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1. ความสำคัญของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เน้นคุณลักษณะวิชาชีพขั้นสูง 

  เมือพูดถึงการฝึกประสบการณืวิชาชีพจำเป็นต้องพูดถึงคำว่า  ”วิชาชีพ ” คำนี้ความหมายอย่าง
กว้างที่สุด คือ อาชีพที่มุ่งบริการมากว่ามุ่งเงิน ส่วนมากถ้าจะระบุให้ชัดเจนจะย้ำว่า กึ่งวิชาชีพชั้นนสูง ( Semi-

professional) หรือวิชาชีพชั้นสูง (professional) สำหรับวิชาชีพชั้นสูงจะเน้นคุณลักษระที่สำคัญ 6 ประการคือ 

  1. มีสำนึกของการบริการสาธารณะ มีความผูกพันในหน้าที่ของวิชาชีพตลอดชีวิต 

  2. มีองคค์วามรู้และทักษะที่อยู่เหนือความเข้าใจของคนทั่วไป 

  3. ใช้เวลาระยะยาวในการฝึกฝนความชำนาญในวิชาชีพ 

  4. มีอิสระในการตัดสินใจตามขอบข่ายของงานที่กำหนดให้ 
  5. มีการควบคุมมาตราฐานของการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

  6. มีจรรยาบรรณ เป็นกรอบในการประกอบวิชาชีพ 

  โดยทั่วไปคนเราจะเข้าสู่วิชาชีพได้ต้อง ได้รับการฝึกฝน ขัดเกลาและหล่อหลอมคุณลักษณะ 3
ด้านคือ ด้านปัญญาความรอบรู้ ด้านคุณธรรม และด้านทักษะปฏิบัติ และต้องเป็นคุณลักษณะที่ได้บูรณาการมี
ความสมดุล ที่จะพร่องด้านคุณะรรมไม่ได้ การศึกษาเล่าเรียนในระดับอุดมศึกษาจะเป็นการขัดเกลาคนเข้าสู้วิชาชีพ
หรือวิชาชีพชั้นสูง นักศึกษที่รู้หน้าที่ของตนเองและมองอนาคตจะพยายามหมั่นฝึกฝนตนเองอย่างเข็มแข็ง จริงจัง 
และอดทนต่อความยากลำบากเพื่อหวังว่าอนาคตจะมีความสำเร็จในชีวิตและวิชาชีพ ถือว่าเป็นหนทางที ่จะ
รับประกันการมีชีวิตที่ดีในวันหน้า นักศึกษาจึงต้องตระหนักในความจริงข้อนี้ 
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เน้นการฝึกทำงานในสถานการณ์จริง 

  การฝึกประสบการณิวิชาชีพ ความจริงได้กระทำตลอดระยะเวลาในการเรียนตลอดหลักสูตร
แล้วแต่ว่าตอนไหนจะฝึกอะไร เน้นอะไร แต่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่พูดถึงในคู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เล่มนี้ จะมุ่งที่การไปฝึกทำงานในสถาณการณ์จริงในโลกความเป็นจริง ซึ่งอาจเป็นโรงงาน สถานประกอบการ 
ห้องปฏิบัติการ ห้องวิจัยสำนักงานโรงพยาบาล ศูนย์กีฬา บริษัทห้างร้าน โรงแรม ภัตตาคาร ฟาร์มเกษตร  ธุรกิจ 
เกษตร และอื่นๆ แล้วแต่จะกำหนดสำหรับแต่ละวิชาชีพการไปทำงานในสถานการณ์จริงถือเป็นประสบการณ์ที่
สูงสุด ดีที่สุด เพราะผู้ไปทำงานรู้แลบูรณาการความคิดความเข้าใจ “งานและชีวิต” ได้ด้วยตัวเอง พร้อมๆ กับการ
รู้จักคน สังคมและโลกที่แท้จริง 
  



การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เนันการทำงานภายใต้การแนะนำช่วยเหลือของผู้มีประสบการณ์มากกว่า 
 การฝึกประสบการณ์ว ิชาชีพ จะเน้นที ่การทำงานภายใด้การแนะนำช่วยเหลือของผ ู ้มี
ประสบการณ์มากกว่า รู้จักวิธีทำงาน ตัดสินใจ การปรับปรุงคุณภาพงาน และการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
พร้อม ๆ  กันนั้นจะเป็นช่วงเวลาการปรับปรุงบุคลิกภาพ กริยาท่าทาง วาจา การวางตน การแต่งกายสัมมาคารวะ 
และการรักษาจรรยามารยาท  ตลอดถึงการปฏิบัติต่อคนอื่นที่ทำงานร่วมกันเท่ากับการไปเรียนรู้และฝึกตนให้มี
ความสามารถในอาชีพและการเป็นคนดีของสังคมไปพร้อม ๆ กันและที่สำคัญไม่ใช่การฝึกเพ่ือประ โยชน์ของตนเอง
เพียงอย่างเดียว ประโยชน์ของคนอ่ืน หรือกลุ่ม หรือองค์การก็มีความสำคัญสูงสุดด้วย 

 นักศึกษาฝึกงาน เป็นคนพร้อมจะฝึกได้ 

 ทุกคนที่ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพยังมีความอ่อนเยาว์ จึงต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญ คือ การเป็น
คนที่พร้อมจะฝึกได้ เปลี่ยนแปลงได้ ปรับตัวได้ พร้อมจะเรียนรู้ ใฝ่รู้ มีดวามกระดีอรือรัน มองงานเป็นหน้าที่รับคิด
ชอบ รู้สึกมีความสุขและสนุกที่จะฝึกทำงานนั้น ๆ ความพร้อมเหล่านี้ คือ "โอกาส" อันสำคัญของคนเรา การได้มี
โอกาสและ ได้ใช้โอกาสคังกล่าวอย่างเต็มใจ เต็มความสามารถคือการได้เปรียบในชีวิต 
และนี่คือกุญแจของความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่าง จะแพ้จะชนะกันก็อยู่ตรงจุดนี้ 
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นการเตรียมคนเข้าสู่ดลาดแรงงานและต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้มี 
ประสบการณ์  
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนอกจากจะเป็นเวทีของการเรียนรู้การทำงานแล้ว ยังเป็นด่ าน 
ทดสอบที่สำคัญว่า เราจะเดินทางเข้าสู่วิชาชีพนั้น ๆ ได้หรือไม่ ทำให้รู้จุดอ่อนของตัวเอง ซึ่งจะต้องหาทาง แก้ใข 
เมื่อถึงวันที่เราเดินเข้าสู่วิชาชีพนั้นๆ จริง เรามีความพร้อม มีความม่ันใจและจะได้พัฒนาตนยกระดับ ความสามารถ
ขึ้นไปตามสำคับ โลกวันข้างหน้าต้องการคนที่รู้จริง ทำงานเป็น ทำงานหนักและทำงานร่วม กันเป็นทีมใต้เป็นอย่าง
ดี การแข่งขันในการทำงานและวิชาชีพจะมีสูงมากวันนี้ จึงต้องเตรียมคนโดยการฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ ให้
สามารถรับกับสถานการณ์ดังกล่าว ทั้งผู้เยาว์และผู้มีประสบการณ์จะต้องร่วมมือกัน จะประมาทมิได้  
 นิยามศัพท ์

1.1 อาจารย์นิเทศก์ คือ บุกคลที่มีบุคลิกภาพเหมาะสมมี"!วุฒิ หรือประสบการณ์ตรงตาม 
โปรแกรมวิชาที่นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และมหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ทำหน้าที่แนะนำช่วยเหลือ คิด
ตามประเมินผลการศึกษาและประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
  1.2 ผู้นิเทศก์ประจำหน่วยงาน คือ บุคคลที่หน่วยงาน หรือองค์กรที่รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน เป็น
ผู้มีความรู้ หรือประสบการณ์ในสาขาวิชาที่นักศึกษาฝึกงานปฏิบัติงานอยู่ ได้รับมอบหมายงานให้ดูแล ให้คำแนะนำ 
เป็นที่ปรึกษาและประเมินผลโดยประสานงานกับอาจารย์นิเทศก์ในการดำเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้
บรรลุผลตามโปรแกรมวิชากำหนด 

 



 

1.3 แหล่งฝึกประอบการณ์วิชาชีพ ซึ่งจะเรียกว่าแหล่งฝึกกงาน คือ หน่วยงานของรัฐ (รัฐวิสาหกิจ 
หรือ สถานประกอบการของเอกชนที่รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน ตามท่ีมหาวิทยาลัยขอดวามร่วมมือ เเละ/หรือ สถานที่
ที่ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพีจารณาว่าเหมาะสม 

1.4 ฝ่ายบริหารแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ ฝ่ายบริหารแหล่งฝึกงาน คือ บุคลากร ตั้งแต่
ระดับหัวหน้าขึ้นไปในหน่วยงานที่รับนักศึกษาฝึกงาน มีบทบาทหน้าที่ในการให้ความร่วมมือประสานงาน และให้
คำปรึกษาแก่นักศึกษาฝึกงาน  

1.5 คณะกรรมการชำนวยการกประสบการณ์วิชาชีพ คือ คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย แต่งตั้ง
ขึ ้น มีหน้าที่ควบคุม อำนวยความสะดวก และสนับสนุนด้านงบประมาณและรับรองการประมวลผลการ  ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ประกอบด้วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทศโนโลยีเป็นประชานกรรมการและรอง 
อธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ เป็นกรรมการ หัวหน้าศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นกรรมการและเลขานูการ  

1.6 ศูนย์ฝักประสบการณ์วิชาชีพ เป็นหน่วยงานช่วยส่งเสริมการฝึกงานโดยทำหน้ที่ ดังนี้  
1. ให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งฝึกวิชาชีพต่าง ๆ ที่นักศึกษาจะไปฝึกงาน  
2. เป็นแหล่งรวบรวมและแสดงผลงานฝึกประสบการณ์วิชารีพของนักศึกษา   
3. ให้บริการเครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อเตรียมตัวก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
4. ทำงานธุรการเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
5. ทำงานวางแผน และ ใครงการ  
6. จัดเตรียมเอกสารและประชาสัมพันธ์ผลงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
7. วิจัยและประมวลผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

2. แนวทางคารแสวงหาและการคงสภาพแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
2.1 แนวทางการแสวงหา  

2.1.1 บุคลากรที่มีส่วนในการแฮวงทาแหล่งฝึกประบบการณวิชาชีพ มีนักศึกมา อาจารย์ 
คณะกรรมการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และอ่ืน ๆ เช่น  

1. ผู้ปกครองหรือญาติของนักศึกษาที่มีธุรกิจ หรือราชการที่เก่ียวข้องกับแหล่ง ฝึก 
ประสบการณ์วิชาชีพ  

2 นักศึกษา กศ.บป ซึ่งทำงานอยู่แล้วในมหาวิทยาลัยที่ที่ใช้เป็นแหล่งฝึกประสบการ 
วิชาชีพ 

3. ศิพย์เกา่ของมหาวิทยาลัย ซึ่งทำงานอยู่ในแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
  



2.1.2 วิธีการแสวงหาแหล่งฝืกประสบการณ์วิขาชีพ  
มหาวิทยาลัยควรจะคำเนินการ ดังนี้  

1.เสนอโดรงการ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไปยังแหล่งฝึกงาน ล่วงหน้าอย่างน้อย  
1ภาคเรียน  

2. สำรวจแหล่งฝึกงาน โดยนำนักศึกพาเยี่ยมชม สถานประกอบการ  
3. เชิญผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือบุตลากรในสถานประกอบการมาเป็นวิทยากร 

ผู้ทรงคุณวุฒิ หรืออาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัย เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน  
4. ให้บุคลากรในมหาวิทยาลัย ซึ่งเก่ียวข้องกับงานธุรกิจหรือหน่วยงานที่จะใช้เป็น แหล่ง 

ฝึกงาน ช่วยแสวงหาแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
2.2 การคงสภาพแหล่งฟิดประสบการณ์วิชาชีพ 
มหาวิหยาลัยควรจะดำเนินการคงสภาพแหล่งฝึกงาน ดังนี้  
2.2.1 เตรียมนักศึกมาให้พร้อมและตรงกับความต้องการของแหล่งฝึกงาน  
2.2.2 นักศึกพาจะต้องปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่  

หน่วยงานอย่างเต็มที่  
2.2.3 ให้เกียรติบัตรแก่แหล่งฝึกงาน  
2.2.4 เผยเพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานของนักศึกษาและเหล่งฝึกงานทางสื่อมวลชน  

3. กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
3.1 การปฐมนิเทศ  

3.1.1 ความสำคัญของการปฐมนิเทศ  
1. เพ่ือให้นักศึกมาเข้าใจในขั้นตอนกระบวนการฝึกประสบการณ์วิขาชีพ  
2. เตรียมความพร้อมเละการวางคนให้หมาะสมในฐานะเป็นตัวเทนของมหาวิทยาลัย 

3.1.2 หัวข้อเรื่องในการปฐมนิเทศ  
1. แนะนำเอกสารที่นักศึกยาควรทราบและทำความเข้าใจ ดังนี้  

1) แบบกรอกประวัตินักศึกษาฝึกงาน  
2) แบบบันทึกของอาจารย์นิเทศก์  
3) ปันทึกการฝึกงานประจำวัน  
4) สรุปผลการฝึกงาน สำหรับนักศึกษา  
5) คู่มือการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
6) แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
7) ใบลงเวลาปฏิบัติงานประจำวัน  
8) โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
9) ปฏิทนิปฏิบัติงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 



2. การปฏิบัติตนขณะฝึกงาน นักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพแล้วจะต้องปฏิบัติ ตนดังนี้ คือ 
1) ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังดับของหน่วยงาน เช่น  

- ลงนามปฏิบัติงานทุกวันทั้งไป-กลับ  
- เขียนใบลา แจ้งเหตุเมื่อมีความจำเป็นไม่สามารถปฏิบัติงานใด้ 
- ขออนุญาตผู้ดูแลเมื่อมีดวามจำเป็นไม่สามารถไปติดต่องานนอก  
- ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังดับของหน่วยงาน  

2) แต่งกาย ให้สุภาพเรียบร้อยตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน   
3) เตารพเชื่อฟังหัวหน้หน่วยงาน หรือบุคคลที่มีหน้ที่ดูแลการ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
4) ปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย  
5) มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน  
6) ตรงต่อเวลา กระตือรือรัน  
7) ไม่ดื่มสุรา ไม่ก่อการทะเลาะวิวาท  
8) ไม่เรียกร้องคำจ้างแรงงาน ค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ จากสถานที่ฝึกงาน  
9) บันทึกการปฏิบัติงานในสมุดบันทึกการฝึกงานประจำวัน นำเสนอ ผู้ดูแลให้ตรวจ และลงนาม

รับทราบ  
10) ใช้และก็บรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุในการฝึกให้ถูกต้องและ ปลอดภัย  
11) ถ้าประสบบัญหาและอุปสรรคหรือข้อขัดข้องใด ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติ งานและเพ่ือนร่วมงาน

ให้รายงาน และขอคำแนะนำจากผู้ดูแสหรืออาจารย์นิเทศก์  
12) ปฏิบัติคามปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
13) หลังเสร็งสิ้นการศึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้นำสมุดบันทึกประจำวัน และใบลงเวลาการ

ทำงานภาคนิพนธ์ ใบประเมินผลของผู้นิเทศก็ประจำหน่วยงานและหนังสือส่งตัวกลับมอบ ให้ยาจารย์
พิเทศก ์ 

  



3.1.3 ระยะเวลาและช่วงเวลาการจัดปฐมนิเทศ การปฐมนิเทศ ใช้เวลาประมาณ 1-3 วัน ก่อน
ส่งนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่างน้อย 1 สัปดาห์  

3.1.4 ผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฐมนิเทศ  
1. ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือหน่วยงาน ที่

มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ เป็นผู้จัดการปฐมนิเทศ  
2. วิทยากร (ถ้ามี)  
3. อาจารย์นิเทศก์  
4. ตัวแทนหน่วยงานหรือแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
5. นักศึกษา  

3.2 การดำเนินการ ในการดำเนินการบุคลากรต่าง ๆ ควรปฏิบัติ ดังนี้  
3.2.1 นักศึกษา ปฏิบัติตามข้ันตอนต่อไปนี้  

1) ส่งแบบรับรองสมรรถภาพค้านความรู้และคุณลักษณะ และคำร้องขอลงทะเบียน  
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ก่อนลงทะเบียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้ศูนย์ฝืกประสบการณ์วิชาชีพ 

พิจารณา  
2) หาแหล่งฝึกงานเสนอให้ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

พิจารณาโดยใช้แบบขอฝึกงานของนักศึกษา  
3) เขียนโครงการฝึกงาน  
4) ลงทะเบียนรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
5) ให้ผู้ปกครองลงนามในแบบยินยอมให้นักศึกษาฝึกงาน เข้ารับการปฐมนิทศและ 

ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติสำหรับการฝึกตามหัวข้อ 3.1.2  
7) ออกฝึกงานโดยมีหนังสือส่งตัวจากมหาวิทยาลัย  
8) เมื่อดรบกำหนดการฝึกงาน ให้นำหนังสือส่งตัวกลับพร้อมด้วยสมุดบันทึกการ  

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ใบลงเวลาการปฏิบัติงานมอบให้อาจารย์นิเทศก์  
9) ทำภาคนิพนธ์หรือรายงานฝึกงานถึงอาจารย์นิเทศก์  
10) เข้าร่วมสัมมนาหรือปัจฉิมนิเทศก็ตามปฎิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

3.2.2 ผู้นิเทศก็ประจำหน่วยงาน มีหน้าที่ดังนี้  
1) ให้คำแนะนำนักศึกษาในการปฏิบัติงาน  
2) ประสานงาน และควบคุมดูแลการฝึกงานของนักศึกษา  
3) ปรึกษาหารือกับอาจารย์นิเทศก็ในเรื่องต่อไปนี้  

- จุดประสงค์ ขอบข่ายงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการฝึกงานของนักศึกษา  
- เมื่อนักศึกษามีปัญหา ร่วมกันวางแผนเพื่อแก้ไข 



4) ตรวจและลงนามรับหราบในสมุดบันทึกการฝึกงานประจำวัน พร้อมทั้งให้  
5) ประเมินผลงานการฝึกงานของนักศึกษาตามแบบประเมินผลน้ำส่งมหาวิทยาลัย  
6) ให้ความคิดเห็นและเสนอแนะ เกี่ยวกับการฝึกงานของนักศึกษากับมหาวิทยาลัย  

3.2.3 อาจารย์นิเทศก็ มีหน้าที่คังนี้  
1) ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบการฝึกงาน  
2) เข้าร่วมปฐมนิเทศก่อนฝึกงาน  
3) จัดส่งนักศึกษาไปยังแหล่งฝึกงาน โดยประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ  
4) ปรึกยาหารือกับผู้ดูแลการฝึกงานของแหล่งฝึกงานในเรื่องต่อไปนี้ - จุดประสงค์ ขอบข่ายงาน

และซี้แจงเอกสารที่เก่ียวข้องกับการฝึกงานของ - เมื่อนักศึกษามีปัญหา ร่วมกันวางแผนเพื่อแก้ไข  
5) นิเทศ ช่วยเหลือ แนะนำ และตรวจสมุดบันทึกการฝึกงานประจำวัน  
6) ประเมินผลการฝึกงานของนักศึกษาตามแบบประเมินผล  
7) ร่วมสัมมนาหรือปัจฉิมนิเทศหลังฝึกงานตามปฏิทินการฝึกงาน  
8) รวบรวมแบบประเมินผลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการฝึกงานตรวจภาคนิพนธ์ หรือรายงาน 

และประเมินผลการฝึกงานแก่หัวหน้าศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ ตามเวลาที่
กำหนด  

3.2.4 ฝ่ายบริหารแหล่งฝึก ควรปฏิบัติดังนี้  
1) พิจารณาการตอบรับหนังสือเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพและแจ้งให้มหาวิทยาลัย

ทราบ  
2) จัดผู้นิเทศก็ประจำหน่วยงาน เพื่อให้ดำแนะนำและบริการสวัสดิการให้กับนักศึกษา 

ตามความ 
เหมาะสม  

3) ให้การต้อนรับ ชี้แจงระเบียบข้อบังคับ แนะนำสถานที่ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง กับ
นักศึกษาที ่

 ขอฝึกงาน  
4) ส่งตัวนักศึกษา กลับมหาวิทยาลัยเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

3.2.5 คณะกรรมการอำนวยการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
1) พิจารณาออกคำสั่งแต่งตั้งดณะกรรมการดำเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
2) พิจารณาอนุมัติโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และงบประมาณค่าใช้จ่ายตาม  
3) พิจารณาอนมุัติการวางแผนการฝึกประสบการณ์วาชีพ ตลอดหลักสูตร  
4) มีคำสั่งแต่งตั้ง อาจารย์นิเทศก์ประจำโปรแกรมวิชา 

  



3.2.6 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะวิทยาราสตร์และเทคโนโลยี  
1) เสนอโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
2) เสนอแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์  
3) จัดทำคู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
4) ประชุมทำความเข้าใจกับอาจารย์นิเทศก์ ผู้ประกอบการ (ถ้าเป็นไปได้) เกี่ยวกับ การ

ฝึกงาน การนิเทศ และการประเมินผล  
5) จัดทำแบบเอกสารทั้งหมดและจัดการเกี่ยวกับงานค้านธุรการ  
6) จัดการปฐมนิเทศและสัมมนาหลังการฝึกงาน  
7) ประมวลผลการฝึกงานนำเสนอคณะ  

3.3 การปัจฉิมนิเทศ  
3.3.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นผู้ดาเนินการจัดปัจฉิมนิเทศหรือสัมมนาหลังการฝึกงาน 
3.3.2 ให้นักศึกษาแต่ละคนได้เสนอปัญหาวิธีแก้ไข จากประสบการณ์การฝึกงานและ
เขียน รายงานส่งอาจารย์ที่รับผิดชอบ  
3.3.3 นักศึกษา อาจารย์นิเทศก็และคณะกรรมการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ
หน่วยงาน ที่รับผิดชอบเข้าร่วมปัจฉิมนิเทศ  

4. ระยะเวลาของการจัด  
ทั้งนักศึกษาภาคเรียนปกติและนักศึกษา กศ.บป. ควรจัดให้ออกฝึกงานก่อนภากเรียนสุดท้าย หรือ ภาคเรียน
สุดท้ายของการศึกษา หรือผ่านการรับรองสมรรถภาพค้านความรู้และดุณลักษณะตามใบรับรอง สมรรถภาพด้าน
ความรู้และคุณลักษณะแล้ว  
5. การบริหาร  

5.1 องค์กร ประกอบด้วย คณะกรรมการ 2 คณะ คือ  
5.1.1 คณะกรรมการอำนวยการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
5.1.2 คณะกรรมการดำเนินงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 5.2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นหน่วยงานบริหาร มีหน้าที่ประสานงานและอำนวยความสะควก
ให้แก่โปรแกรมวิชา การดำเนินการจักฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีโครงสร้างการบริหาร ดังแสดงใน แผนภูมิ 
  



แผนภูมิการบริหารการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 
 

 

  

คณบดี 

คณะกรรมการอำนวยการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

คณะกรรมการดำเนินงาน  
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

คณะกรรมการดำเนินงาน  
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ประธานโปรแกรมวิชา 

ฝ่ายธุรการ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายวางแผน ฝ่ายเอกสาร 
ฝ่ายวิจัยและ 

ประเมินผล 

อาจารย์นิเทศก์ 

ฝ่ายวางแผน 



5.3 การได้มาซึ่งบุคลากร  
5.3.1 คณะกรรมการอำนวยการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณะกรรมการชุดนี้ ประกอบด้วย เป็น

ประธาน  
1.คณบดี  
2.รองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ เป็นกรรมการ  
3.หัวหน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นกรรมการ  
4.หัวหน้าศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการมีหน้าที่ 

กำหนคนโยบาย พิจารณาอนุมัติโดรงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อำนวยความสะควกในการคำเนินการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ และรับทราบการประมวลผลของศูนย์ฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ เพ่ือกำหนดนโยบายต่อไป  

5.3.2 คณะกรรมการดำเนินงาน ของศูนย์ผกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง จากคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทดโนโถยี และเสนอให้อธิการบดีเป็นผู้แต่งตั้งประกอบด้วย หัวหน้าศูนย์ฯ หัวหน้าฝ่าย
ธุรการ หัวหน้าฝ่ายการเงิน หัวหน้าฝ่ายงานเอกสารและการประชาสัมพันธ์ หัวหน้าฝ่ายวางแผน และโครงการ 
หัวหน้าฝ่ายวิจัยและประเมินผล และคณะกรรมการอีก 5 คน  

คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ ดังนี้  
1. ให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่าง ๆ ของนักศึกษา  
2. เก็บรวบรวมและแสคงผลงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา  
3. จัดเตรียมเอกสารคู่มือ  
4. งานธุรการเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
5. งานวางแผนและเสนอโครงการ  
6. งานเอกสารและการประชาสัมพันธ์  
7. งานวิจัยและประเมินผล  
5.3.3 อาจารย์นิทศก์ ให้โปรแกรมวิชาพิจารณาตัดเลือกและนำเสนอคณบดีเป็นผู้แต่งตั้งและ นำเสนอ

คณบดีเป็นผู้แต่งตั้งและมีสมบัติ ดังนี้ 
1. เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ และประสบการณ์ตรงกับงานที่นักศึกษาปฏิบัติการฝึก  
2. เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีคุณสะบัติ ดังนี้ 

  



5.4 การสนับสนุนและการอำนวยความสะดวก  
มหาวิทยาลัยให้ความสะดวกในการฝึกประสบการณ์ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้  

5.4.1 งบประมาณ โดยให้ทำโครงการ การเบิกเงินจากงบประมาณแผ่นดิน เงินบำรุงการศึกษา 
เงิน กศ.บป.และค่าธรรมเนียมพิเศษของโปรแกรมวิชา ในงานกิจกรรมต่างๆ ดังนี้  

1. พาหนะ ควรจัดพาหนะให้อาจารย์นิทศ หรือถ้าไม่มีพาหนะให้อาจารย์นิเทศเบิกค่าพาหนะ 
 และค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถได้  

2. กิจกรรม ให้มีค่าใช้จ่ายในการจัดปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ หรือสัมมนาหลักฝึกประสบ การณ์ 
วิชาชีพในเรื่อง ๆ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ และค่าใช้สอย เป็นต้น  

5.4.2 การนับจำนวนชั่วโมงปฏิบัติงาน ควรนับจำนวนชั่วโมงการนิเทศให้แก่อาจารย์นิเทศ เพ่ือ 
เป็นขวัญและกำลังใจ  

5.5 การติดตามประเมินผล และเครื่องมือ  
 

สิ่งที่ต้องประเมิน วิธีการ เครื่องมือ ผู้ประเมิน เวลา 
1.นักศึกษา 
   1.1 ความสามารถใน 
        ปฏิบัติงาน 
   1.2 บุคลิกภาพด้านต่างๆ  
2. การดำเนินงาน 
    2.1 ความพร้อมในการให้การ 
ฝึกงาน (อุปกรณ์ บุคลากร) 
    2.2 การให้ความอบอุ่นและ 
ให้ส่วนร่วม 
    2.3 การรับรู้และให้ความ 
สำคัญของการฝึกงาน 
    2.4 การอำนวยความสะดวก 
และการให้การสนับสนุน ในด้าน
ต่าง ๆ 
    2.5 การเอาใจใส่การให้คำ 
แนะนำและติดตามผล 

สังเกตโดยตรง 
ตรวจบันทึกตรวจ 
รายงานCheck list 
สังเกต 

แบบบันทึก 
รายงาน  
แบบ Check 
list 

1. อ.นิเทศก์ 
2. ผู้นิเทศก์ 
ประจำหน่วยงาน 
 
นักศึกษา 
อาจารย์นิเทศก์ 

 
 

ระหว่างฝึกงานไม่
น้อยกว่า 2 ครั้ง 
หลังฝึกงาน 1 ครั้ง 
 
หลังการฝึกงาน 

 
 
 



5.6 เอกสารเพื่อการดำเนินการ  
5.6.1 คู่มือการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
5.6.2 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา  

1. ประวัติย่อนักศึกษา  
2. ใบลงเวลาปฏิบัติงาน  
3. คู่มือการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ส่วนของนักศึกษา)  
4. บันทึกการฝึกงานประจำวันของนักศึกษา  
5. แบบบันทึกของอาจารย์นิเทศก์  

5.6.3 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้นิเทศประจำหน่วยงาน  
1. ประวัติย่อนักศึกษา  
2. บันทึกการฝึกงานประจำวันของนักศึกษา  
3. วัตถุประสงค์ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
4. คู่มือนักศึกษา  
5. คู่มือการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ส่วนของผู้นิเทศก์ประจำหน่วยงาน)  
6. แบบประเมินผลนักศึกษา  
7. ใบร้ายงานผลการเรียนของนักศึกษา  

5.6.4 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์นิเทศก์ 
1. โครงการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
2. บันทึกการฝึกงานประจำวันของนักศึกษา  
3. แบบบันทึกของอาจารย์นิเทศ  
4. แบบประเมินผลนักศึกษา  
5. คู่มือการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ส่วนของอาจารย์นิเทศก์)  

5.6.5 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหารแหล่งฝืกประสบการณ์วิชาชีพ  
1. คู่มือการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
2. ประวัติย่อนักศึกษา  
3. หนังสือรับรองการฝึกงานจากสถานประกอบการ  

5.6.6 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ  
1. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
2. คู่มือการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
3. โปรแกรมวิชา จำนวนนักศึกษาท่ีออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
4. รายงานประมวลผลโครงการ ( หลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ) 



5.6.7 เอกสารเพื่อการสื่อสารวิชาการ  
1. เอกสารการประชาสัมพันธ์ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

6. หลักเกณฑ์ประเมินผลการฝึกงาน  
6.1 กิจกรรมที่ใช้ในการประเมิน  

6.1.1 เวลาการฝึกงาน ต้องมีเวลาครบตามที่กำหนดไว้ตามหลักสูตร  
6.1.2 การเข้าร่วมปฐมนิเทศ และการสัมมนาหลังฝึกงาน หรือการปัจฉิมนิเทศ  
6.1.3 การประเมินผลของอาจารย์นิเทศ และผู้นิเทศประจำหน่วยงาน ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 
6.1.4 ภาคนิพนธ์ (ถ้ามี)  

6.2 เกณฑ์การตัดสิน  
6.2.1 A เมื่อนักศึกษาได้รับผลการประเมิน คะแนนการประเมิน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 6.2.2 B+ 

(ผ่าน) เมื่อนักศึกษาได้รับผลการประเมินคะแนนการประเมิน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15 ไม่เกินร้อยละ 79  
6.2.3 B (ผ่าน) เมื่อนักศึกษาได้รับผลการประเมินคะแนนการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ไม่เกิน

ร้อยละ 74  
6.2.4 C+ (ผ่าน) เมื่อนักศึกษาได้รับผลการประเมินะแนนการประเมิน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 ไม่

เกินร้อยละ 69  
6.2.5 C (ผ่าน) เมื่อนักศึกษาได้รับผลการประเมินะแนนการประเมิน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ไม่เกิน

ร้อยละ 64  
6.2.6 D+ (ไม่ผ่าน) เมื่อนักศึกษาได้รับผลการประเมินคะแนนการประเมิน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 55 

ไม่เกินร้อยละ 59  
6.2.7 D (ไม่ผ่าน) เมื่อนักศึกษาได้รับผลการประเมินคะแนนการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ไม่

เกินร้อยละ 54 6.2.8 F (ไม่ผ่าน) เมื่อนักศึกษาได้รับผลการประเมินะแนนการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 
50  
6.3. ผู้ประเมินประกอบด้วยฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้  

6.3. 1 ฝ่ายมหาวิทยาลัย ได้แก่ อาจารย์นิเทศก์แต่ละโปรแกรมวิชา  
6.3.2 ฝ่ายสถานที่ฝึกงานภายนอก ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก หัวหน้า

หน่วยงานแล้วแต่กรณี 
 

 
 
 


