
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คู่มือขั้นตอนและวธิีการติดต่อขอรับบริการเพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 
 
 
 

โดย 
นายธาดา พรมทับ 
นักวิชาการศึกษา 

 
 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 2 

 

 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
(Work  Manual) 

 
 

ขั้นตอนและวิธีการติดต่อขอรับบริการเพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

ของ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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นายธาดา  พรมทับ 
นักวิชาการศึกษา 
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คู่มือปฏิบัติงานศูนยฝ์ึกประสบการณ์วิชาชีพ 
เร่ือง ขั้นตอนและวิธีการติดต่อขอรับบริการเพ่ือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ท าหน้าที่จัด
การศึกษาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2519 จนถึงปัจจุบัน มีหลักสูตรในสาขาวิทยาศาสตร์ จ านวน 9 หลักสูตร โดยก าหนดให้
โปรแกรมวิชาเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ซึ่งก าหนด
โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ซึ่งแต่ละหลักสูตรมีความสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย  มีกลไกในการควบคุมก ากับ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และมุ่ง
ท างานตามวิสัยทัศน์ของคณะ คือ ปี  2565 เป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นน าในกลุ่มมหาวิทยาลัยราช
ภัฏทีเ่น้นการบริการวิชาการโดยการน าองค์ความรู้จากการวิจัยสู่ชุมชนท้องถิ่น 
 
ปรัชญา (Philosophy) 
     มุ่งผลิตทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพ  ปรับใช้ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ พัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
     ปี  2565  เป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นน าในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เน้นการบริการวิชาการ
โดยการน าองค์ความรู้จากการวิจัยสู่ชุมชนท้องถิ่น 
 
พันธกิจ 
     1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
     2. สร้างองค์ความรู้ งานวิจัย  และนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
     3. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
     4. ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรร 
     5. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
     1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
     2. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม 
     3. พัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการท่ีมีคุณภาพแก่ชุมชน 
     4. อนุรักษ์ ส่งเสริม ท านุบ ารุง เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมไทยและเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน 
     5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 



 4 

วัตถุประสงค ์
     1. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
     2. เพ่ือสร้างองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
     3. เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
     4. เพ่ือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     5. เพ่ือบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
ค่านิยมหลัก : SCIENCE 
     S = Scientific mind มีจิตวิทยาศาสตร์ จิตวิญญาณทางวิทยาศาสตร์ 
     C = Community awareness การตระหนักและให้ความส าคัญกับชุมชน       
     I  = Integration การบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
     E = Ethic  มีจรรยาบรรณ 
     N = Native  wisdom  ให้คุณค่า  รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     C = Co-operation and Charity  ความร่วมมือร่วมใจ ความมีน้ าใจ เต็มใจช่วยเหลือ เอื้อเฟ้ือ 
     E = Evolution  มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 
อัตลักษณ์ 
     บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น 
 
เอกลักษณ์ 
     การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 
 
คุณลักษณะบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     1. มีคุณธรรม จริยธรรม 
     2. มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชา 
     3. มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 
     4. มีความสามารถในการประยุกต์ทฤษฎีและหลักการสู่การปฏิบัติ 
     5. มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้า และการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
     6. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ 
     7. มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา 
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ความส าคัญของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญาตรีใน

สาขาวิชาต่างๆ รวมทั้งสิ้น 10 หลักสูตร ดังนี้ 
  1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
   1.1) สาขาวิชาเคมี 
   1.2) สาขาวิชาฟิสิกส์ 
   1.3)  สาขาวิชาชีววิทยา 
   1.4) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
   1.5) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
   1.6) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
   1.7) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.8) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
  2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) + หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)  
   2.1) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
  3) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)  
    2.1) สาขาวิชาเคมี 
  ซึ่งทุกหลักสูตรได้ก าหนดให้มีรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหมวดวิชาเฉพาะตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี (มคอ.1) ดังนั้นในแต่ละหลักสูตรจึงมีจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาดังกล่าวที่แตกต่างกัน โดยอยู่
ระหว่าง 3-6 หน่วยกิต โดยการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น
การศึกษาภาคปฏิบัติการ เพ่ือทดลองน าเอาความรู้ภาคทฤษฎีไปใช้ในสถานการณ์จริง ซึ่งอาจเป็นสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานต่างๆ  ของรัฐบาลและเอกชน โดยหน่วยงานข้างต้นจะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญต่อ
ความส าเร็จของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา เนื่องจากจะช่วยให้นักศึกษาได้เพ่ิมพูนประสบการณ์ 
ทักษะ และความช านาญ ที่นอกเหนือไปจากการเรียนรู้ในห้องเรียน ดังนั้นจึงคาดว่าเมื่อนักศึกษาส าเร็จการศึกษา
ออกไป  นักศึกษาทุกคนจะเป็นนักปฏิบัติ นักวิจัย  และนักวิชาการที่มีคุณภาพและมีความสามารถเหมาะสมต่อ
ตลาดแรงงานและผู้ใช้บัณฑิตต่อไป 
  นอกจากนี้การฝึกประสบการณ์จะเน้นที่การท างานภายใต้การแนะน าช่วยเหลือของผู้มีประสบการณ์ เพ่ือ
จะได้รู้จักวิธีท างาน  วิธีตัดสินใจ การปรับปรุงคุณภาพงาน  และการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกันนั้นจะ
เป็นช่วงเวลาของการปรับปรุงพฤติกรรม  กริยาท่าทาง วาจา การวางตน   การแต่งกาย  การมีสัมมาคารวะ และ
การรักษาจรรยามรรยาท  ตลอดจนถึงการปฏิบัติต่อคนอ่ืนที่ท างานร่วมกัน  เท่ากับว่าเป็นการเรียนรู้และฝึกตน
ให้มีความสามารถในอาชีพและการเป็นคนดีของสังคมไปพร้อมๆ กัน  และที่ส าคัญไม่ใช่การฝึกเพ่ือประโยชน์ของ
ตนเองเพียงอย่างเดียว  ทั้งนี้จะเป็นประโยชน์ของผู้อื่น  กลุ่มหรือองค์กรที่เกีย่วข้องด้วย 
  ก่อนที่นักศึกษาเข้าสู่วิชาชีพต้องได้รับการฝึกฝน ขัดเกลาและหล่อหลอม เพ่ือส่งเสริมให้มีคุณลักษณะ
บัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ด้าน    ซึ่งประกอบด้วย 1) คุณธรรม 
จริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ทักษะ
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การวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ซ่ึงบัณทิตที่พึงประสงค์ต้องมีการบูรณา
การทั้ง 5 ด้านเข้าด้วยกัน 
 นอกเหนือจากอาจารย์ผู้สอนแล้ว นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังเป็นส่วนหนึ่งใน
การจัดกระบวนการความรู้เข้าสู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้นักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงบทบาท
หน้าที่ของตนเองและพยายามหมั่นฝึกฝนตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีผลต่อความส าเร็จในชีวิตและวิชาชีพต่อไป 
 คู่มือปฏิบัติงานของนักวิชาการศึกษาด้านงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพเล่มนี้  จะมุ่งถึงขั้นตอนที่นักวิชาการ
ศึกษาได้รู้ถึงขั้นตอนการส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่างถูกต้องและเข้าใจง่ายต่อการปฏิบัติงานด้าน
พัฒนานักศึกษาต่อไป 
  
วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือพัฒนาคู่มือในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
           2. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบภายใต้
มาตรฐานเดียวกัน  
  3. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานและแนวปฏิบัติ งานส่งเสริมงานการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ เพื่อน าไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ได้คู่มือในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

2. ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ 
 และสอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา 
 
ขอบเขตของคู่มือ 
  คู่มือการปฏิบัติงาน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของผู้ปฏิบัติงานด้านงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ/ค าจ ากัดความ 
         นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
         การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หมายถึง กระบวนการเพ่ิมทักษะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์แก่การ
ประกอบอาชีพ  ช่วยให้นักศึกษามีความรู้  ความเข้าใจในการปฏิบัติงานจริง  เพ่ือให้เกิดทักษะและความสามารถ
ในการท างานที่ด ี สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
         กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หมายถึง กระบวนการที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้และพัฒนาการความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานจริง เพ่ือให้เกิดทักษะและปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ  
        ขั้นตอนการปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หมายถึง ล าดับขั้นตอนในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
คือ ขั้นตอนก่อนด าเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ขั้นตอนระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพและขั้นตอนหลัง
การเสร็จสิ้นฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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         อาจารย์นิเทศก์ หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชา  หรืออาจารย์ผู้สอนประจ าสูตรสาขาวิชา  ที่
คณะมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการ การติดตามนิเทศก์ ให้ค าปรึกษา ข้อแนะน า แก่นักศึกษา 
รวมถึงการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
         ผู้บริหารหน่วยงาน หมายถึง ผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
หนว่ยงานนั้นรวมถึงมีอ านาจมอบหมายงาน และก าหนดให้มีพ่ีเลี้ยงหรือผู้นิเทศก์ประจ าหน่วยงานนั้น  เพ่ือเป็นที่
ปรึกษาและก ากับติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงาน 
        ผู้นิเทศก์ประจ าหน่วยงาน หมายถึง ผู้บริหารหน่วยงาน หรือผู้ที่ได้รับหมอบหมายจากหน่วยงานให้มี
หนา้ที่ก ากับติดตามและประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานนั้น 
หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน 
     กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ก าหนดแนวทางตามขั้นตอน
ดังนี้ 

1. การปฐมนิเทศ 
1.1 ความส าคัญของการปฐมนิเทศ 

1.1.1  เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจในขั้นตอนกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
       1.1.2  เพ่ือเตรียมความพร้อมในการวางตนให้เหมาะสมในฐานะตัวแทนของมหาวิทยาลัยฯ 
 1.2  หัวข้อเรื่องในการปฐมนิเทศ 
       1.2.1  แนะน าเอกสารที่นักศึกษาควรทราบและท าความเข้าใจ  ดังนี้ 
      1)  แบบกรอกประวัตินักศึกษา 
      2)  บันทึกประจ าวัน 
      3)  คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
      4)  แบบประเมินผลนักศึกษา 
      5)  ใบลงเวลาปฏิบัติงานประจ าวัน 
      6)  โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
      7)  ปฏิทินปฏิบัติงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
       1.2.2  การปฏิบัติตนขณะฝึกประสบการณ์วิชาชีพต้องปฏิบัติตนดังต่อไปนี้  
            1) การแต่งกาย  ในขณะที่นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้แต่งกายเครื่องแบบ
นักศึกษา และปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ยกเว้น
สถานที่ฝึกงานจะเห็นสมควรให้แต่งกายเป็นอย่างอ่ืน 

         2) การปฏิบัติตนโดยทั่วไป 
2.1) มีกิริยามารยาท และพูดจาสุภาพเรียบร้อยให้เหมาะสมกับสภาพนักศึกษา 
2.2) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ไม่ก่อการทะเลาะวิวาท และขาดความสามัคคีในหมู่คณะ 

ผู้ร่วมงาน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องในสถานประกอบการ 
2.3) มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร สนใจใฝ่หาความรู้จากเวลาที่ก าหนดให้ตามความ

เหมาะสมในการช่วยเหลืองานต่างๆ ของสถานประกอบการ 
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2.4) อุทิศหรือสละเวลาให้กับงานในหน้าที่ นอกเหนือจากเวลาที่ก าหนดให้ตามความ
เหมาะสม 

2.5) ไม่ท าในสิ่งใดที่เป็นการรบกวนอันจะก่อให้เกิดความร าคาญ และเสียหายแก่ตนเอง 
ผู้อื่น มหาวิทยาลัยและสถานประกอบการ คือ ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(1) ไม่ประพฤติผิดชู้สาวไม่ว่ากรณีใดๆ 
(2) ไม่เล่นการพนันทุกชนิด 
(3) ไม่เสพของมึนเมา และของเสพติดให้โทษ 
(4) ไม่สร้างหนี้สินผูกพันระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
(5) ไม่เที่ยวเตร่ หรือจับกลุ่มชุมนุมกัน 
(6) ไม่ก่อการทุจริต หรือลักขโมยทรัพย์สินของผู้ร่วมงานหรือสถานประกอบการ 
 

2. การปฏิบัติตนในขณะปฏิบัติงาน 
2.1 ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด 
2.2 ปฏิบัติตนตรงต่อเวลา โดยให้ลงเวลามา–เวลากลับ เช่นเดียวกับพนักงานของสถานประกอบการนั้นๆ 
2.3 บันทึกการปฏิบัติงานในแต่ละวันอย่างละเอียดในขอบข่ายดังนี้ 

2.3.1 งานที่ปฏิบัติ 
2.3.2 ปัญหาที่เกิดขึ้น 
2.3.3 แนวทางและวิธีการแก้ปัญหา 
2.3.4 ผลการปฏิบัติตามค าแนะน า 
2.3.5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

2.4 ส ารวจความพร้อมของตนเองก่อนลงมือปฏิบัติทุกครั้ง 
2.5 กระตือรือร้น ไม่ละเลย ไม่นิ่งดูดาย เอาใจใส่ และตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย 
2.6 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีน้ าใจต่อเพ่ือนร่วมงาน ผู้ควบคุม และผู้เกี่ยวข้อง 
2.7 ส ารวมรักษากิริยามารยาทและพึงใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบสุขุม เยือก

เย็น อดทนอดกลั้น เข้มแข็ง มีเหตุผล ยอมรับและพร้อมที่จะแก้ไขข้อบกพร่องผิดพลาดของตนเองทั้งไม่อวดรู้
อวดดี       ไม่โต้แย้ง หรือแสดงวาจาท่าทีอันไม่สมควรต่อผู้ควบคุมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

2.8 ศึกษา ระมัดระวัง และปฏิบัติตามค าแนะน าในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือป้องกัน
อุบัติภัย และไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ หากเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ ช ารุด แตกหักหรือสุญหาย นักศึกษา
ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายเองท้ังสิ้น 

2.9 ช่วยกันรักษาผลประโยชน์ของสถานประกอบการ 
2.10 เสริมสร้างบุคลิกภาพของตนเองในเรื่องความสะอาด  ความมีมารยาท และความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยอย่างสม่ าเสมอ 
3. การปฏิบัติตนเกี่ยวกับการลาหยุด ถ้านักศึกษามีความจ าเป็นที่ต้องขอหยุดการปฏิบัติงาน นักศึกษาต้อง

แจ้งให้หัวหน้าสถานประกอบการทราบทุกครั้ง และต้องปฏิบัติโดยมีเงื่อนไขดังนี้ 
3.1 ถ้ามีเหตุจ าเป็นลาได้ครั้งละไม่เกิน 3 วัน ให้เป็นอ านาจของหัวหน้าสถานประกอบการ 
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3.2 ถ้าลาเกิน 3 วัน แต่ไม่เกิน 7 วัน ต้องได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยก่อน 
3.3 ถ้าลาเกิน 7 วัน ถือว่าไม่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
3.4 เมื่อลาหยุดแล้วนักศึกษาจะต้องเพ่ิมเวลาฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้ครบตามจ านวนวันที่ได้หยุด

ปฏิบัติงาน 
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ขั้นตอนและวิธีการติดต่อขอรับบริการเพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 

1. นักศึกษาติดต่อแหล่งฝึกงานเพ่ือสอบถามการรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

2. นักศึกษาดาวน์โหลดแบบฟอร์มขออนุญาตติดต่อ – ส่งนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร  

สามารถดาวน์โหลดได้ที่  https://scitech.kpru.ac.th/prscitech/download_detail/?cid=2805 

  2.1 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพ่ือเป็นข้อมูลในการขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษา 

       ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

  2.2 นักศึกษาเซ็นรับรอง  

  2.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและประธานโปรแกรมวิชาเซ็นรับรอง  

3. ยื่นแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลครบถ้วนให้ศูนย์ฝึกฯ หรือเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือ

จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

4. ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ให้กับแหล่งฝึกฯ 

5. รอแหล่งฝึกตอบรับ/ยืนยันให้นักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

6. หลักสูตรจัดกิจกรรมสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออก

ฝึกฯ และนักศึกษาจะได้รับเอกสารประกอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

7. นักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามวันและเวลาที่ก าหนด 

8. เมื่อครบก าหนดการฝึกงานนักศึกษาจะต้องน าหนังสือส่งตัวกลับจากแหล่งฝึกมายังคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี พร้อมกับแบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

9. หลักสูตรจัดกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษา สรุปผลและแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://scitech.kpru.ac.th/prscitech/download_detail/?cid=2805
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ขั้นตอนและวิธีการติดต่อขอรับบริการเพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกัศกึษาตดิตอ่ 

แหลง่ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 

นกัศกึษาดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
และกรอกข้อมลูให้ครบถ้วน 

ยื่นเอกสารทีศ่นูย์ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

เจ้าหน้าที่ศนูย์ฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ ตรวจสอบเอกสาร 

จดัท าหนงัสอืขอความอนเุคราะห์
รับนกัศกึษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ 

น าหนงัสอืขอความอนเุคราะห์รับ
นกัศกึษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ เสนอลงนาม 

สง่หนงัสอืขอความอนเุคราะห์รับ
นกัศกึษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ให้กบัแหลง่ฝึกฯ 

รอแหลง่ฝึกตอบรับ/ยืนยนัให้
นกัศกึษาเข้าฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ 

ตอบรับวา่ไมส่ามารถรับ
นกัศกึษาเข้าฝึกฯ ได้ 

ตอบรับสามารถรับ
นกัศกึษาเข้าฝึกฯ ได้ 

เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาก่อน
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

นักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ตามวันและเวลาที่ก าหนด 

ระยะเวลา 1 วัน 

ระยะเวลา 30 นาท ี

ระยะเวลา 3 นาท ี

ระยะเวลา 5 นาท ี

ระยะเวลา 10 นาท ี

ระยะเวลา 1-3 วัน 

ระยะเวลา 1-3 วัน 

ระยะเวลา 1-14 วัน 

ระยะเวลา 1-7 วัน 

ระยะเวลา 1-3 วัน 

รอแจ้งก าหนดการ 

เร่ิมต้น 

*** สรุปขัน้ตอนในการด าเนินการขั้นตอนและวิธีการติดต่อขอรับบริการเพ่ือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จ านวน 31 วัน 48 นาที 
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วิธีการปฏิบัติงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
     1.  นักศึกษาปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

1.1 หาแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพเสนอให้อาจารย์ที่ดูแลเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์การวิชาชีพ
พิจารณา 

1.2 ลงทะเบียนรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
1.3 ให้ผู้ปกครองลงนามในแบบรับรองให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
1.4 เข้ารับการปฐมนิเทศและปฏิบัติตนตามแนวปฏิบัติส าหรับการฝึกอบรม 
1.5 ออกฝึกประสบการณ์การวิชาชีพโดยมีหนังสือส่งตัวจากมหาวิทยาลัย 
1.6 เมื่อครบก าหนดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้น าหนังสือส่งตัวกลับพร้อมด้วยสมุดบันทึกการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพใบลงเวลาการปฏิบัติงานมอบให้อาจารย์นิเทศก์ 
1.7 ท ารายงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพส่งอาจารย์นิเทศก์เข้าร่วมสัมมนาและปัจฉิมนิเทศตามปฏิทิน

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

       2.  ผู้นิเทศก์ประจ าหน่วยงาน  มีหน้าที่ดังนี้ 
2.1 ให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา 
2.2 ประสานงาน และควบคุมดูแลการฝึกประสบการณ์การวิชาชีพของนักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ 
2.3 ปรึกษาหารือกับอาจารย์นิเทศก์ในเรื่องต่อไปนี้ 

2.3.1 จุดประสงค์  ขอบข่ายงาน  และชี้แจงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ
นักศึกษา 

2.3.2 เมื่อนักศึกษามีปัญหา รวมกันวางแผนเพื่อแก้ไข 
2.4 ตรวจและลงนามรับทราบในสมุดบันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจ าวัน  พร้อมทั้งให้

ข้อเสนอแนะ 
2.5 ประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาตามแบบประเมินผลน าส่งมหาวิทยาลัย 
2.6 ให้ความคิดเห็นและเสนอเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษากับมหาวิทยาลัย 
2.7 พิจารณาการตอบรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพและแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบ 
2.8 จัดผู้นิเทศก์ประจ าหน่วยงานเพ่ือให้ค าแนะน าและบริการสวัสดิการให้นักศึกษาตามความ

เหมาะสม 
2.9 ให้การต้อนรับ  ชี้แจงระเบียบข้อบังคับ แนะน าสถานที ่ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
2.10 ส่งตัวนักศึกษากลับมหาวิทยาลัย  เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 
      3. การประเมินผลของอาจารย์นิเทศก์  กิจกรรมต่อการประเมินผล  จะพิจารณาจากสิ่งต่อไปนี้ 

3.1 เวลาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ต้องมีเวลาครบตามท่ีก าหนดไว้ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
3.2 การเข้าร่วมปฐมนิเทศ การสัมมนาหลังการฝึก 
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3.3 การประเมินผลของอาจารย์นิเทศก์ และผู้นิเทศก์ประจ าหน่วยงานต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่า ร้อยละ  
60 

3.4 รายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
3.5 เกณฑ์การตัดสิน  คะแนนประเมินจากหน่วยงาน  การวัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา      

ต้องวัดทุกกิจกรรมที่มีกระบวนการ  ดังนี้ 
                        3.5.1 นักศึกษาข้าร่วมการปฐมนิเทศ  อบรม สัมมนา ที่สถานประกอบการ หรือหน่วยงาน 

สาขาวิชาหรือคณะจัดในช่วงฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ก าหนดไว้ครบถ้วน 
 3.5.2 คุณภาพของผลงานการปฏิบัติตามโครงการหรือบันทึกการปฏิบัติงาน    ระหว่างการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพจากอาจารย์นิเทศก์และพ่ีเลี้ยง 

3.5.3 ความสามารถในการปฏิบัติงานในแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากการไปนิเทศของอาจารย์
นิเทศก์และของหัวหน้าฝ่ายบุคคลหรือหน่วยงาน 

3.5.4 การจัดนิทรรศการผลงานความส าเร็จและเข้าร่วมกิจกรรมหลังกลับจากการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครบถ้วน ได้แก่  การประชุม  การสัมมนา  การสัมภาษณ์หรือส่งแบบสอบถาม 

การพิจารณาเลือกหน่วยงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา  อาจจะมีลักษณะที่แตกต่างกันตาม
ข้อก าหนดของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพราะหน่วยงานหรือสถานประกอบการแต่ละแห่งก็มีลักษณะเป็น
ของตัวเอง อย่างไรก็ตามการที่นักศึกษาจะไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สถานที่ใดก็ตามควรมีลักษณะทั่วไปของ
หน่วยงานดังต่อไปนี้ 

1. เป็นหน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ 

2. เป็นสถานประกอบการที่ตรงกับหลักสูตรสาขาวิชาที่นักศึกษา ได้ศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชานั้นๆ 

3. เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมเต็มใจและให้ความร่วมมือในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

4. เป็นหน่วยงานที่มีกิจการขนาดใหญ่ เพียงพอ ที่นักศึกษาจะได้รับประโยชน์จากการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ 

5. เป็นหน่วยงานที่มีห้องปฏิบัติการ และมีนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญอยู่ประจ า 

6. สามารถเดินทางไปสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้สะดวก ไม่เสี่ยงอันตราย 

7. เป็นหน่วยงานที่ประกอบการโดยเปิดเผย มีสถานที่ตั้งและติดต่อชัดเจน และด าเนินการถูกต้อง

ตามกฎหมาย 

 
การติดต่อสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 การติดต่อสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นหน้าที่ของสาขาวิชาหรือหลักสูตรสาขาวิชา ที่จะต้อง
ด าเนินการติดต่อประสานงาน เพ่ือให้เหมาะสมกับความพร้อมด้านศักยภาพของนักศึกษาและความสนใจ 
 ข้อแนะน าในการติดต่อสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา มีดังนี ้
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1. พิจารณาหน่วยงานที่เอ้ือประโยชน์สูงสุดในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ก าหนดภาระงานที่

สอดคล้องหรือตรงตามหลักสูตรสาขาวิชา 

2. นักศึกษาสาขาหลักสูตรวิชา ติดต่อหน่วยงานนั้นด้วยตนเองเป็นการภายใน ว่าจะยินดีรับให้

ฝึกงานในหน่วยงานนั้นหรือไม่ 

3. ถ้าหน่วยงานนั้นยินดีรับให้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาเขียนค าร้องฝึกงานน าเสนออาจารย์

ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม รวบรวมข้อมูลให้งานพัฒนานักศึกษางานฝึกประสบการณ์

วิชาชีพเพ่ือตรวจสอบความเรียบร้อย แล้วงานพัฒนานักศึกษาส่งให้เจ้าหน้าที่ธุรการส านักงานคณบดี ด าเนินงาน

ออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเสนอคณบดีลงนาม งานพัฒนานักศึกษาจัดส่งหน่วยงาน

ฝึกประสบการณ ์

4. เมื่อหน่วยงานตอบรับเป็นทางการแล้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ ประสานหลักสูตรสาขาวิชาหรือหลักสูตร

ทราบ 
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กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 การส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  จะต้องเตรียมตัวนักศึกษาให้พร้อมในทุกด้าน โดย
ด าเนินการดังนี้ 

1. การปฐมนิเทศ 

ก่อนที่นักศึกษาจะออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามหน่วยงานต่างๆ  ฝ่ายวิชาการ จะจัด
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งอาจจัดก่อนประมาณ 1 สัปดาห์ โดยใช้เวลา 1 - 3 
วัน          ตามความจ าเป็นหรือตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี้ 

1.1 เนื้อหาการปฐมนิเทศ  
1) แนะน าเอกสารที่เก่ียวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

2) แนะน าบุคคลและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 

3) แนะน าการปฏิบัติตนของนักศึกษา ตลอดระยะเวลาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

4) แนะน าภาระหน้าที่ที่นักศึกษาจะต้องปฏิบัติในขณะฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

5) แนะน าเกณฑ์การประเมินผลรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามหลักสูตรก าหนด 

1.2 วัตถุประสงค์ของการปฐมนิเทศ มีดังนี ้
1) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจในขั้นตอนกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพ่ือเตรียมความ

พร้อมของนักศึกษาที่จะฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

2) เพ่ือให้นักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

3) เพ่ือชี้แจงให้นักศึกษาทราบ และส านึกตนในฐานะเป็นผู้แทนของคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

2. การด าเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

      เมื่อปฐมนิเทศนักศึกษาประสบการณ์วิชาชีพแล้ว คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงครามส่งนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามสถานที่ฝึกงานต่างๆ ที่ได้ติดต่อไว้ โดยให้นักศึกษา
น าหนังสือไปรายงานตัว ณ สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตามวันเวลาที่ก าหนด และให้ปฏิบัติตนตามบทบาท
หน้าที่ของตนให้ดีที่สุด ตามท่ีสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพมอบหมาย 
 

3. ระยะเวลาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
      การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จะพิจารณาจากจ านวนชั่วโมงไม่น้อยกว่า  450 ชั่วโมง เพ่ือให้การ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับประโยชน์สูงสุด  การจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ควรจะค านึงถึงเรื่องต่อไปนี้ 

3.1 รายวิชาที่นักศึกษาได้เรียนมาแล้วตามท่ีหลักสูตรก าหนด 

3.2 ภาคเรียนที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพไม่มีรายวิชาอ่ืนที่ต้องลงทะเบียนเรียน 

3.3 รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ควรจัดในภาคเรียนก่อนสุดท้าย หรือภาคเรียนสุดท้าย  
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              4.  การปัจฉิมนิเทศ                                         
                   เมื่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครบตามระยะเวลา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ในการด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 

4.1 เพ่ือให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแนวคิดจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
แต่ละสถานทีฝ่ึกประสบการณ์วิชาชีพ 

4.2 เพ่ือรับทราบปัญหาต่างๆ ที่นักศึกษาได้ประสบ และน ามาปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 

4.3 เพ่ือรวบรวมเอกสาร แบบฟอร์ม และแบบประเมินต่างๆ จากหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

4.4 เพ่ือสรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของอาจารย์นิเทศก์กับ

นักศึกษา 
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บทบาทหน้าที่ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 บทบาทและหน้าที่ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มีดังต่อไปนี้ 
 
 1. สาขาวิชาหรือหลักสูตร มีหน้าที่ดังนี้ 
    1.1 เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
    1.2 ติดต่อสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
    1.3 ประสานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ 
    1.4 ปฐมนิเทศ หรือจัดสัมมนาเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา 
    1.5 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาหรือหลักสูตร นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
    1.6 ปัจฉิมนิเทศ หรือจัดสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษา 
 

2. อาจารย์นิเทศก์  มีหน้าที่ดังนี้ 
2.1 เป็นผู้ประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกับหน่วยงาน และหรือหน่วยฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ 
2.2 ปรึกษาหารือกับผู้นิเทศก์ประจ าหน่วยงาน เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ

นักศึกษา 
2.3 ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับนักศึกษาในขณะปฏิบัติงานของนักศึกษา 
2.4 ให้ค าปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาแก่นักศึกษา 
2.5 ตรวจสมุดบันทึกการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
2.6 ประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 
2.7 รวบรวมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง น าส่งหน่วยงานที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย 
 

 3. ผู้บริหารของหน่วยงาน  มีหน้าที่ดังนี้ 
3.1 พิจารณาการรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งนี้ โดยค านึงถึงประโยชน์ของ นักศึกษา      

เป็นหลัก 
3.2 การจัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษา ชี้แจงระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน แนะน าสถานที่ และ

บุคคล    ที่เกี่ยวข้อง 
3.3 มอบหมายงาน ภาระหน้าที่ให้ปฏิบัติอย่างชัดเจน อาจเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ ให้สอดคล้อง

กับวิชาชีพหรือสาขาวิชาของนักศึกษา 
3.4 จัดผู้นิเทศก์เพ่ือดูแลให้ค าแนะน านักศึกษาเป็นประจ า 
3.5 ให้สวัสดิการและความช่วยเหลือแก่นักศึกษาตามสมควร (ถ้ามี) 
3.6 ส่งตัวนักศึกษากลับมหาวิทยาลัยเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือกรณีเกิดปัญหาที่

ไม่อาจแก้ไขได้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา 
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 4. ผู้นิเทศก์ประจ าหน่วยงาน มีหน้าที่ดังนี้ 
4.1 ให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาในการปฏิบัติงาน ตลอดระยะเวลาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
4.2 ให้ค าปรึกษาและแนะน าแนวทางการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เมื่อนักศึกษามีปัญหา 
4.3 ควบคุมดูแลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาให้เป็นไปตามก าหนด 
4.4 ประสานงานกับอาจารย์นิเทศก์ประจ าสาขาวิชา หรือฝ่ายวิชาการของคณะ 
4.5 ตรวจและลงนามรับทราบในสมุดการฝึกงานประจ าวัน (ของนักศึกษา) พร้อมทั้งให้  

ข้อเสนอแนะ 
4.6 ประเมินผลของการฝึกงานของนักศึกษาตามแบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และ

น าส่งมหาวิทยาลัย 
4.7 ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแก่คณะในเรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 

ตลอดจน ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติการจริง 
 

 5. นักศึกษา มีหน้าที่ดังนี้ 
    5.1 ศึกษารายละเอียดในคู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้เข้าใจ 
    5.2 ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน ดังนี้ 

5.2.1 ลงเวลาไป-กลับทุกวันที่ปฏิบัติงาน (ตามเวลาปฏิบัติงานของหน่วยงาน) 
5.2.2 เขียนใบลา หรือแจ้งเหตุผลเมื่อมีความจ าเป็นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ตามแบบฟอร์มใบลา

ของหน่วยงาน 
5.2.3 ขออนุญาตผู้ดูแลเมื่อมีความจ าเป็นต้องออกไปธุระนอกสถานที่ 
5.2.4 ประพฤติตนและปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับ หรือขนบธรรมเนียมประเพณีของ

หน่วยงาน โดยเคร่งครัด 
    5.3 แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย 
    5.4 ใช้ภาษาในการสื่อสารด้วยความสุภาพ 
    5.5 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน  
    5.6 ตรงต่อเวลา มีความกระตือรือร้น และมีจิตอาสา 
    5.7 ไม่ดื่มสุรา ของมึนเมา ไม่เล่นการพนัน ไม่ก่อการทะเลาะวิวาท 
    5.8 เคารพเชื่อฟังหัวหน้าหน่วยงาน หรือบุคคลที่มีหน้าที่ดูแลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
    5.9 ปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีวินัยในตนเองอย่างเคร่งครัด 
    5.10 ไม่เรียกร้องค่าจ้างแรงงาน หรือผลประโยชน์ใดๆ จากหน่วยงาน 
    5.11 ท าตนให้เป็นที่รักใคร่ มีสัมมาคารวะ และเป็นที่ไว้วางใจของทุกคนในหน่วยงาน 

   5.12 เก็บรักษาเครื่องมือ หรือวัสดุเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานให้เรียบร้อย และพร้อมใช้งานเสมอ 
    5.13 บันทึกการปฏิบัติงานในแบบฟอร์มให้เป็นปัจจุบันทุกวัน 
    5.14 กรอกแบบฟอร์มต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้สมบูรณ์ถูกต้อง 
    5.15 ปฏิบัติตามปฏิทินการฝึกงานของคณะอย่างเคร่งครัด 

   5.16 ถ้าประสบปัญหา หรืออุปสรรค ให้ข้อแนะน าจากผู้นิเทศก์ประจ าหน่วยงาน หรืออาจารย์นิเทศก์ 
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ประจ าหลักสูตรสาขาวิชา 

 
วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพมี วิธีการดังนี้ 
 1. การประชุมติดตามงานและรายงานผลการปฏิบัติงาน  ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ เป็นต้น 
 2. การติดตามโดยการประเมินผลจากแบบสอบถาม แบบประเมินผลก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 3. การติดตามโดยการประเมินผลจากแบบสอบถาม แบบประเมินผลหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 
จรรยาบรรณ/คุณธรรม/จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

  ในการปฏิบัติงานต่างๆ ผู้รับผิดชอบงานใช้ คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

  1. คุณธรรมและจริยธรรมในการท างาน 

การมีคุณธรรมและจริยธรรมในการท างานเป็นอย่างมีจิตส านึก ถูกวิธี เป็นขั้นตอนมีประสิทธิภาพ 
และเป็นที่ยอมรับของผู้อ่ืนในสังคม ซึ่งมีองค์ประกอบส าคัญ ดังนี้ 

1.1  มีความซื่อสัตย์ ในการท างานจะต้องมีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย 
ปฏิบัติงานด้วยความจริงใจ และไม่คดโกงหรือหลอกลวงผู้อื่น จึงจะได้รับความไว้วางใจจากผู้ร่วมงาน 

1.2 มีความเสียสละ ในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ต้องเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วน
ตน ไม่เห็นแก่ตัว รู้จักการให้และการแบ่งปัน ช่วยคนอ่ืนโดยไม่หวังผลตอบแทน 

1.3 มีความยุติธรรม ในการท างานจะต้องไม่ล าเอียงหรือถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามที่เชื่อต้องมีความเป็น
กลาง ยึดถือความถูกต้องเป็นหลัก ไม่มีอคติกับเรื่องต่างๆ ที่ได้ยินหรือรับฟังจึงจะเป็นที่น่านับถือของผู้ร่วมงาน 

1.4 มีความประหยัด ในการท างานต้องรู้จักอดออม ไม่ฟุ่มเฟือย ต้องค านึงถึงความคุ้มค่าในการใช้
ทรัพยากร โดยการน าสิ่งที่เหลือใช้หรือสิ่งที่ไม่มีประโยชน์แล้วมาดัดแปลงซ่อมแซม และแก้ไข เพ่ือการท าสิ่งที่ไม่
มีคุณค่าให้มีคุณค่ามากขึ้น 

1.5 มีความขยันและอดทน ในการท างานจะต้องมีความมุ่งมั่นต่องานที่ได้รับมอบหมาย เพ่ืองานนั้น
บรรลุเป้าหมาย  ตามที่ได้ตั้งไว้ เมื่อพบปัญหาหรืออุปสรรคในการท างานให้น าปัญหาหรืออุปสรรคนั้นมาปรับปรุง
และแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น 

1.6 มีความรับผิดชอบ ในการท างานจะต้องมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายผู้ร่วมงาน 
ลูกค้า สังคม และสิ่งแวดล้อม ร่วมทั้งไม่ท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.7 มีความตรงต่อเวลา เป็นวินัยพ้ืนฐานในการท างาน มีความตรงต่อเวลา ไม่มาท างานสายและต้อง
ส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามก าหนด เพราะถ้าไม่ส่งงานตามก าหนดท าให้ผู้ที่ท างานต่อได้รับผลกระทบ  และท า
ให้งานนั้นไม่ส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ สร้างความเสียหายต่อองค์กร 
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1.8 มีการประกอบอาชีพที่สุจริต ในการท างานจะต้องเลือกประกอบอาชีพที่สุจริตไม่ท าให้ผู้อ่ืนไม่
เดือดร้อน ไม่เป็นภัยต่อสังคม ซึ่งสังคมที่ยอมรับอาชีพนั้นเป็นอาชีพที่สุจริต  และคนทั่วไปเลือกที่จะประกอบ
อาชีพนั้น  
 
ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
  1.ปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
             ในการด าเนินงานที่ผ่านมา ปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สรุปได้ดังนี้ คือ ในขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

พบว่านักศึกษาไม่มีระเบียบวินัยในการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และยังไม่มี
ประสบการณ์ในการท างานและไม่รู้ขั้นตอนการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ดังนั้นงานกิจการนักศึกษาต้องให้
ความรู้ในขั้นตอนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจการปฏิบัติงาน  เมื่อพบเจอปัญหา 
สามารถแก้ไขปัญหาและหาข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกระบวนการท างานได้  ส่วนปัญหาที่พบในระหว่างการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ได้สรุปปัญหาที่ส าคัญท่ีพบส าหรับการปฏิบัติงานนั่นคือ 

1.1 การสื่อสารภายในองค์กร ซึ่งพบว่าหลายๆครั้งที่การสื่อสารภายในองค์กรไม่ชัดเจน จึงส่งผลให้
การด าเนินการไม่ถูกต้อง หรืออาจจะไม่เกิดประสิทธิภาพเต็มที่  ตัวอย่างเช่น การมอบหมายงานซึ่งมีจุดประสงค์
ไม่ชัดเจน หรือมีเนื้อหาครอบคลุมที่กว้างเกินไป ไม่ระบุเฉพาะเจาะจง จึงท าให้เกิดปัญหาและเกิดอุปสรรคขึ้น   

1.2 ปัญหาในการเป็นส่วนกลางสื่อสารระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กร เนื่องจากการปฏิบัติงานใน
องค์กรอยู่ห่างไกลจากมหาวิทยาลัยท าให้นักศึกษาเกิดความล าบากในการเดินทางมามหาวิทยาลัยเพ่ือเดินเรื่อง
เอกสารหรือหนังสือกลับมายังองค์กร 

ข้อดีในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                  
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท าให้นักศึกษาสามารถ

เตรียมพร้อมก่อนที่จะจบการศึกษาและเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการท างานได้อย่างประสิทธิภาพ  โดยการเรียนรู้การ
ท างานจริง  ซึ่งในการท างานจริงนั้นมีความแตกต่างจากการเรียนในห้องเรียนเป็นอย่างมาก  ทั้งการท างาน
ภายใต้สภาวะกดดัน  ซึ่งการท างานต้องมีความถูกต้อง  และให้ทันเวลาตามที่หัวหน้างานก าหนด  ซึ่งหากล่าช้า
อาจจะส่งผลกระทบต่อบุคคลหลายฝ่าย  และอาจจะกระทบถึงองค์กรได้  นอกจากสภาวะกดดันที่นักศึกษาต้อง
พบเจอภายใต้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนั้น  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ยังช่วยให้นักศึกษาได้รู้จักการท างานที่ได้รับหมอบหมายจริง  และที่ส าคัญยังฝึกความตรงต่อเวลา 
และยังฝึกฝนให้นักศึกษาได้รู้จักการท างานจริงที่ต้องอาศัยความรับผิดชอบสูง  เช่น  การเข้างาน  การออกงาน  
การลาหยุด  ลาพักร้อน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะฝึกฝนให้นักศึกษาสามารถเรียนจบและพร้อมกับการท างานในชีวิตจริง 
นอกเหนือจากระเบียบวินัย และสภาวะกดดันที่นักศึกษาจะได้พบเจอในการเวลาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนั้น  
ประสบการณ์ต่างๆยังช่วยให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้เคยเล่าเรียนมาใช้ปฏิบัติงานจริง และท าให้นักศึกษา
สามารถน าความรู้ใหม่ๆ มาช่วยในการด าเนินงานได้ดียิ่งข้ึงอีกด้วย 
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2. แนวทางแก้ไขและพัฒนางาน 

ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในครั้งนี้ได้มีแนว
ทางแก้ไขในการพัฒนางานใน 2 ประเด็น ดังนี้ 

2.1  เรื่องการสื่อสารระหว่างนักศึกษา มหาวิทยาลัยและองค์กรให้ถูกต้องและชัดเจนยิ่งขึ้นเพ่ือลด
ปัญหาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและอาจจะมีการส่งข้อมูล
หรือเอกสารผ่าน  E-Mail  หรือจดหมาย  เพราะบางครั้ง นักศึกษาไม่สามารถลางานหรือเดินทางกลับไปยังคณะ
เพ่ือส่งเอกสารได ้

2.2  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งในการท างานจริง           
ควรจะก าหนดหน้าที่หรืองานให้นักศึกษาให้มีความชัดเจน   เพ่ือให้นักศึกษาสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ             และรู้เป้าหมายในการท างาน 
  

3. ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา สรุปได้ดังนี้  
3.1 เพ่ิมระยะเวลาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษามีระยะเวลาในการ

เรียนรู้ให้เพิ่มมากขึ้น 
3.2 หน่วยงานภายนอกควรจัดหางบประมาณสนับสนุนให้นักศึกษาในเรื่องค่าครองชีพระหว่า ง               

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
3.3 ใช้ประโยชน์จากสื่อออนไลน์เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ในการประสานงานระหว่าง               

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 
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ภาคผนวก 
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แบบฟอร์มขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                   
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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แบบฟอร์มขออนุญาตติดต่อ - ส่งนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

รหัสประจ าตัวนักศึกษา  
รายชื่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
เบอร์โทรนักศึกษาท่ีสามารถติดต่อได้  
โปรแกรมวิชา  
ชื่อ-ต าแหน่ง (ผู้ที่ต้องการให้ติดต่อ)  
ชื่อสถานที ่/ แผนก / สาขา ……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
ที่อยู่ 
 

……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

โทรศัพท์/แฟกซ์ …………………………………………………/………………………………………………… 
E-mail  
ภาคเรียน/ปีการศึกษา  
วันเร่ิมการฝึกประสบการณ์วิชาชพี  
วันสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

 
  
 
 
 
 
        
 

      เลขเรียกหนังสือ......................................... 
       ส่งเรื่องน าเสนอเซ็น.................................... 

       วันที่ส่งเรื่อง............................................... 
 
 
 
 

 

 
 

............................................... 
(                                               ) 

………../……………………/

…………. 

 

ผู้ขอออกฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  
 

............................................... 
(                                               ) 

………../……………………/

…………. 

 

 
 

............................................... 
(   นายธาดา  พรมทับ     ) 

………../………………

……/…………. 

 

 
 

............................................... 
(  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิระ เลี่ยมแก้ว 

) 
………../…………………

…/…………. 

 

หัวหน้าศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

ประธานโปรแกรมวชิา 
 
 

............................................... 
(                                               ) 

………../……………………/

…………. 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

เอกสารประกอบการแนบ ขออนุญาตติดต่อ – ส่งนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 
ผลการเรียนของนักศึกษา ผลการสอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์ชดุที่ 1 ผลการสอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์ชดุที่ 2 
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แบบฟอร์มแบบยินยอมให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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แบบยินยอมให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
 

      วันที่………....เดือน………….………………พ.ศ…………...… 

เรียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 ด้วยข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว) ……………………………………………………………………………………… 

อยู่บ้านเลขท่ี …………….……. ถนน ………………..………..…………. อ าเภอ / เขต ………………….…………………… 
จังหวัด ……………………………………เกี่ยวข้องกับนักศึกษาผู้ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยเป็น ………………… 
ขอเป็นผู้รับรองให้นักศึกษาชื่อ (นาย, นาง, นางสาว) …………………………………………………….…………………… 

นักศึกษาโปรแกรมวิชา……………………………………………………………… ระดับ………………………….……….………                           
ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับหน่วยงาน เพื่อหาประสบการณ์ก่อนจบการศึกษาตามหลักสูตร 

  

 จึงเรียนมาเพื่อยืนยันและได้ลงชื่อไว้เป็นส าคัญดังนี้ 

 

     ลงช่ือ ………………………….…………… ผู้รับรอง / ผู้ปกครอง 

      (…………………………..………………….) 
 

     ลงชื่อ ………………………….…………… นักศึกษา 
      (……………………………………..……….) 
 
 
 

หมายเหตุ 

      ผู้รับรองจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1. เป็นบิดา หรือ มารดา หรือ 
2. เป็นผู้ปกครองที่บรรลุนิติภาวะแล้ว 
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แบบฟอร์มหนังสือขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ศธ ๐๕๓๖/............  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
     อ.เมือง  จ.ก าแพงเพชร ๖๒๐๐๐ 
 

                                                               วันที่  เดือน  ปี 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

เรียน  ..............................................................  
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบตอบรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  จ านวน  ๑  ชุด 
 

  ด้วยในภาคเรียนที่  ..........  ปีการศึกษา  ............. โปรแกรมวิชา......................................  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ก าหนดให้นักศึกษาภาคปกติระดับปริญญา
ตรี ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนการสอน 
 

  ในการนี้   มหาวิทยาลัย ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าหน่วยงานของท่านเป็นแหล่งวิทยาการ                         
ที่สามารถให้ความรู้  ประสบการณ์  ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ ทางฟิสิกส์ให้แก่นักศึกษาได้อย่างดียิ่ง                      
จึงขอความอนุ เคราะห์จากท่านในการรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาฟิสิกส์  เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                               
ในระหว่างวันที่...................................ถึงวันที…่…………………………  จ านวน  …….  คน  โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

๑. ........................................................ 
๒. ........................................................ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  มหาวิทยาลัย ฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จาก
ท่าน  ซึ่งหากขัดข้องหรือไม่ประการใดกรุณาตอบกลับมาให้มหาวิทยาลัย ฯ ทราบด้วยเพ่ือที่จะได้จัดท าหนังสือ
ส่งตัวนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ฯ ต่อไป  และขอขอบคุณ  
ในความอนุเคราะห์ของท่านมา  ณ  โอกาสนี้ 

 
      ขอแสดงความนับถือ 
 
                                                       (รองศาสตราจารย์วิสิฐ  ธัญญะวัน) 
                                                       รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 
                                                   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โทรศัพท์  ๐๕๕-๗๐๖๕๑๖  
โทรสาร   ๐๕๕-๗๐๖๕๑๖ 
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แบบฟอร์มแบบตอบรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 



 30 

แบบตอบรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
         

ชื่อแหล่งฝึก
........................................................................... 
............................................................................ 
 

             วันที่..........เดือน.........................พ.ศ................... 
 
เรื่อง  การรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

เรียน  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

  ตามหนังสือของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ลงวันที่........เดือน.................พ.ศ............... 
เรื่อง  ขอความอนุ เคราะห์รับนักศึกษาเข้ าฝึกประสบการณ์ วิชาชีพของโปรแกรมวิชา ..................                                       
เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ณ  ............................................  นั้น  ได้พิจารณาเห็นว่า 
 
  สมควรรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  จ านวน..........คน  ดังนี้ 
  ๑...........................................................................  

๒.............................................................. ............. 
   
  นับตั้งแต่วันที่ ..............................ถึงวันที่  ...................................... 
  ไม่สามารถรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้เพราะว่า................................................  
............................................................................................................................................................................. 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
 
     ลงชื่อ......................................................  
          (                                        ) 
     ต าแหน่ง................................................  
 
 
โทรศัพท์...................................... 
โทรสาร........................................ 
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แบบฟอร์มหนังสือส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ที่  ศธ ๐๕๓๖/……………..  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
     ต.นครชุม  อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 
     ๖๒๐๐๐ 
 

วัน  เดือน ปี 
 

เรื่อง ขอส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

เรียน ………………………………………. 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.  คู่มือการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
  ๒.  แบบประเมินผลนักศึกษา 
  ๓.  แบบส่งนักศึกษากลับจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
  ๔.  แบบรับรองการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
  ตามที่ท่านได้ตอบรับนักศึกษา โปรแกรมวิชา.................  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวน  ..........  คน  เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ณ  หน่วยงานของท่าน ระหว่าง วันที่........................ถึง  
วันที่ .............................นั้น  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จึงขอส่งนักศึกษาเข้ารายงานตัวเพ่ือฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพโดยมีรายชื่อต่อไปนี้ 

๑. ........................................................................ 
๒. ........................................................................ 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณในความอนุเคราะห์มา  ณ  โอกาสนี้ 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                                      (รองศาสตราจารย์วิสิฐ  ธัญญะวัน) 
                                                     รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 
                                                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โทรศัพท์  ๐๕๕-๗๐๖๕๑๖ 
โทรสาร  ๐๕๕-๗๐๖๕๑๖ 
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แบบฟอร์มแบบประเมินคุณลักษณะของนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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แบบประเมินคุณลักษณะของนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

การฝึกประสบการณ์วิชาชพีของนักศึกษาโปรแกรมวชิา………………….……………………………… 

คณะ..................................................................................... มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
ช่ือนักศึกษา………………………………………..……………….ระดับชั้น…….………………….……หมู่เรียน………………………. 

สถานที่ฝึกประสบการณ์……………………….…….…..……………………….ต าบล/ แขวง ………………………..……………… 
อ าเภอ / เขต…………….………จังหวัด…………………………ระยะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตั้งแต่วันที่.................
เดือน …………….....…………….พ.ศ……………… ถึงวันที่…………….เดือน……….…………….………. พ.ศ…..…….…….….. 
รวม ……………….ชั่วโมง 

ค าแนะน า 

 การประเมินคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของนักศึกษาประกอบด้วยเกณฑ์ 4 ประการ ดังนี้ 
1. คุณลักษณะการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
2. คุณลักษณะที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
3. คุณลักษณะด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
4. คุณลักษณะด้านทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และทักษะที่จ าเป็นในยุค Thailand 4.0 

หลักเกณฑ ์

 โปรดท าเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ก าหนดค่าน้ าหนักคะแนนที่ท่านพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมที่สุด 
เพียงช่องเดียว ตามคะแนน ดังนี้ 

เกณฑ ์

  ดีมาก      ให้ระดับคะแนนเท่ากับ  5 
  ดี      ให้ระดับคะแนนเท่ากับ  4 
  พอใช้      ให้ระดับคะแนนเท่ากับ  3 
  ต้องปรับปรุง     ให้ระดับคะแนนเท่ากับ  2 
  ไม่เป็นที่น่าพอใจ    ให้ระดับคะแนนเท่ากับ  1 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดูแลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

 

คุณลักษณะและเกณฑ์ที่ประเมิน คะแนนการประเมิน 
5 4 3 2 1 

1. คุณลักษณะการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ      
1.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม      

    1) เคารพผู้บังคับบัญชาและปฏิบัติตามกฏระเบียบของหน่วยงาน      
     2) ตรงต่อเวลา ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย      
     3) ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ และเพ่ือนร่วมงาน      

     1.2 ด้านความรู้      
             1) มีความรู้ในศาสตร์ของตน สามารถอธิบายหรือน าหลักวิชามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  

     

    2) ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจเรียนรู้งานและพัฒนาความรู้ของตน      
    3) ใช้อุปกรณ์ส านักงาน อุปกรณ์ปฏิบัติการ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
เอาใจใส่ในการใช้งานอุปกรณ์เครื่องใช้อย่างระมัดระวัง 

     

     1.3 ด้านทักษะทางปัญญา      
    1) เฉลียวฉลาด มีปฏิภาณไหวพริบ คิดวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆ 
สามารถแก้ไขปัญหางาน และปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีวิจารณญาณ 

     

    2) คิดอย่างสร้างสรรค์ ถ่ายทอดแนวคิดสู่การปฏิบัติและน าไปสู่ผลส าเร็จ 
ที่เป็นรูปธรรม เช่นการออกแบบหรือพัฒนานวัตกรรม 

     

    3) มีความคิดริเริ่มในการพัฒนากระบวนงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น      
     1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ       
    1) ใช้วาจา กิริยา สุภาพ สามารถควบคุมอารมณ์ และแสดงออกอย่างมี
วุฒิภาวะ เหมาะสมกับกาลเทศะ 

     

    2) ขยัน อดทน คล่องแคล่วในการปฏิบัติงาน      
    3) สามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานและบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานกับ
ผู้ร่วมงานได้ทุกระดับ ท างานเป็นทีมได้ 

     

     1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

     

              1) สามารถใช้คอมพิวเตอร์เก็บบันทึก  รวบรวมข้อมูล ประมวลผลหรือ
จัดท ารายงานได้ 

      

      2) มีทักษะในการค านวณ ประมาณการได้อย่างถูกต้อง       
              3) สามารถจัดกระท าข้อมูล น าเสนอข้อมูล ให้ชัดเจน เข้าใจง่าย  
สามารถพัฒนาหรือปรับใช้ช่องทางการสื่อสารได้หลากหลาย  
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รวมคะแนน (คะแนนเต็ม 75 คะแนน) 
 

 

2.  คุณลักษณะที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  5 4 3 2 1 
     2.1 มีจิตอาสา ร่วมมือร่วมใจในการแก้ปัญหา และท าคุณประโยชน์ให้แก่ 
หน่วยงาน/ชุมชน 

     

     2.2 สามารถน าความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหา เกิดคุณค่าในการพัฒนาหน่วยงาน/ 
ชุมชน สามารถพัฒนาความรู้จากประสบการณ์บนพ้ืนฐานความพอเพียง และน ามา 
ปรับใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงาน/ชุมชน 

     

รวมคะแนน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)  
3.  คุณลักษณะด้านการท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   5 4 3 2 1 
    3.1 ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี ให้ความร่วมมือ หรือเข้าร่วมกิจกรรม 
ทางศิลปะและวัฒนธรรมที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานหรืองานประเพณีอย่างเหมาะสม 

     

รวมคะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)  
4.  คุณลักษณะด้านทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และทักษะที่จ าเป็นในยุค 
Thailand 4.0 

5 4 3 2 1 

     4.1 ทักษะการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ – สามารถพัฒนาทักษะการสื่อสาร 
โดยใช้ภาษาอังกฤษได้ เช่นการสนทนากับชาวต่างชาติ การอ่านและท าความเข้าใจ
กับคู่มือ หรือกระบวนงานที่จัดท าเป็นภาษาอังกฤษและถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนรับรู้ได้อย่าง
ถูกต้อง  

     

     4.2 ทักษะชีวิตและอาชีพ – สามารถท างาน ด าเนินชีวิตในสภาพแวดล้อม เช่น 
ผู้คน วัฒนธรรม ที่มีความหลากหลายได้อย่างไม่รู้สึกเครียดหรือแปลกแยก  

     

รวมคะแนน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)  
รวมคะแนนทั้งหมด (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  

 
สรุปผลการประเมินของหน่วยงาน 
 ผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพท่านเห็นว่านักศึกษาผู้นี้ปฏิบัติงานอยู่ในระดับใด 
 [     ] ผ่านยอดเยี่ยม  [     ] ผ่าน  [     ] ไม่ผ่าน 
 
ข้อเสนอแนะ  
……………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………...……………..............................................……………………………………... 

…………………………………………………………...…………………………………………………..………………………………………... 
…………………………………………………………...…………………………………………………………..………………………………... 
…………………………………………………………...……………………………………………………………………..……………………... 
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…………………………………………………………...……………………………………………..……………………………………………... 
       
        ลงชื่อ …….………………………………………. 
        (……………………………………..……………..) 
 (ประทับตราหน่วยงาน)     ต าแหน่ง ……….………………..……………… 
        วัน/เดือน/ปี ………..…………..…………….. 
 

หมายเหตุเกณฑ์การประเมิน 

1. เกณฑ์การตัดสินผลการฝึกประสบการณ์ของแต่ละคน 
การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ………………………………… มีเกณฑ์การตัดสินผล ดังนี้ 
1.1 ได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ผลการประเมิน ระดับผ่านยอดเยี่ยม  
1.2 ได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ไม่เกินร้อยละ 80 ผลการประเมิน ระดับผ่าน  
1.3 ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60 ผลการประเมิน ระดับไม่ผ่าน 

2. การสรุปผลการประเมินของผู้ประเมินทุกคน 
2.1 ถ้าผู้ประเมินให้ผ่านยอดเยี่ยมของแบบประเมินนั้นทุกคน ให้สรุปผลเป็นผ่านยอดเยี่ยม 
2.2 ถ้าผู้ประเมินคนใดคนหนึ่งให้ไม่ผ่านให้สรุปผลเป็นไม่ผ่าน 
2.3 กรณีอ่ืน ๆ ให้สรุปผลของแบบประเมินนั้นเป็นผ่นผ่านาน  
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แบบฟอร์มแบบแบบรับรองการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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แบบรับรองการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 

 ชื่อหน่วยงาน……………………………………………………………………………………………………………………….… 

ตั้งอยู่ที่ ………….. หมู่……………ซอย………………….….ถนน…………….…………..ต าบล / แขวง ……………………….… 
อ าเภอ / เขต …………………………………จังหวัด………………………………………โทรศัพท์…………………………………… 

 ขอรับรองว่า (นาย, นาง, นางสาว) ………………………………………………………………………….………………. 

โปรแกรมวิชา ……………………..…………... รหัสประจ าตัว ………………………..…….. ระดับ …………………………….. 
เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ได้มารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน้าที่ ………..……. 
……………………………………………………………………………………………………….……… เป็นเวลา ………………. ชั่วโมง  
ตั้งแต่วันที่ …………. เดือน…………….….พ.ศ. …………...  ถึงวันที่ ……………..เดือน………………… พ.ศ. …………..… 
 
 ผลสัมฤทธิ์ของการฝึกงาน ………………………………………………………………………………………………………. 
  
 ให้ไว้ ณ วันที่ …………เดือน………….………….พ.ศ. ……….…… 
 
 

            ลงช่ือ ลงช่ือ …………………………………………………………………………………………  

       ( …………………………………………………) 
       หัวหน้าหน่วยงาน 
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แบบฟอร์มแบบส่งนักศึกษากลับจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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แบบส่งนักศึกษากลับจ ากฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 
 

     
   ชื่อแหล่งฝึก
........................................................................... 
............................................................................ 

 
         วันที่ ………….….เดือน………………………พ.ศ………….… 
 

เรื่อง    ส่งนักศึกษากลับ 
 

เรียน   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
๒. แบบรับรองการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรได้ส่ งนั กศึกษา                    
โปรแกรมวิชา..................................................... เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามรายวิชาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ บัดนี้การฝึกได้สิ้นสุดลงแล้วตามความมุ่งหมายที่ก าหนดไว้  จึงขอส่งนักศึกษากลับมหาวิทยาลัยฯ ดัง
รายนามต่อไปนี้ 

 

๑. .......................................................................... 
๒. .......................................................................... 

  
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
 
      ลงชื่อ …………..………….……………… 
               (                                        ) 
     ต าแหน่ง …………………….………….... 

 
 

 
โทรศัพท์………………….. 
โทรสาร ………………….. 
 


