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คณะวิทยาการจดัการ  มหาวทิยาลัยราชภัฏลําปาง 
 รายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์  (มคอ.6) 

ภาคเรียนที่  2   ปีการศึกษา  2555 
นักศึกษากลุ่มเรียนที่ 2 รหัส 52 

รายวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์   
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หลักสูตรสาขาวชิานิเทศศาสตร ์

(อาจารย์อัจฉราภรณ์  วรรณมะกอก) 
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รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
   

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา  นิเทศศาสตร ์ 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1 รหัสและชื่อรายวิชา 
3004801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์  (Field Experience in Communication Arts) 
 

2 หลักสูตรและประเภทรายวิชา 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เป็ลกลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

3 อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบ/อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
อ.อัจฉราภรณ์  วรรณมะกอก อาจารย์ในคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
 

5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่กําหนดให้มีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามแผนการศกึษาของหลักสูตร 
 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2555 นกัศึกษากลุ่ม 1 รหัส 52 
 

หมวดที่  2 การดําเนนิการที่ต่างจากแผนการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

1. การเตรียมนักศึกษา (ถ้ามี) ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผนในอนาคต 

เป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยได้จัดจัดปฐมนิเทศการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนาม มอบคู่มือการฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม ก่อนการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม และ จัดให้มี
การอบรมนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดย 
ช้ีแจงวัตถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวัง จากการฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม วิธีการประเมินผล ช่องทางการติดต่อประสานงาน 
จัดฝึกอบรมบุคลิกภาพ การแต่งกาย หรือเทคนิคเพิ่มเติมหาก
ต้องการความสามารถเฉพาะด้าน เพื่อการฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม 

‐ การจัดปฐมนิเทศ ควรมีการนํานักศึกษารุ่นพื่ที่ผ่าน
ประสบการณ์ภาคสนาม มาให้คําแนะนําในการเตรียม
ตัวแก่นักศึกษารุ่นน้อง 

‐ การจัดเจ้าหน้าที่ประสานงาน หน่วยงาน เบอร์
โทรศัพท์ อย่ า งถาวร  เพื่ อความสะดวกในการ
ประสานงานรุ่นต่อๆ ไป 

‐ จัดทําทะเบียนรายชื่อ ความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา
ของอาจารย์ที่ปรึกษาด้านเทคนิค และอาจเป็น
ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเพิ่มขึ้น 
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2. การเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผนในอนาคต          

เ ป็ น ไปตามแผนที่ ว า ง ไว้  โ ดยอาจารย์ ที่ ป รึ กษาฝึ ก
ประสบการณ์ภาคสนาม ประสานงานกับสถานประกอบการ
เพื่อขอความอนุเคราะห์เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านนิเทศ
ศาสตร์ พร้อมทั้งขอชื่อ ที่อยู่ ของสถานที่ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ และที่อยู่ของนักศึกษาที่จะไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
พร้อมทั้งมอบมอบเอกสารคู่มือการฝึปกระสบการณ์ภาคสนาม 
แบบบันทึกการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม รวมถึงมีหน้าที่
ประเมินผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

มีการติดต่อประสานกับผู้ควบคุมการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการติดตามผลการฝึก
ประสบการณ์ และหากมีปัญหาใดเกิดขึ้นระหว่างการ
ฝึกงานจะได้ดําเนินการแก้ไขได้ทันท่วงที 

3. การทําความเข้าใจกับหน่วยงาน/ ผู้ควบคุมการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผนในอนาคต         

เป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยทางสาขาวิชานิเทศศาสตร์ได้แจ้ง
ทางหน่วยงาน/ ผู้ควบคุมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เกี่ยวกับ
การขอความอนุเคราะห์เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และชี้แจง
ให้ รั บทราบวั ตถุ ป ระสงค์  สิ่ งที่ ค าดห วั ง  จากการฝึ ก
ประสบการณ์ภาคสนาม รับทราบถึงวิธีการบันทึกผลการ
ทํางานของนักศึกษา มอบเอกสารการประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนาม บอกหมายเลขโทรศัพท์ หรือช่องทาง
ติดต่ออาจารย์นิเทศ 

- 

4. การเปลี่ยนแปลงการจัดการในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  (ถ้ามี) 

การเปลี่ยนแปลง ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผนในอนาคต         

4.1 การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม และ/หรือ งานที่มอบหมายให้
นักศึกษา 

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผนในอนาคต         

ไม่ม ี ไม่ม ี

4.2 การเปลี่ยนแปลงสิ่งอํานวยความสะดวกและการ
สนับสนุนนักศึกษา 

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผนในอนาคต         
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หมวดที่ 3 ผลการดําเนินการ 

1. จํานวนนักศึกษาทีล่งทะเบียน/ส่งไปฝึกประสบการณภ์าคสนาม                              
จํานวน 15 คน (นักศึกษาตกค้าง) จากนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จํานวน 24 คน คิดเป็น 62.50 %  

2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่เม่ือสิ้นสดุการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม                       
จํานวน 15 คนจาก 15 คน คิดเป็น 100 %  

3. จํานวนนักศึกษาที่ถอน  (W)    
            จํานวน 0 คน  

4. การกระจายระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน จํานวน ร้อยละ 

A 9 60.00 

B+ 3 20.00 

B 1 6.67 

C+ 2 13.33 

C 0 0 

 D+ 0 0 

D 0 0 

F 0 0 

ไม่สมบูรณ ์(I) 0 0 

ผ่าน (P,S) 0 0 

ตก (U) 0 0 

ถอน (W) 0 0  

ไม่ม ี ไม่ม ี

4.3 การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ (ถ้ามี) ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผนในอนาคต         

ไม่ม ี ไม่ม ี
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5. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  (ถ้ามี) 
จํานวนงานของสถานประกอบการมีน้อย ทําให้นักศึกษาไม่ได้ฝึกฝนประสบการณ์เท่าที่ควร 

หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบดา้นการบริหาร 

1. ปัญหาดา้นการบริหารของสถาบนัอุดมศึกษา และ/หรือ สถานประกอบการ/สถานที่ฝึก 
อุปสรรคด้านงบประมาณในการสนับสนุนอาจารย์ในการนิเทศ ในกรณีสถานที่ฝึกประสบการณ์ภาคสนามอยู่

ต่างจังหวัด 

2. ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
มีความจําเป็นต้องนิเทศงานทางโทรศัพท์ ในกรณีที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์อยู่ในต่างจังหวัด ระยะทางไกล 

เช่น กรุงเทพมหานคร 

3. การเปลี่ยนแปลงที่จําเปน็เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาและอุปสรรคในอนาคต (ถ้ามี) 
จัดต้ังงบประมาณให้เพียงพอต่อการดําเนินงาน  

 

หมวดที่ 5 การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

1. การประเมนิการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยนักศกึษา  (ให้แนบผลการสํารวจ) 

1.1   ข้อวิพากษ์ที่สําคัญจากผลการประเมิน 
นักศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่างานที่ได้รับมอบหมายตรงกับสายวิชาชีพนิเทศศาสตร์ 

1.2 ความเห็นของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบ / อาจารย์ทีป่รึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
นักศึกษายังขาดมนุษยสัมพันธ์ และการเข้าหางานในองค์กร 

2. การประเมนิการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยสถานประกอบการหรือผู้ควบคุมการฝึกประสบการณ์วิชาชพี 

2.1  ข้อวิพากษ์ที่สําคัญจากผลการประเมนิ 
นักศึกษายังขาดทักษะ และ การฝึกฝนในการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อพัฒนางาน และขาดแรงจูงใจในการเข้าหางาน 

หรือของานจากผู้ควบคุม 

2.2 ความเห็นของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบ / อาจารย์ทีป่รึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
อาจารย์ให้คําปรึกษาและชี้แนะนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง และสม่ําเสมอมากขึ้น  

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 

1. การดําเนนิการเพื่อปรับปรุงการฝึกประสบการณ์ภาคสนามครั้งที่ผา่นมา 
มีแผนการปรับปรุงดังนี้ 

‐ จัดฝึกอบรมทักษะที่จําเป็นในการทํางาน แก่นักศึกษาที่จะไปฝึกประสบการณ์ เป็นพิเศษ  
‐ ควรมีการเตรียมความพร้อมทางด้าน มนุษยสัมพันธ์ในหน่วยงาน การปฏิบัติตน และบุคลิกภาพ ก่อนเข้าฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพอย่างน้อย 1 เดือน 
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2. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการฝึกประสบการณภ์าคสนามจากรายงานการประเมนิครั้งก่อน 

ประเดน็ทีร่ะบใุนครั้งก่อนสําหรับการปรับ ปรุง 
นอกเหนือจากข้อ 1 

ระบุความสาํเร็จ ผลกระทบในกรณีไม่สาํเร็จ  

‐ ขอเพิ่มปริมาณสถานประกอบการ ให้นักศึกษาได้มี
ทางเลือกในการฝึกประสบการณ์ 

‐ ขอเพิ่มการจัดอบรมทักษะพิเศษให้กับนักศึกษา 

‐ จัดเพิ่มได้เพียง 1-2 แห่ง ที่มีความสนใจรับนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์ 

‐ ได้จัดการอบรมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แต่เนื้อ
ยังยังไม่ครอบคลุมนักเพราะมีเวลาในการอบรมน้อย 

3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสําหรบัภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ กําหนดเวลาทีแ่ล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

จัดหลักสูตรเสริมทักษะพิเศษ
แก่นักศึกษาทีม่ีความพร้อมใน
การฝึกประสบการณ์ 

ตลอดภาคการศึกษาที่ 2 ของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 

อาจารย์ผู้ดูแลรายวิชาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพนิเทศศาสตร์ 

4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม เสนอต่ออาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

- เสนอขอเพิ่มงบประมาณในการเดินทางและที่พัก แก่อาจารย์ที่ต้องไปนิเทศงานนักศึกษาในพื้นที่ห่างไกล  

- จัดทําเว็บบล็อกหรือช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม สําหรับติดตามนักศึกษา รวมถึงประสานกับผู้ควบคุมการ
ฝึกงานได้อย่างต่อเนื่อง  

 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
 
 
ลงชื่อ_______________________ วันที่    10 ตุลาคม 2555 
          (อ.อัจฉราภรณ์   วรรณมะกอก)  
 
 
 
ลงชื่อ   _______________________  วันที่    10 ตุลาคม 2555 
          (อ.อัจฉราภรณ์   วรรณมะกอก)  
          ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร ์
 
 


