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รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา นิเทศศาสตร์  

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป  

1 รหสัและชื่อรายวิชา 
3004801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์  
Field Experience in Communication Arts 
 

2 จํานวนหนว่ยกิตหรือจํานวนชัว่โมง  
5 หน่วยกิต (ประมาณ 450 ชัว่โมง) 

3 หลักสูตรและประเภทรายวิชา 
ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร ์เป็ลกลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ 
 

4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
อ.อจัฉรา  มลวิงค์ อาจารย์ในคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
 

5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีก่าํหนดให้มีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามแผนการศกึษาของหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที ่4 ภาคการศึกษาที่ 1 ขึ้นไป และตอ้งเรียนวิชาบังคับครบตามที่กําหนด 

 

6 วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณ์ภาคสนามครั้งล่าสดุ 
25 กุมภาพันธ์ 2554 

 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

1 จุดมุ่งหมายของประสบการณ์ภาคสนาม 
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ เป็นการจัดให้นักศึกษาได้บูรณาการความรู้ท่ีได้ศึกษามาทั้งหมด เพ่ือ

ประยุกต์กับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ เพ่ือเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ตรง ทํางานเป็นทีม เป็นการเตรียม
ความพร้อมและปรับตัวให้สามารถทํางานได้จริงเมื่อสําเรจ็การศึกษา 

2 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณ์ภาคสนาม 
จุดมุ่งหมายของประสบการณ์ภาคสนาม เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน นักศึกษาสามารถ 
‐  เชือ่มโยงความรู้ทางทฤษฎีกับการประยุกตใ์ห้เกิดผลทางปฏิบัติ  
‐  เข้าใจกระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการนําความรู้ด้านนิเทศศาสตร์ มาใช้ในการทํางาน 
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‐  เข้าใจชีวิตการทํางานและวัฒนธรรมองค์กร 
‐  ปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น และสามารถทํางานร่วมกันได ้

หมวดที ่3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1 คณุธรรม จริยธรรม  

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

(1) ตระหนักในคณุค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสตัย์สุจรติ 
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบตอ่ตนเองและสังคม 
(3) มีภาวะความเป็นผู้นําและผูต้าม สามารถทํางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขดัแย้งและลําดับความสําคัญ 
(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
(5) เคารพกฎระเบียบและขอ้บังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม  
(6) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพนิเทศศาสตร์ 

นอกจากคุณสมบัตติามขอ้กําหนดหลกัสตูรแล้ว นักศึกษายังต้องไดรั้บการพัฒนา เพิ่มเติมดังน้ี 
‐ ซื่อสัตย์ สุจริต รักษาความลับขององค์กร 
‐ เคารพ ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบขององค์กร  
‐ มีความขยันหมั่นเพียร อดทน เอื้อเฟื้อต่อสมาชิกในการทํางาน 

1.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพฒันาผลการเรยีนรู ้
‐ ปฐมนิเทศนักศึกษาถึงระเบียบ วินัย คุณธรรม ท่ีพึงปฏิบัติ ก่อนการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
‐ กําหนดตารางเวลาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม บันทึกเวลาฝึกประสบการณ์ภาคสนามกําหนดขอบเขตของงาน 
กําหนดวิธีการประเมินผลงาน 

‐ มอบหมายงาน กําหนด ติดตามและควบคุมให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ 
เช่นเดียวกับพนักงานขององค์กร 

‐ ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง 

1.3 วธิกีารประเมินผลการเรยีนรู ้
‐ ประเมินโดยพนักงานพ่ีเลี้ยง หรือพนักงานควบคุมการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม จากการสังเกตพฤติกรรมและ
การแสดงออกระหว่างฝึกประสบการณ์ภาคสนาม โดยมีการบันทึกผลการประเมิน และมีหลักฐานแจ้งให้
นักศึกษาทราบด้วยทุกครั้ง 

‐ ประเมินความซื่อสัตย์จากการพูดคุย สัมภาษณ์เพ่ือนร่วมงาน หัวหน้างาน และผู้เกี่ยวข้อง พร้อมมีรายงานผล
การฝึกประสบการณ์ภาคสนามประกอบ 

‐ ประเมินจากเอกสารบันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ของนักศึกษาแต่ละคน 

2 ความรู ้
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2.1 อธิบายถงึความรู้ที่จะได้รับ / ผลการเรียนรู้ด้านความรู ้
(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีทางนิเทศศาสตร ์
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจกระบวนการทํางานทางด้านนิเทศศาสตร ์
(3) สามารถตดิตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ 
(4) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชํานาญด้านวิชาชีพนิเทศศาสตร์อย่างต่อเนือ่ง 
(5) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นประโยชนใ์นการปฏิบัติงานด้านนิเทศศาสตร ์ 
(6) สามารถบูรณาการความรู้ด้านนิเทศศาสตร์ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตรอ์ืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

นอกจากคุณสมบัติตามข้อกําหนดหลักสูตรแล้ว นักศึกษายังต้องได้รับการพัฒนา เพิ่มเติมดังนี้ 
‐ มีความรู้ด้านการประยุกต์แนวคิดทฤษีและหลักการด้านนิเทศาสตร์ เพื่อการบริหาร เพื่อการปฏิบัติงาน หรือเพ่ือ
สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมขององค์กร 

‐ เข้าใจและเลือกใช้เครื่องมือในการทํางานด้านนิเทศาสตร์อย่างถูกต้อง เหมาะสม และคํานึงถึงการใช้ทรัพยากร
ของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

‐ เข้าใจและปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านนิเทศศาสตร์ ที่สอดคล้องกับระดับคุณภาพขององค์กร 
‐ เข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้อง 

2.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพฒันาผลการเรยีน 
‐ สถานประกอบการที่ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม จัดพนักงาน/ ผู้ควบคุมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้คําแนะนํา
เครื่องมอื อุปกรณ์ที่จําเป็นในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ บอกถึงแหล่งขอ้มลูเพื่อให้นักศึกษาได้ค้นคว้าขอ้มลูเพื่อ
การทํางานได้ดว้ยตนเอง 

‐ อาจารย์ผู้สอนมีการติดตามการผลและให้คําปรึกษาด้านการปฏิบัติงานของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

2.3 วธิกีารประเมินผลการเรยีนรู ้

‐ ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน โดยผู้ควบคุมการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 
‐ ประเมินผลจากการปฏฺบัติงาน โดยอาจารย์ผู้สอน (การนิเทศงานนักศึกษา และ แบบบันทึกการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ) 
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3 ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาที่จะได้รับการพัฒนา / ผลการเรยีนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห ์และสรุปประเด็นปญัหาและความตอ้งการ 
(4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานด้านนิเทศศาสตร์ 

นอกจากคุณสมบัติตามข้อกําหนดหลักสูตรแล้ว นักศึกษายังต้องได้รับการพัฒนา เพิ่มเติมดังนี้ 
‐ มีทักษะการเลือก และใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานด้านนิเทศศาสตร์ 
‐ สามารถนําความรู้ทางทฤษฎีด้านนิเทศศาสตร์มาเป็นพ้ืนฐานในการทํางานจริง 
‐ สามารถนําความรู้ทางทฤษฎีด้านนิเทศศาสตร์มาประยุกต์เพื่อแก้ไขปัญหา 

3.2 กระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ใชใ้นพัฒนาผลการเรียนรู ้

- ให้นักศึกษาทําภาคนิพนธ์ส่งหลังจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพเสร็จแล้ว (บันทึกการทํางานในแตล่ะช่วง) 

- ให้นักศึกษาเขยีนแบบบันทึกการฝึกประสบการณ์ 
3.3 วธิกีารประเมินผลการเรยีนรู ้

‐ ประเมินผลจากภาคนิพนธ์ และ แบบบันทึกการฝึกประสบการณ์  
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4. ทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

4.1 คําอธิบายเกี่ยวกับทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความสามารถในการรับภาระความรับผิดชอบทีค่วรมี
การพัฒนา 

(1) สามารถให้ความช่วยเหลอืและอํานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นํา 
หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทาํงาน 

(2) สามารถใช้ความรู้ในศาสตรด์า้นนิเทศศาสตร์มาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
(3) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผดิชอบงานในกลุ่ม 
(4) สามารถเป็นผูร้ิเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณท์ั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่าง

พอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
นอกจากคุณสมบัติตามข้อกําหนดหลักสูตรแล้ว นักศึกษายังต้องได้รับการพัฒนา เพิ่มเติมดังนี้ 
‐ มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเรียนรู้ภาวะทางอารมณ์ของ
ตนเอง เรียนรู้การทํางานร่วมกับผู้อื่น เรียนรู้เทคนิคการขอความช่วยเหลือ หรือขอข้อมูลเพื่อนํามาประกอบการ
ทํางาน 

‐ สามารถวางตัวในตําแหน่งงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสม 
‐ กล้าแสดงความคิดเห็นในขอบเขตของงานและภาระหน้าท่ี 
‐ พัฒนาตนเองจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง และจากการฝึกอบรม หรือการสอบถามเพื่อนร่วมงาน 
‐ สร้างความสัมพันธ์อันดี ทําให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อเฟ้ือเกื้อกูลกันในหน่วยงาน 

4.2 กระบวนการ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะพัฒนาผลการเรียนรู ้

‐ สร้างกิจกรรมสันทนาการ ละลายพฤติกรรม เพื่อให้เกิดความรู้รัก สามัคคี พร้อมทํางานเป็นทีม 
‐ มอบหมายงานที่ต้องทํางานร่วมกันเป็นทีม มีการแบ่งงานกันอย่างชัดเจน 
‐ มอบหมายงานที่ต้องไปพูดคุย สัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลในการทํางาน 
‐ ประชุมร่วมกัน เพ่ือมอบหมายงาน ติดตามงาน ประเมินผล 

 

4.3 วธิกีารประเมินผลการเรยีนรู ้

‐ ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม จากการสัมภาษณ์ผู้ร่วมงาน หรือผู้เกี่ยวข้อง 
‐ ประเมินจากข้อมูลท่ีได้รับจากที่นักศึกษาไปสัมภาษณ์ 
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5 ทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 คําอธิบายเกี่ยวกับทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีค่วรมีการพฒันา 

(1) มีทักษะในการใช้เคร่ืองมอืที่จาํเป็นท่ีมีอยู่ในปัจจุบันตอ่การทํางานด้านนิเทศศาสตร ์
(2) สามารถสือ่สารอย่างมีประสทิธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสือ่การนําเสนออย่างเหมาะสม  
(3) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยสีื่อสารอย่างเหมาะสม 

นอกจากคุณสมบัติตามข้อกําหนดหลักสูตรแล้ว นักศึกษายังต้องได้รับการพัฒนา เพิ่มเติมดังนี้ 
‐ สามารถใช้ความรู้ทางสถิติ คณิตศาสตร์ เทคนิคการคํานวณ เพื่อคํานวนงบประมาณ หรือเวลา ในการทํางาน
ด้านนิเทศศาสตร์ ได้อย่างเหมาะสม  

‐ สามารถใช้เทคโนโลยี เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ในการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการทํางานด้านนิเทศศาสตร์ได้ 
‐ สามารถใช้เทคโนโลยี หรือ อินเทอร์เน็ตในการค้นคว้า หาข้อมูลประกอบการทํางาน 
‐ สามารถส่ือสารโดยใช้ภาษาที่เหมาะสม และส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการทํางาน 

5.2 กระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะพัฒนาผลการเรียนรู ้

‐ มอบหมายงานที่ต้องใช้คณิตศาสตร์ ทักษะการคํานวณ และใช้สถิติเพื่อนําเสนอข้อมูล 
‐ มอบหมายงานที่ต้องมีการส่ือสารโดยใช้ภาษาทั้งไทยและต่างประเทศ ทั้งการพูด เขียน ในการประสานการ
ทํางาน 

5.3 วธิกีารประเมินผลการเรยีนรู ้

‐ ประเมินจากการนิเทศงานนักศึกษา (สัมภาษณ์/พูคุยกับผู้ควบคุม เพ่ือนร่วมงาน และนักศึกษา) 
‐ ประเมินจากตัวอย่างงานของนักศึกษา 
‐ ประเมินจากเอกสารที่เขียน เช่น E-Mail ท่ีใช้สื่อสารเพื่อการทํางาน 

หมวดที ่4 ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณ์ภาคสนามหรือคําอธิบายรายวิชา 
ฝึกปฏิบัติงานด้านนิเทศศาสตร์ในหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน และองค์กรภาคเอกชน โดยการนํา

ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในสถานการณ์จริง จัดปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการ
ฝึกงาน จัดให้มีการนําเสนอภาคนิพนธ์เพื่ออภิปรายและสรุปผลการฝึกประสบกาณณ์ 
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2. กิจกรรมของนักศึกษา 
การทํางานเพ่ือเพิ่มประสบการณ์ภาคสนามในช่วงระยะเวลาต่อเนื่องจนครบจํานวนชั่วโมงที่ระบุตามหลักสูตร และ/

หรือตามเวลาการทํางานของสถานประกอบการที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม โดยนักศึกษาต้องมีการเตรียมตัว
ก่อนการทํางานดังนี้ 

• เรียนรู้ ทําความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย วัฒนธรรม กฎ ระเบียบ ขั้นตอนในการทํางานของสถานประกอบการ 

• เรียนรู้ และฝึกการทํางานร่วมกับผู้อื่นในสถานประกอบการที่ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

• นําความรู้ทางทฤษฎีทางนิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและวิชาอื่นท่ีเกี่ยวข้อง มาเป็นพื้นฐานในการประยุกต์
เพื่อการทํางาน 

• การฝึกแก้ไขปัญหาในงานที่ได้รับมอบหมายโดยใช้อุปกรณ์ เคร่ืองมือที่มีอยู่ในสถานประกอบการ 

3. รายงานหรืองานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 

 รายงานหรืองานที่ได้รบัมอบหมาย กําหนดส่ง 

1. ภาคนิพนธ์ 
2. แบบบันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร ์

2 สัปดาห์หลังเสร็จสิ้นการฝกึประสบการณ์วิชาชีพ 

4. การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา 
‐ อาจารย์ชี้นําให้เห็นถึงความสําคัญ และผลกระทบต่อพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ ที่มีต่อการทํางานในอนาคต 
‐ การนําผลการประเมินนักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม มานําเสนออภิปราย เพ่ือเป็นแนวทางในการฝึก

ประสบการณ์ภาคสนามต่อรุ่นต่อไป 

5. หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม  
‐ จัดโปรแกรม ตารางการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
‐ แนะนํานักศึกษาเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ วัฒนธรรมของหน่วยงาน 
‐ แนะนําเครื่องมือ อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ ของหน่วยงาน ที่สามารถนํามาใช้เพื่อการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
‐ แนะนําบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือท่ีต้องทํางานร่วมกัน 
‐ ติดตามความก้าวหน้า ประเมินผลการทํางานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

6. หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์ 
‐ จัดใหม้ีการอบรมนักศึกษากอ่นออกฝึกประสบการณ์วิชาชพี โดยเชญิวิทยากรท่ีเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวชิาชีพนิเทศ

ศาสตรม์าบรรยายให้ความรู้ ด้านการฝึกประสบการณ์วชิาชีพก่อนออกฝกึประสบการณ์วิชาชีพ 
‐ สังเกตการณ์การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษาในสถานประกอบการ 
‐ แนะนําหรือให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาให้มีทักษะการทํางานในองค์กร 
‐ ประเมินผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
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‐ สอบทาน/ปรับปรุงแผนงานการฝึกประสบการณ์ภาคสนามเป็นระยะ 
 
 
 
7. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา 

‐ จัดปฐมนิเทศแนะนํานักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์ภาคสนาม พร้อมแจกคู่มือการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
‐ จัดให้มีการอบรมนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยเชิญวิทยากรท่ีเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพนิเทศ

ศาสตร์มาบรรยายให้ความรู้ ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
‐ จัดช่องทางและเจ้าหน้าที่ประสานงาน รับแจ้งเหตุด่วน กรณีต้องการความช่วยเหลือ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ และ

ไปรษณีย์อิเล็ทรอนิกส์  
‐ จัดอาจารย์ท่ีปรึกษา เพ่ือให้คําปรึกษาเฉพาะด้านในการแก้ไขปัญหา 

8. สิ่งอํานวยความสะดวกและการสนับสนุน ที่ต้องการจากสถานที่ที่จัดประสบการณ์ภาคสนาม /สถานประกอบการ  
‐ สถานท่ีทํางาน หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ตามความจําเป็น 
‐ วัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ซอฟต์แวร์ และคู่มือที่ใช้ประกอบการทํางาน 
‐ แหล่งข้อมูลเพื่อการค้นคว้า หรือเรียนรู้ด้วยตนเอง 
‐ พนักงานพี่เลี้ยงที่คอยให้คําแนะนํา 

หมวดที ่5 การวางแผนและการเตรียมการ 

1. การกําหนดสถานทีฝ่กึ 
อาจารย์ท่ีปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ดูความเหมาะสมของสถานประกอบการที่ยินดีรับนักศึกษาฝึก

ประสบการณ์ภาคสนาม โดยดูลักษณะงานที่เหมาะสมและมีความพร้อมดังนี้ 
‐ เข้าใจ และสนับสนุนการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามจุดมุ่งหมาย 
‐ มีความปลอดภัยของสถานที่ตั้ง มีความสะดวกในการเดินทาง และสภาพแวดล้อมการทํางานที่ดี 
‐ มีอุปกรณ์ เทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมาย พร้อมในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
‐  สามารถจัดผู้ควบคุมการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
‐ ยินดี เต็มใจรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

การติดต่อประสานงาน กําหนดล่วงหน้าก่อนฝึกประสบการณ์ภาคสนามอย่างน้อย 2 เดือน ให้นักศึกษาลงฝึก
ประสบการณ์ภาคสนามตามความสมัครใจ หรือนักศึกษาอาจหาสถานที่ฝึกประสบการณ์ภาคสนามด้วยตนเอง แต่ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้รับผิดชอบรายวิชา 

2. การเตรียมนักศกึษา 
จัดปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม มอบคู่มือการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ก่อนการฝึกประสบการณ์

ภาคสนาม และ จัดให้มีการอบรมนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ชี้แจงวัตถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวัง จากการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนาม วิธีการประเมินผล ช่องทางการติดต่อประสานงาน จัดฝึกอบรมบุคลิกภาพ การแต่งกาย หรือ
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เทคนิคเพิ่มเติมหากต้องการความสามารถเฉพาะด้าน เพื่อการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

3. การเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศ 
อาจารย์ท่ีปรึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ประสานงานกับสถานประกอบการเพื่อขอความอนุเคราะห์เข้าฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์ พร้อมทั้งขอชื่อ ท่ีอยู่ ของสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และที่อยู่ของนักศึกษาท่ี
จะไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พร้อมท้ังมอบมอบเอกสารคู่มือการฝึปกระสบการณ์ภาคสนาม แบบบันทึกการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนาม รวมถึงมีหน้าที่ประเมินผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

4. การทําความเข้าใจกับหนว่ยงาน/ ผู้ควบคุมการฝึกประสบการณว์ชิาชีพ 
แจ้งทางหน่วยงาน/ ผู้ควบคุมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เกี่ยวกับการขอความอนุเคราะห์เข้าฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ และชี้แจงให้รับทราบวัตถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวัง จากการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม รับทราบถึงวิธีการบันทึกผล
การทํางานของนักศึกษา มอบเอกสารการประเมินผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม บอกหมายเลขโทรศัพท์ หรือช่องทาง
ติดต่ออาจารย์นิเทศ 

5. การจัดการความเสี่ยง 
อาจารย์ประจําหลักสูตรประชุมร่วมกันเพื่อประเมินความเสี่ยง ที่จะเกิดต่อนักศึกษา และก่อให้เกิดความเสียหายต่อ

สถานประกอบการ เช่น 
‐ ความเสี่ยงจากสถานที่ตั้ง สภาพแวดล้อมในการทํางาน การเดินทาง ป้องกันโดยคัดเลือกสถานประกอบการที่มี
การคมนาคมสะดวก ไม่มี หรือมีความเสี่ยงน้อยที่สุด 

‐ ความเสี่ยงจากอุบัติภัยจากการทํางาน จากการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ ป้องกันโดย จัดปฐมนิเทศ 
แนะนําการใช้อุปกรณ์ การป้องกันไวรัส อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลสถานประกอบการ เน้นจริยธรรม
การไม่เปิดเผยข้อมูลสถานประกอบการอันเป็นความลับ และกําหนดให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบสถาน
ประกอบการอย่างเคร่งครัด 

หมวดที ่6 การประเมินนักศกึษา 

1. หลกัเกณฑก์ารประเมิน 
ประเมินการบรรลุผลการเรียนรู้ของนักศึกษาทั้ง 5 ด้าน โดยให้ระดับคะแนน 1-5 ตามเกณฑ์การประเมินผล

การศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
1 หมายถึง น้อยมาก 
2 หมายถึง น้อย 
3 หมายถึง ปานกลาง 
4 หมายถึง ดี 
5 หมายถึง ดีมาก 

นักศึกษาตอ้งได้รับคะแนนประเมินเฉลี่ยไมน่้อยกว่า 3.5 จึงจะผ่านเกณฑ์การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
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2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนกัศกึษา 
‐ ประเมินโดยผู้ควบคุมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และอาจารย์ที่ปรึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  
‐ อาจารย์ที่ปรึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม สรุปผลการประเมิน และทํารายงาน 

3. ความรับผดิชอบของผู้ควบคุมการฝึกประสบการณว์ิชาชีพ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาทั้งระหว่างฝึกประสบการณ์ภาคสนาม และเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกประสบการณ์

ภาคสนาม ตามแบบฟอร์มการประเมินของหลักสูตร 

4. ความรับผดิชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประสบการณ์ภาคสนามต่อการประเมินนกัศกึษา 
ประเมินผลนักศึกษาหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบประเมิน โดยพิจารณา ผลการ

ประเมินของผู้ควบคุมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การนิเทศงานนักศึกษา ภาคนิพนธ์ บันทึกผลการนิเทศ และแบบบันทึก
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

5. การสรปุผลการประเมินทีแ่ตกต่าง 
ประธานหลักสูตรประสานงานกับสถานประกอบการ เพื่อทําความเข้าใจในการประเมิน หากเกิดความแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสําคัญ มีการประชุมร่วมกัน ระหว่างผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาหาข้อสรุป 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝกึประสบการณ์ภาคสนาม 

1. กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยผู้เกี่ยวข้องต่อไปนี ้
1.1 นกัศกึษา 

จัดให้นักศึกษาทําภาคนิพนธ์ และ เขียนแบบันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
1.2 ผู้ควบคุมการฝกึประสบการณว์ิชาชีพ 

ประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามแบบฟอร์มของทางสาขาวิชา 
1.3 อาจารย์ทีดู่แลกิจกรรมภาคสนาม 

นิเทศงานนักศึกษา และ ประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามแบบฟอร์มของสาขาวิชา 
1.4 อ่ืน ๆ เชน่ บัณฑิตจบใหม่ 

ติดตามความความก้าวหน้าในการทํางานของบัณฑิตที่ตรงตามสาขาวิชา โดยการสํารวจสอบถามจากบัณฑิต 

2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง 
‐ อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ประมวลผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนามจากผลการประเมิน

และข้อเสนอแนะจากนักศึกษา จากผู้ควบคุมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และจากอาจารย์นิเทศ รายงานต่อ
อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร และประธานหลักสูตร หรือหัวหน้าภาควิชาเพื่อทราบ 

‐ ประชุมหลักสูตร หรือภาควิชา ร่วมพิจารณานําข้อเสนอแนะมาปรับปรุงสําหรับการใช้รอบปีการศึกษาถัดไป นํา
แสดงไว้ในรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร 

 


