ึ ษา
แนวปฏิบ ัติเกีย
่ วก ับการฝึ กปฏิบ ัติเสริมท ักษะของน ักศก
หล ักสูตรบริหารธุรกิจบ ัณฑิต
(วิชาเอกการจ ัดการการท่องเทีย
่ วและการโรงแรม)
เพือ
่ ให ้การฝึ กปฏิบัตเิ สริมทักษะของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการการท่องเทีย
่ วและการโรงแรม) เป็ นไป
ด ้วยความเรียบร ้อยและมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน
้ จึงกําหนดแนวปฏิบัตเิ กีย
่ วกับการฝึ กปฏิบัตเิ สริมทักษะของนักศึกษาไว ้ดังนี้
1. การฝึ กปฏิบ ัติเสริมท ักษะในวิชาเอกการจัดการการท่องเทีย
่ วและการโรงแรมเป็ นส่วนหนึง่ ของการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ึ ษาโครงสร้างของหล ักสูตร 28 ชุดวิชา หรือ 168 หน่วยกิต จะสําเร็จหลักสูตรนีไ้ ด ้จะต ้องเข ้ารับการ
2. น ักศึกษาทีศ
่ ก
ฝึ กปฏิบัตเิ สริมทักษะไม่น ้อยกว่า 400 ชัว่ โมง
3. การฝึ กปฏิบ ัติเสริมท ักษะในวิชาเอกการจ ัดการท่องเทีย
่ วและการโรงแรม แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี้
3.1 การฝึ กปฏิบัตเิ สริมทักษะ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไม่น ้อยกว่า 100 ชัว่ โมง ประกอบด ้วย
3.1.1 เมือ
่ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 32477 การจัดการธุรกิจนํ าเทีย
่ วและมัคคุเทศก์และการจัดการธุรกิจ
ตัวแทนท่องเทีย
่ ว ไม่น ้อยกว่า 50 ชัว่ โมง
3.1.2 เมือ
่ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 32480 การจัดการห ้องพักและการจัดการอาหารและเครือ
่ งดืม
่ ไม่น ้อยกว่า 50 ชัว่ โมง
3.2 การฝึ กปฏิบัตเิ สริมทักษะ ณ สถานประกอบการธุรกิจนํ าเทีย
่ วหรือโรงแรม ไม่น ้อยกว่า 300 ชัว่ โมง นักศึกษาอาจ
ได ้รับการพิจารณายกเว ้นการฝึ กปฏิบต
ั เิ สริมทักษะในส่วนนีไ้ ด ้ หากมีคณ
ุ สมบัตต
ิ ามเกณฑ์ทก
ี่ ําหนดในข ้อ 5
4. การฝึ กปฏิบ ัติเสริมท ักษะ ณ สถานประกอบการธุรกิจนําเทีย
่ วหรือโรงแรม มีเงือ
่ นไขดังนี้
4.1 นักศึกษาจะต ้องผ่านการฝึ กปฏิบัตเิ สริมทักษะ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ตามข ้อ 3.1.1) ก่อน จึงจะแสดง
ความจํานงขอเข ้ารับการฝึ กปฏิบัตเิ สริมทักษะ ณ สถานประกอบการได ้
4.2 นักศึกษาจะขอเข ้ารับการฝึ กปฏิบัตเิ สริมทักษะในสถานประกอบการใด ต ้องได ้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
4.3 นักศึกษาจะเข ้ารับการฝึ กปฏิบัตเิ สริมทักษะในสถานประกอบการ โดยสาขาวิชาวิทยาการจัดการส่งหนังสือแจ ้งเข ้ารับ
้ สุดการฝึ กปฏิบัตเิ สริมทักษะแล ้ว ผู ้ทีร่ ับผิดชอบดูแลการฝึ กปฏิบัตเิ สริม
การฝึ กปฏิบัตเิ สริมทักษะไปยังสถานประกอบการ และเมือ
่ สิน
ทักษะจะต ้องเป็ นผู ้ประเมินและแจ ้งผลการประเมินการฝึ กปฏิบัตเิ สริมทักษะกลับมายังสาขาวิชาวิทยาการจัดการ ทัง้ นี้ นักศึกษาต ้องส่ง
รายงานการฝึ กปฏิบัตเิ สริมทักษะให ้สาขาวิชาวิทยาการจัดการด ้วย
4.4 ในกรณีทน
ี่ ักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบถ ้วนตามหลักสูตรและเข ้ารับการฝึ กปฏิบัตเิ สริมทักษะ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
แล ้ว แต่ยังมิได ้เข ้ารับการฝึ กปฏิบัตเิ สริมทักษะ ณ สถานประกอบการ นักศึกษจะต ้องลงทะเบียนรักษาสถานภาพจนกว่าการฝึ กปฏิบัตเิ สริม
้ สมบูรณ์ภายในระยะเวลาของหลักสูตร
ทักษะดังกล่าวเสร็จสิน
ิ ธิข
5. น ักศึกษามีสท
์ อยกเว้นการฝึ กปฏิบ ัติเสริมท ักษะ ณ สถานประกอบการได้ ตามเงือ
่ นไขข ้อใดข ้อหนึง่ ดังนี้
5.1 การยกเว้นแบบไม่มเี งือ
่ นไข นักศึกษาทีอ
่ าจได ้รับการยกเว ้นการฝึ กปฏิบัตเิ สริมทักษะ ณ สถานประกอบการแบบไม่ม ี
เงือ
่ นไข ต ้องเป็ นผู ้มีประสบการณ์การปฏิบัตงิ านในสถานประกอบการธุรกิจนําเทีย
่ วหรือโรงแรม โดยมีระยะเวลารวมกันไม่น ้อยกว่า 3 ปี
5.2 การยกเว้นแบบมีเงือ
่ นไข นักศึกษาทีอ
่ าจได ้รับการยกเว ้นการฝึ กปฏิบัตเิ สริมทักษะ ณ สถานประกอบการแบบมี
เงือ
่ นไขจะต ้องทํางานพิเศษเพิม
่ เติม ตามทีส
่ าขาวิชาวิทยาการจัดการมอบหมาย โดยนักศึกษาจะต ้องมีคณ
ุ สมบัต ิ ดังนี้
5.2.1 สําเร็จการศึกษาหรือผ่านการฝึ กอบรมวิชาการท่องเทีย
่ วหรือการโรงแรมจากสถาบันการศึกษาทีเ่ น ้นวิชาชีพ ซึง่ มี
กําหนดระยะเวลาของหลักสูตรรวมกันไม่น ้อยกว่า 3 ปี
5.2.2 มีประสบการณ์ปฏิบัตงิ านในสถานประกอบการธุรกิจนํ าเทีย
่ วหรือโรงแรมเป็ นเวลาน ้อยกว่า 3 ปี และสําเร็จการศึกษา
หรือผ่านการอบรมวิชาการท่องเทีย
่ วหรือการโรงแรมจากสถาบันการศึกษาทีเ่ น ้นวิชาชีพ ซึง่ เมือ
่ นับระยะเวลาการปฏิบัตงิ านในสถานประกอบการและ
การศึกษาหรือการฝึ กอบรมรวมกันแล ้วเป็ นเวลาไม่น ้อยกว่า 3 ปี
การขอยกเว ้นในข ้อ 5 ให ้อยูใ่ นการพิจารณาของสาขาวิชาวิทยาการจัดการ และนั กศึกษาสามารถดําเนินการได ้เมือ
่ เข ้ารับการฝึ กปฏิบัต ิ
เสริมทักษะ ณ มหาวิทยาลัย (ตามข ้อ 3.1) แล ้ว โดยยืน
่ คําร ้องขอยกเว ้นการฝึ กปฏิบัตเิ สริมทักษะ ณ สถานประกอบการมายังสาขาวิชาวิทยาการ
จัดการ พร ้อมแนบหลักฐานการขอยกเว ้นมาเพือ
่ ประกอบการพิจารณา
6. การประเมินฝึ กปฏิบ ัติเสริมท ักษะ มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
6.1 นักศึกษาจะต ้องเข ้ารับการฝึ กปฏิบัตเิ สริมทักษะ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ ณ สถานประกอบการครบตามเวลาทีก
่ ําหนด
6.2 นักศึกษาจะต ้องผ่านการประเมินความรู ้และความสามารถในการฝึ กปฏิบัตเิ สริมทักษะตามเกณฑ์ทส
ี่ าขาวิชาวิทยาการจัดการกําหนด
เวลาการฝึ กปฏิบัตเิ สริมทักษะของนักศึกษาจํานวนไม่น ้อยกว่า 400 ชัว่ โมง จะระบุในใบรายงานผลการศึกษา

สถานประกอบการในการเข้าร ับการฝึ กปฏิบ ัติเสริมท ักษะ
1. สถานประกอบการทีน
่ ักศึกษาสามารถเข ้ารับการฝึ กปฏิบัตเิ สริมทักษะ ควรมีลักษณะข ้อใดข ้อหนึง่ ต่อไปนี้
1.1 เป็ นบริษัทนํ าเทีย
่ วทีเ่ ป็ นเครือข่ายนานาชาติ หรือเป็ นสมาชิกของสมาคมไทยธุรกิจการท่องเทีย
่ ว หรือเป็ นสมาชิก
สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ
1.2

เป็ นสถานประกอบการโรงแรมหรือรีสอร์ททีไ่ ด ้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการดําเนินงานจากสถาบัน หน่วยงาน

่ ถือได ้ เช่น คุณภาพการบริหาร (มาตรฐาน ISO 9002) และคุณภาพสิง่ แวดล ้อม (มาตรฐาน ISO 14000) หรือเป็ นสถาบัน
องค์กรทีเ่ ชือ
เครือข่ายนานาชาติ หรือเป็ นสามาชิกของสมาคมโรงแรมไทย หรือรีสอร์ททีม
่ จ
ี ํานวนห ้องพักตัง้ แต่ 100 ห ้องขึน
้ ไป และมีคณ
ุ ภาพ
มาตรฐานเป็ นทีย
่ อมรับ
1.3 เป็ นสถานประกอบการอืน
่ ๆ ทีน
่ อกเหนือจากนี้ ให ้อยูใ่ นดุลยพินจ
ิ ของสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
2. นักศึกษาจะต ้องเข ้ารับการฝึ กปฏิบัตเิ สริมทักษะ ณ สถานประกอบการธุรกิจนํ าเทีย
่ วหรือโรงแรม ไม่น ้อยกว่า 300 ชัว่ โมง
3. วิธก
ี ารเข ้ารับการฝึ กปฏิบัตเิ สริมทักษะ ณ สถานประกอบการธุรกิจนํ าเทีย
่ วหรือโรงแรม มีดังนี้
3.1 กรณีนักศึกษาติดต่อสถานประกอบการเอง ให ้นักศึกษาประสานงานกับสถานทีท
่ ม
ี่ ค
ี วามประสงค์จะเข ้ารับการฝึ กใน
เบือ
้ งต ้น และขอความเห็นชอบการเข ้ารับการฝึ กปฏิบัตใิ นสถานประกอบการทีต
่ ด
ิ ต่อนัน
้ จากสาขาวิชาวิทยาการจัดการก่อน โดยนักศึกษาทํา
หนังสือขอเข ้ารับการฝึ กปฏิบัตใิ นสถานประกอบการทีต
่ ด
ิ ต่อได ้ด ้วยการกรอกแบบคําร ้องมายังสาขาวิชาวิทยาการจัดการ พร ้อมทัง้ ระบุ
ื่ ตําแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ของบุคลากรของ
สถานทีร่ ะยะเวลา แผนการฝึ กปฏิบัต ิ และบุคคลทีต
่ ด
ิ ต่อได ้ของสถานประกอบการ (โดยระบุชอ
สถานประกอบการ) เมือ
่ ได ้รับความเห็นชอบแล ้ว สาขาวิชาวิทยาการจัดการจะแจ ้งนักศึกษาทราบและทําหนังสือส่งตัวนักศึกษาเข ้ารับการ
ฝึ กปฏิบัตไิ ปทีส
่ ถานประกอบการ
3.2 กรณีทน
ี่ ักศึกษาทีไ่ ม่สามารถติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการได ้ด ้วยตนเองให ้นักศึกษาแจ ้งวิชาเอกการ
จัดการท่องเทีย
่ วและการโรงแรม สาขาวิชาวิทยาการจัดการทราบ เพือ
่ ให ้สาขาวิชาฯ พิจารณากําหนดสถานประกอบการสําหรับการฝึ ก
ปฏิบัตเิ สริมทักษะให ้กับนักศึกษา และแจ ้งนักศึกษาทราบและทําหนังสือส่งตัวนักศึกษาเข ้ารับการฝึ กปฏิบัตไิ ปทีส
่ ถานประกอบการ

Last updated: 29-July-2014

