
 



 
 
หลกัการและเหตผุล 
  ปจัจบุนัการจดัการศึกษาอกีแนวหน่ึงของหลกัสูตรอดุมศึกษาก็คอื การจดัใหส้นองแนวนโยบาย  

เป้าหมายดา้นประชากร  และสิง่แวดลอ้ม  ตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ ฉบบัที ่๙  (พ.ศ. ๒๕๔๕–

๒๕๔๙) เรื่องเตรยีมอาชพีและพฒันาอาชพีใหเ้หมาะสมกบัสภาพทอ้งถิน่ ส่งเสรมิอาชพีเกษตรกรในชนบท และใหม้ี

การฝึกอาชพีประเภทอตุสาหกรรมในครวัเรอืน  มกีารใชว้สัดุในทอ้งถิน่ใหม้ากทีสุ่ด  สามารถนาํไปประกอบอาชพี

อสิระหรืออาชพีในหน่วยงานของรฐัและเอกชนไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ และหลกัสูตรยงักาํหนดใหผู้เ้รียนตอ้งผ่าน

การฝึกประสบการณว์ชิาชพีภายในหรอืภายนอกมหาวทิยาลยัฯ ไมต่ํา่กวา่ ๒๑๐ ช ัว่โมง สาํหรบันกัศึกษาในโครงการ

การศึกษาสาํหรบัปวงชนเพือ่ปรญิญา(กศ.ป.ป.) ระดบัอนุปรญิญา ไมต่ํา่กว่า ๒๕๐ ช ัว่โมง สาํหรบันกัศึกษาโครงการ

การศึกษาสาํหรบัปวงชนเพือ่ปรญิญา ระดบัปรญิญาตร ี๒ ปีหลงั  (กศ.ป.ป.)  สาํหรบันกัศึกษาโปรแกรมวชิานิเทศ

ศาสตรท์ ัง้ภาคปกตแิละภาค กศ.ปป. ไมต่ํา่กว่า  ๔๕๐  ช ัว่โมง และไมต่ํา่กว่า ๓๕๐ ช ัว่โมง  สาํหรบันกัศึกษา

โปรแกรมวชิาบรหิารธุรกิจ และโปรแกรมวชิาอตุสาหกรรมท่องเทีย่วท ัง้ภาคปกตแิละภาค  กศ.ป.ป. ดว้ยเหตน้ีุ

มหาวทิยาลยัราชภฏัพบูิลสงคราม จงึไดก้าํหนดโครงการฝึกประสบการณว์ชิาชพีขึ้น  เพือ่ใหน้กัศึกษาไดม้โีอกาส

ปฏบิตังิานจรงิในสถานประกอบการ จงึทาํใหน้กัศึกษาไดม้คีวามรูแ้ละประสบการณ ์ท ัง้ในดา้นทฤษฎแีละดา้นปฏบิตั ิ

อกีท ัง้ยงัสามารถนาํความรูท้างทฤษฎไีปประยุกตใ์ชใ้นการปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ ตลอดจนไดม้โีอกาส

เรยีนรูป้ญัหาต่าง ๆ  ซึง่จะเป็นการพฒันาตนเองใหม้คุีณสมบตัทิีเ่หมาะสมทีจ่ะออกไปประกอบอาชพีในสาขาวชิาที่

เรยีนมาไดด้ยีิง่ขึ้นในโอกาสต่อไป 

 
วตัถปุระสงค ์

๑. เพือ่ส่งเสรมิใหน้กัศึกษาไดม้ปีระสบการณต์รงจากการทาํงานในสถานประกอบการทีเ่ป็นจรงิ 
ซึง่จะเป็นแนวทางใหส้ามารถพฒันาตนเองใหเ้หมาะสมก่อนทีจ่ะออกไปประกอบอาชพีในสาขาวชิาต่าง ๆ  ไดด้ยีิง่ขึ้น 

๒. เพือ่ใหน้กัศึกษาสามารถนาํความรูท้ีไ่ดจ้ากการทีเ่รยีนมาทางทฤษฎไีปประยุกตใ์ชใ้นทาง
ปฏบิตัใินสภาพของการทาํงานจรงิ  เป็นการส่งเสรมิใหก้ารเรยีนรูภ้าคทฤษฎมีปีระสทิธภิาพยิง่ขึ้น 

๓. เพือ่ใหน้กัศึกษาไดม้โีอกาสศึกษาปญัหาจากการทาํงานและวธิแีกไ้ขปญัหาจากประสบการณ์

ในการทาํงาน 
๔. เพือ่ฝึกความรบัผดิชอบในหนา้ทีก่ารงานทีไ่ดร้บัมอบหมายสาํหรบัเป็นพื้นฐานในการ

ปฏบิตังิานต่อไป 
๕. เพือ่เปิดโอกาสใหน้กัศึกษามทีศันคตทิี่ด ี  และถูกตอ้งต่อวชิาที่ไดศึ้กษาตลอดจนการ

ประกอบอาชพีต่อไปในอนาคต 
 

โครงการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 



สถานที่ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 

  นกัศึกษาตอ้งออกไปฝึกประสบการณว์ชิาชพีในสถานประกอบการต่าง ๆ ในจงัหวดัพษิณุโลก

และจงัหวดัใกลเ้คยีง  หรอืจงัหวดัอืน่ ๆ ทีม่สีถานประกอบการทีเ่หมาะสมกบัวชิาชพี 
 
ระยะเวลาในการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 

  ระยะเวลาในการฝึกประสบการณว์ชิาชพีรวมในแต่ละโปรแกรมวชิาหลกัสูตรระดบัปรญิญาตร ี ๔ 
ปี ไมน่อ้ยกวา่ ๓๕๐ ช ัว่โมง และโปรแกรมวชิานิเทศศาสตรไ์มน่อ้ยกวา่ ๔๕๐ ช ัว่โมง สาํหรบัหลกัสูตรปรญิญาตรี
หลงัอนุปรญิญาไมน่อ้ยกวา่ ๒๑๐ ช ัว่โมงและหลกัสูตรระดบัอนุปรญิญาไมน่อ้ยกวา่ ๒๑๐ ช ัว่โมง สาํหรบัโครงการ 
สหกจิศึกษาฝึกประสบการณไ์มน่อ้ยกวา่ ๔ เดอืน ประมาณ ๔๕๐ ช ัว่โมง 
 
งบประมาณ 

๑. นกัศึกษาจะตอ้งเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายในการฝึกประสบการณว์ชิาชพีเอง เวน้แต่จะไดร้บัความ
อนุเคราะหจ์ากสถานประกอบการ 

๒. ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการไดม้าจากค่าลงทะเบยีน  และค่าหน่วยกติปฏบิตั ิ
 
ผูร้บัผิดชอบโครงการ 

  คณะกรรมการฝึกประสบการณว์ชิาชพีโปรแกรมวชิาชพี และคณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยั 
ราชภฏัพบูิลสงคราม 
 
การตดิตามและการประเมินผล 

๑. คณะกรรมการดาํเนินการฝึกประสบการณว์ชิาชพีจะออกตดิตามผลการฝึกประสบการณ ์
วชิาชพีอย่างนอ้ย ๒ ครัง้ 

๒. หวัหนา้สถานประกอบการหรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย  จะประเมนิผลการฝึกประสบการณ ์ 
วชิาชพีร่วมกบัคณะกรรมการในขอ้  ๑  ในอตัราส่วนตามความเหมาะสม 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
การแต่งกาย 

 ในขณะทีน่กัศึกษาออกฝึกงาน ใหแ้ต่งกายเครื่องแบบนกัศึกษา และปฏบิตัติามระเบยีบวา่ดว้ยการแต่งกาย

ของนกัศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัพบูิลสงคราม  ยกเวน้สถานทีฝึ่กงานจะเหน็สมควรใหแ้ต่งกายเป็นอย่างอืน่ 

 

การปฏบิตัตินโดยทัว่ไป 

๑. ตอ้งมกีริยิามารยาท  และพดูจาสุภาพเรยีบรอ้ยใหเ้หมาะสมกบัสภาพนกัศึกษา 

๒. ตอ้งมมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ ี  ไมก่่อการทะเลาะววิาท  และขาดความสามคัคใีนหมูค่ณะ ผูร่้วมงาน  

ตลอดจนผูเ้กี่ยวขอ้งในสถานประกอบการ 

๓. ตอ้งมคีวามรบัผดิชอบ  ขยนัหม ัน่เพยีร  สนใจใฝ่หาความรูจ้ากเวลาทีก่าํหนดใหต้ามความ

เหมาะสมในการช่วยเหลอืงานต่าง ๆ  ของสถานประกอบการ 

๔. ตอ้งอทุศิหรอืสละเวลาใหก้บังานในหนา้ที ่นอกเหนือจากเวลาทีก่าํหนดใหต้ามความเหมาะสม 

๕. ตอ้งไมท่าํในสิง่ใดทีเ่ป็นการรบกวนอนัจะก่อใหเ้กดิความราํคาญ   และเสยีหายแก่ตนเอง ผูอ้ืน่  

มหาวทิยาลยัและสถานประกอบการ  คอื  ตอ้งปฏบิตัดิงัต่อไปน้ี 

๕.๑  ไมป่ระพฤตผิดิชูส้าวไมว่า่กรณีใด ๆ 

๕.๒  ไมเ่ลน่การพนนัทกุชนิด 

๕.๓  ไมเ่สพของมนึเมา  และของเสพตดิใหโ้ทษ 

๕.๔  ไมส่รา้งหนี้สนิผูกพนัระหวา่งฝึกประสบการณว์ชิาชพี 

๕.๕  ไมเ่ทีย่วเตร่  หรอืจบักลุม่ชมุนุมกนั 

๕.๖  ไมก่่อการทจุรติ  หรอืลกัขโมยทรพัยส์นิของผูร่้วมงานหรอืสถานประกอบการ 

 

การปฏบิตัตินในขณะปฏบิตังิาน 

๑. ตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบขอ้บงัคบัของสถานประกอบการอย่างเคร่งครดั 

๒. ตอ้งปฏบิตัตินตรงต่อเวลา  โดยใหล้งเวลามา – เวลากลบั  เช่นเดยีวกบัพนกังานของสถาน

ประกอบการนัน้ ๆ  

๓. ตอ้งบนัทกึการปฏบิตังิานในแต่ละวนัอย่างละเอยีดในขอบขา่ยดงัน้ี 

- งานทีป่ฏบิตั ิ

- ปญัหาทีเ่กดิขึ้น 

- แนวทางและวธิกีารแกป้ญัหา 

ระเบยีบและแนวปฏบิตัใินการฝึกงาน 



- ผลการปฏบิตัติามคาํแนะนาํ 

- ความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะ 

๔. ตอ้งสาํรวจความพรอ้มของตนเองก่อนลงมอืปฏบิตัทิกุคร ัง้ 
๕. ตอ้งกระตอืรอืรน้ ไมล่ะเลย  ไมน่ิ่งดูดาย  ท ัง้ตอ้งเอาใจใส่  และตัง้ใจปฏบิตังิานในหนา้ทีแ่ละ

งานที ่ ไดร้บัมอบหมาย 

๖. ตอ้งมมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ ี และมนีํา้ใจต่อเพือ่นร่วมงาน ผูค้วบคุม และผูเ้กี่ยวขอ้ง 

๗. ตอ้งสาํรวมรกัษากริยิามารยาท และพงึใชค้วามระมดัระวงัในการปฏบิตังิานดว้ยความรอบคอบ  

สุขมุ  เยอืกเยน็  อดทนอดกล ัน้  เขม้แขง็  มเีหตผุล  ยอมรบัและพรอ้มทีจ่ะแกไ้ขขอ้บกพร่องผดิพลาดของตนเอง  

ท ัง้ไมอ่วดรู ้ อวดด ี  ไมโ่ตแ้ยง้  หรอืแสดงวาจาท่าทอีนัไมส่มควรต่อผูค้วบคุมการฝึกประสบการณว์ชิาชพี 

๘. ตอ้งศึกษา  ระมดัระวงั  และปฏบิตัติามคาํแนะนาํในการใชเ้ครื่องมอืและอปุกรณต่์าง ๆ  เพือ่

ป้องกนัอบุตัภิยั และไมก่่อใหเ้กดิอบุตัเิหต ุ  หากเครื่องมอืเครื่องใชแ้ละอปุกรณต่์าง ๆ ชาํรุด แตกหกัหรอืสูญหาย 

นกัศึกษาตอ้งรบัผดิชอบชดใชค่้าเสยีหายเองท ัง้สิ้น 

๙. ตอ้งช่วยกนัรกัษาผลประโยชนข์องสถานประกอบการ 
๑๐. ตอ้งเสรมิสรา้งบคุลกิภาพของตนเองในเรื่องความสะอาด  ความมมีารยาท  และความเป็น

ระเบยีบเรยีบรอ้ยอย่างสมํา่เสมอ 

 

การปฏบิตัตินเกี่ยวกบัการลาหยดุ 

 ถา้นกัศึกษามคีวามจาํเป็นทีต่อ้งขอหยุดการปฏบิตังิาน  นกัศึกษาตอ้งแจง้ใหห้วัหนา้สถานประกอบการ

ทราบทกุคร ัง้  และตอ้งปฏบิตัโิดยมเีงือ่นไขดงัน้ี 

๑.  ถา้ตอ้งลาคร ัง้ละไมเ่กนิ  ๓  วนั  ใหเ้ป็นอาํนาจของหวัหนา้สถานประกอบการ 

๒. ถา้ลาเกนิ  ๓  วนั  แต่ไมเ่กนิ  ๗  วนั  ตอ้งไดร้บัอนุญาตจากมหาวทิยาลยัก่อน 

๓. ถา้ลาเกนิ  ๗  วนั  จะถอืวา่การฝึกประสบการณว์ชิาชพีในคร ัง้น้ีไมผ่่าน 

๔. เมือ่ลาหยุดแลว้นกัศึกษาจะตอ้งเพิม่เวลาฝึกประสบการณว์ชิาชพีใหค้รบตามจาํนวนวนัทีไ่ด ้

หยุดปฏบิตังิาน 

 

 

 

 

 

 

 



รายการงานที่ปฏบิตังิานประจาํวนั 

 

วนั/เดือน/ปี งานที่ปฏบิตั ิ
ลงช่ือหวัหนา้หน่วยงาน 

หรอืผูท้ี่ไดร้บัมอบหมาย 

และอาจารยนิ์เทศก ์

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   




