใน
สถานประกอบการ และใชนวัตกรรมตาง ๆ เพือ่ เพิ่มทักษะในการทํางานไดดี
3.2 กระบวนการหรือกิจกรรมทีจ่ ะพัฒนา
3.2.1 ใหนิสติ สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานพี่เลีย้ งในสถานประกอบการ และฝกปฏิบัติ
ตาม
3.2.2 ประชุมรวมกันระหวางพนักงานพี่เลี้ยง อาจารยนิเทศก และนิสิตเพือ่ ใหไดขอมูลยอนกลับ
สําหรับการพัฒนาทักษะทางปญญา
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3.3 วิธีการประเมิน
3.3.1 ประเมินจากการอภิปรายรวมกันระหวางพนักงานพี่เลี้ยง อาจารยนิเทศก เพือ่ สรุปปญหาที่พบ
และหาแนวทางการแกไขทีจ่ ะทําใหการปฏิบัติงานในสถานประกอบการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3.3.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออก และจากการนําเสนอรายงานการศึกษา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
4.1.1 นิสิตสามารถสรางทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ เชน ทักษะการสื่อสาร
การใชภาษาตางประเทศ และการทํางานเปนทีม เปนตน
4.1.2 นิสิตสามารถเรียนรูการปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว และทันสมัย ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ
4.2 กระบวนการหรือกิจกรรมทีจ่ ะพัฒนา
มอบหมายงานที่เกี่ยวของกับการติดตอสื่อสาร และใหมีประเด็นที่ตอ งพัฒนาตนเอง และพัฒนางานในฝาย
งานที่ทําอยู
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 การประชุมกลุมเฉพาะกับเพือ่ นรวมงาน และพนักงานพี่เลีย้ ง
4.3.2 ใหนิสติ ทําขอทดสอบยอยในประเด็นที่เกี่ยวกับทักษะที่ตอ งพัฒนาแบบตรวจรายการ
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
5.1.1 นิสิตสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสือ่ สารและการนําเสนอขอมูลไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
5.1.2 นิสิตสามารถวิเคราะหขอมูลเพื่อการวางแผนปฏิบัติงานไดเหมาะสมกับกลุมนักทองเทีย่ ว
5.2 กระบวนการหรือกิจกรรมทีจ่ ะพัฒนา
5.2.1 ฝกการนําเสนอประสบการณการปฏิบัติงาน รายงานการศึกษา
5.2.2 ฝกการวิเคราะหปญ
 หาที่เกิดจากการสื่อสารและการใช IT
5.2.3 ฝกการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินจากทักษะและเทคนิคการนําเสนอขอมูลที่ผานการวิเคราะหจากแหลงขอมูลตาง ๆ
5.3.2 ใหพนักงานพี่เลี้ยงประเมินจากการนําเสนอรายงานการศึกษาของนิสิต
5.3.3 ประเมินการเรียนรูโดยแบบสอบถาม
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หมวดที่ 4 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณภาคสนามหรือคําอธิบายรายวิชา
การปฏิบั ติงานในฐานะพนั กงานชั่ว คราวในสถานประกอบการการท องเที่ยวและการโรงแรม การจั ดทํ า
รายงานการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับมอบหมาย มีการนําเสนอ และมีการประเมินผลโดยพนักงานพี่เลี้ยง
และอาจารยนิเทศก
2. กิจกรรมของนิสิต
2.1 ฝกงานตามตําแหนงงาน และแผนปฏิบัติงาน ซึ่งเปนขอตกลงระหวางสาขาวิชาและสถานประกอบการ
2.2 ปฏิบตั ิงานภายใตการดูแลของพนักงานที่ปรึกษา และอาจารยนเิ ทศก
2.3 จัดทํารายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษารวมกับพนักงานพี่เลีย้ ง
2.4 นําเสนอผลจากรายงานการปฏิบัติงานและขอรับการประเมินจากพนักงานพี่เลี้ยง/ผูประกอบการ และ
อาจารยนิเทศก
3. รายงานหรืองานทีน่ ักศึกษาไดรบั มอบหมาย (ตัวอยาง)
รายงานหรืองานที่ไดรับมอบหมาย
กําหนดสง
การสํารองผลิตภัณฑทางการทองเทีย่ วผาน
สิ้นเดือนมีนาคม 2557
โปรแกรมประยุกต “ทัวร โปร”
การดําเนินงานของฝายปฏิบัติการนําเที่ยว
สิ้นเดือนมีนาคม 2557
สําหรับนักทองเที่ยวชาวตางชาติ
4. การติดตามผลการเรียนรูการฝกประสบการณภาคสนามของนิสิต
4.1 การนิเทศการฝกปฏิบัติงาน 2 ครั้ง ไดแก กลางเดือนธันวาคม และตนเดือนกุมภาพันธ
4.2 การประเมินผลการฝกปฏิบัติงานหลังจากการรับฟงนิสิตรายงานผลการปฏิบัติงานรวมกับพนักงาน
พี่เลี้ยง
5. หนาที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม
5.1 ดูแลนิสิตตั้งแตวันแรกที่เขาทํางาน
5.2 แนะนําใหความรู ประสบการณ สั่งงาน สอนงานแกนิสิต ทั้งการปฏิบัติงาน และการเขียนรายงาน
5.3 จัดเตรียมความพรอมของอุปกรณเครื่องมือสําหรับนิสิต
5.4 จัดทําแผนปฏิบัติงานใหแกนิสิต และประเมินผลการปฏิบัติงาน
6. หนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศก
6.1 การประชุมสัมมนาแจงกฎระเบียบตาง ๆ กอนการฝกปฏิบตั ิงาน
6.2 การประสานงานกับพนักงานพี่เลีย้ งในการวางแผนการปฏิบัติงาน และการนิเทศ
6.3 การวางแผนการออกนิเทศนิสติ โดยแจงนิสิตและสถานประกอบการลวงหนา
6.4 การประเมินผลนิสิตจากการนิเทศ และจากรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
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7. การเตรียมการในการแนะแนวและชวยเหลือนิสติ
7.1 การติดตอนิสิตทางโทรศัพท หรือไปเยี่ยมที่สถานประกอบการโดยมีการวางแผนลวงหนา
7.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานรวมกับสถานประกอบการ หรือพนักงานพี่เลีย้ ง
7.3 การติดตามความกาวหนาของรายงานผลการปฏิบัติงานของนิสิต
8. สิ่งอํานวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ตองการจากสถานที่ที่จัดประสบการณภาคสนาม/
สถานประกอบการ
8.1 ทีพ่ ัก ในกรณีที่นิสิตฝกปฏิบตั ิงานในตางจังหวัด หรือหางไกลจากทีอ่ ยูอ าศัยปกติ
8.2 การเดินทาง
8.3 วัสดุอุปกรณสนับสนุนการฝกประสบการณภาคสนาม ระบบคอมพิวเตอรเพือ่ ใชในการติดตอทาง email กับอาจารยที่ปรึกษา
8.4 อื่นๆ เชน เบีย้ เลี้ยง ประสานงานเรื่องอาหาร สวัสดิการตาง ๆ รวมทั้งรายไดที่นิสิตจะไดรับ เชน
คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาทีพ่ ัก หรือคาตอบแทนจากสถานประกอบการ

หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ
1. การกําหนดสถานที่ฝก สถานประกอบการที่นสิ ติ เลือกไปฝกปฎิบัติงานสหกิจศึกษาไดควรเปน
สถานประกอบการที่เกี่ยวของโดยตรงกับสาขาวิชา เชน บริษัทจัดนําเที่ยว บริษัทสายการบิน ศูนยการประชุม
ฯลฯ
2. การเตรียมนิสติ
จัดรายวิชาเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาใหกับนิสิตกอนการออกไปปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ เพือ่ ใหนิสิตไดทราบถึงวิธีการและระเบียบขอบังคับสําหรับการปฏิบัติงาน
3. การเตรียมอาจารยทปี่ รึกษา/อาจารยนิเทศก ประชุมอาจารยนิเทศกเพื่อมอบหมายงานนิเทศ และแบง
จํานวนนิสติ สําหรับการนิเทศสหกิจศึกษาโดยจัดสรรตามเสนทางและที่ตั้งของสถานประกอบการ
4. การเตรียมพนักงานพีเ่ ลี้ยงในสถานที่ฝก ติดตอประสานงานกับสถานประกอบการใหจดั พนักงาน
พี่เลี้ยงสําหรับการดูแล ใหคาํ แนะนําในการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน โดยใชแบบฟอรมตาง ๆ
ที่เกี่ยวของ เชน แบบแจงแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา แบบแจงโครงรางรายงานการปฏิบัติงาน และแบบ
ประเมินผลนิสิตสหกิจศึกษา เปนตน
5. การจัดการความเสี่ยง
5.1 ศึกษาและวิเคราะหปญหาที่อาจเกิดขึน้ ระหวางการฝกปฏิบตั ิงานแบบสหกิจศึกษา
5.2 จัดทําประกันอุบตั ิเหตุใหกับนิสิตที่มคี วามจําเปนตองเดินทางไปกับคณะนักทองเที่ยว
5.3 จัดทําบันทึกแจงผูปกครองนิสิตเกีย่ วกับการฝกปฏิบัติงานแบบสหกิจศึกษา
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หมวดที่ 6 การประเมินนิสิต
1. หลักเกณฑการประเมิน ประเมินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนิสติ รวมกับพนักงานพีเ่ ลี้ยงของ
สถานประกอบการ โดยใชหลักเกณฑ ดังนี้
1. ผลสําเร็จของงาน (Work Achievement) ไดแก
1.1 ปริมาณงาน (Quantity of Work) 20 คะแนน
1.2 คุณภาพของงาน (Quality of Work) 20 คะแนน
2. ความรูความสามารถ (Knowledge and Ability) ไดแก
2.1 ความรูความสามารถทางวิชาการ (Academic ability) 10 คะแนน
2.2 ความสามารถในการเรียนรูและประยุกตวชิ าการ (Ability to learn and apply knowledge)
10 คะแนน
2.3 ความรูความชํานาญดานปฏิบัติการ (Practical ability) 10 คะแนน
2.4 วิจารณญาณและการตัดสินใจ (Judgement and dicision making) 10 คะแนน
2.5 การจัดการและวางแผน (Organization and planning) 10 คะแนน
2.6 ทักษะการสื่อสาร (Communication) 10 คะแนน
2.7 การพัฒนาดานภาษาและวัฒนธรรมตางประเทศ (Foreign language and cultural
development) 10 คะแนน
2.8 ความเหมาะสมตอตําแหนงงานที่ไดรับมอบหมาย (Suitablity for Job position)
10 คะแนน
3. ความรับผิดชอบตอหนาที่ (Responsibility) ไดแก
3.1 ความรับผิดชอบและเปนผูที่ไววางใจ (Responsibility and dependability) 10 คะแนน
3.2 ความสนใจ อุตสาหะในการทํางาน (Interest in work) 10 คะแนน
3.3 ความสามารถเริ่มตนทํางานไดดวยตนเอง (Initiative of self starter) 10 คะแนน
3.4 การตอบสนองตอการสั่งการ (Response to supervision) 10 คะแนน
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4. ลักษณะสวนบุคคล (Personality) ไดแก
4.1 บุคลิกภาพและการวางตัว (Personality) 10 คะแนน
4.2 มนุษยสัมพันธ (Interpersonal skills) 10 คะแนน
4.3 ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัตติ ามวัฒนธรรมขององคกร (Discipline and adaptability to formal
organization) 10 คะแนน
4.4 คุณธรรมและจริยธรรม (Ethics and morality) 10 คะแนน
5. จุดเดนของนิสิต (Strength)
6. ขอควรปรับปรุงของนิสิต (Improvement)
2. กระบวนการประเมินผลปฏิบัตงิ านของนิสิต
2.1 พนักงานพี่เลี้ยงประเมินการปฎิบัติงานของนิสิตตามแบบฟอรมการประเมินในสวนหนึ่ง
2.2 อีกสวนหนึ่งเปนการประเมินจากอาจารยนิเทศกเพือ่ การใหคะแนนรายวิชาสหกิจศึกษา รวมกับรายงาน
การศึกษาประกอบการเขารวมโครงการสหกิจศึกษา
3. ความรับผิดชอบของพนักงานพีเ่ ลี้ยงตอการประเมินนิสติ ใหขอมูล คําแนะนํา ดูแลการปฏิบัติงาน
สอนงาน การปฏิบัตติ นในองคกร รวมทั้งการเขียนรายงาน
4. ความรับผิดชอบของอาจารยผูรบั ผิดชอบประสบการณภาคสนามตอการประเมินนิสิต
4.1 จัดตารางเวลาสําหรับการนิเทศการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนิสิต
4.2 ใหคําแนะนํา ปรึกษาที่เปนประโยชนตอการปฏิบตั ิตน
4.3 ใหขอ มูลทีจ่ ําเปนตอการพัฒนาตนเองสําหรับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ
การเขียนรายงาน รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของนิสิต
5. การสรุปผลการประเมินทีแ่ ตกตาง
5.1 สรุปผลการประเมินจากคะแนนรายงานการปฏิบัติงานเปนรายบุคคล
5.2 สรุปผลการประเมินในภาพรวม เพือ่ การวิเคราะหระบบการฝกปฏิบตั ิงานแบบสหกิจศึกษา และ
เปรียบเทียบสมรรถนะ (benchmarking) ของนิสติ แตละรุน เพือ่ การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
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หมวดที่ 7 การประเมินและการปรับปรุงการดําเนินการของการฝกประสบการณภาคสนาม
1. กระบวนการประเมินการฝกประสบการณภาคสนามจากผูเกี่ยวของ
1.1 นิสติ
1.1.1 นิสิตใหขอมูลหลังกลับจากสถานประกอบการ โดยใชแบบฟอรมแจงรายละเอียดเกีย่ วกับ
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เพือ่ แจงไปยังศูนยประสานงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
1.1.2 นิสิตกรอกแบบประเมินที่สาขาวิชาจัดทําขึ้นในการปฏิบัติงานตามระบบสหกิจศึกษา ตัง้ แต
การเตรียมตัว การฝกปฏิบตั ิงาน และการประเมินผล ตลอดจนปญหา อุปสรรคทีพ่ บ และแนวทางการแกไข
1.2 พนักงานพีเ่ ลี้ยงหรือผูประกอบการ ใชแบบประเมินผลนิสติ สหกิจศึกษา ซึ่งมีรายการประเมินแบบ
ใหคะแนน และใหขอ เสนอแนะ
1.3 อาจารยที่ดแู ลกิจกรรมภาคสนาม ใชแบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา ประกอบดวย 2 สวน คือ
สวนที่ 1 สําหรับการประเมินสถานประกอบการ และสวนที่ 2 สําหรับการประเมินนิสติ เปนรายบุคคล
1.4 อื่น ๆ เชน บัณฑิตจบใหม ประเมินจากการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
2.1 อาจารยนิเทศกวิเคราะหขอมูลจากแบบฟอรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ตามระบบสหกิจศึกษา และประมวลผล
2.2 อาจารยในสาขาวิชารวมกันสรุปประเด็นการพัฒนา ปรับปรุง ทั้งที่เกี่ยวของในเนื้อหารายวิชาตาง ๆ
การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมนิสิต การวัดและประเมินผล และความรวมมือกับสถานประกอบการ เพือ่ ใหได
ขอมูลในการวางแผนการฝกปฏิบัติงานของนิสิตรุนตอไป และการปรับปรุงหลักสูตรในระยะเวลาที่กําหนด
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