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ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาโนชย์ นวลสระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีวิสัยทัศน์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาระดับประเทศในการ
ผลิตและพัฒนาครู และเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้การพัฒนามหาวิทยาลัยนาไปสู่
วิสัยทัศน์ ได้กาหนด พันธกิจหลัก ดังนี้ ข้อที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนา
ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง ข้อที่ 2
ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ข้อที่ 3 สร้าง
และถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ แ ละนวั ต กรรมที่ มี คุ ณ ภาพ ด้ ว ยการวิ จั ย และการบริ ก ารวิ ช าการ เพื่ อ
สนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน น้อมนาแนวพระราชดาริ ข้อที่ 4 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในคุณค่า ความสานึก และความภูมิใจในศิลปะ และวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ และข้อที่ 5
พัฒ นาระบบบริหารจัดการของมหาวิท ยาลัยให้มีป ระสิทธิภาพ โดยยึด หลักธรรมาภิบ าลและการ
บริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี (มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ , 2561) หลั ก สู ต รการศึ ก ษาของ
มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ เชี ยงใหม่ ทุ ก หลัก สู ต รจึ ง กาหนดให้ นั ก ศึ ก ษาที่ ส าเร็ จการศึ ก ษา จะต้ องผ่า น
รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อเป็นการเรียนรู้สภาพแวดล้อมการทางานจริงในท้องถิ่น และ
เพื่อให้นักศึกษาเกิดจิตสานึกในการทาประโยชน์เพื่อท้องถิ่นต่อไป
ในส่วนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีพันธกิจ
หลัก คือ ข้อที่ 1 ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและสากล ข้อที่ 2 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการทาวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน และการพัฒนาศักยภาพของชุมชนและท้องถิ่น
ตลอดจนระดับ ประเทศเพื่ อ สร้ างความมั่ ง คงและเข้ ม แข้ ง ทางสั ง คมและเศรษฐกิจ ข้อ ที่ 3 สร้า ง
เครือข่ายทางวิชาการและให้บริการวิชาการด้านที่ปรึกษาและการจัดฝึกอบรมแก่หน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอก ข้อที่ 4 สืบสานการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เพื่อคงความเป็นเอกลักษณ์และความยั่งยืน และข้อที่ 5 พัฒนาระบบการจัดการให้มี
ประสิทธิภาพและทันสมัย มีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 2561) ด้วยพันธกิจที่ได้กล่าวข้างต้น ทางคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และภาควิชาในคณะเป็นผู้รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถและ
ทักษะทางมนุษยศาสตร์และทางสังคมศาสตร์ ให้สามารถนาไปพัฒนาตนพัฒ นางานและประกอบ
อาชีพได้ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนและ
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สังคมให้มีความสานึกในคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น และบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาไปจะต้องมีความรู้
ความสามารถให้บริการทางวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมแก่ชุมชนในท้องถิ่นได้ เพื่อให้
สอดคล้องกับพันธกิจที่กล่าวมาข้างต้น ทุกหลักสูตรในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะต้องให้
นักศึกษาผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
ก่อนจะสาเร็จการศึกษาและเป็นการเตรียมความพร้อมในการทางานต่อไป การดาเนินโครงการฝึก
ประสบการณ์ วิ ชาชี พ ของแต่ ล ะหลั ก สูต รในคณะมนุ ษ ยศาสตร์แ ละสัง คมศาสตร์ นั้ น ต่ า งมี ค วาม
แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิธีบริหารจัดการ เรื่อง
ของระยะเวลา สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตลอดจนถึงการให้การนิเทศแก่นักศึกษา
ปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดตั้งฝ่าย
ฝึก ประสบการณ์ วิ ชาชีพ นั ก ศึ ก ษาเพื่ อ บริห ารจั ด การฝึก ประสบการณ์ วิ ชาชี พ เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษามี
ระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นระบบ อย่างไรก็ตามการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะ
มนุ ษ ยศาสตร์แ ละสั งคมศาสตร์ยั งประสบปั ญ หาการจั ด การฝึ ก ที่ เป็ น ระบบ ไม่ มี ช่อ งทางในการ
ติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาและสถานประกอบการ นักศึกษาได้ฝึกงานไม่ตรงสายที่เรียนมาและนาไปสู่
การเปลี่ยนสถานที่ฝึกงานระหว่างการฝึก และที่ผ่านมาพบว่ามีการประเมินการฝึกงานที่ไม่ผ่านจาก
สถานประกอบการด้วย ซึ่งสอดคล้องกับรายงานวิจัยของ พรรณราย เทียมทันและ อนุวัติ คูณแก้ว
(2552) ได้ ท าการศึ ก ษาเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นารู ป แบบการฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ นั ก ศึ ก ษา
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบู ร ณ์ ผลจากการวิ จั ย พบว่ า การฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ นั ก ศึ ก ษา
มหาวิท ยาลั ยในประเทศไทย นั ก ศึก ษายั ง ขาดทัก ษะในการท างาน และมี พ ฤติ กรรมไม่ เหมาะสม
การจัดการนิเทศไม่ต่อเนื่องและไม่ได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการ
จากที่ ก ล่ า วมาแล้ ว จะเห็ น ได้ ว่ า การฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ มี ค วามจ าเป็ น และ
ความส าคั ญ เป็ น อย่ า งมากต่ อ นั ก ศึ ก ษา เพราะหากนั ก ศึ ก ษาได้ ฝึ ก งานที่ ไ ม่ ต รงสาขาที่ เรี ย นมา
อาจนาไปสู่การเปลี่ยนที่ฝึกงานในระหว่างฝึกงาน หากไม่ผ่านการฝึกงาน จะทาให้นักศึกษาไม่สาเร็จ
การศึกษา และอาจทาให้เสียชื่อเสียงของสถาบัน ผู้จัดทาจึงเห็นความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนา
คู่ มื อ การปฏิ บั ติ งานฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ของนั ก ศึ ก ษา คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ
นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
1.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ทราบรายละเอียดและขั้นตอนของการปฏิบัติงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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2) เพื่ อ ให้ ท ราบเกณฑ์ ระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ และประกาศต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
1.3 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1) ทราบถึงรายละเอียดและขั้นตอนของการปฏิบัติงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ
นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2) ทราบเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของ
นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
1.4 ขอบเขตของคู่มือ
คู่มือ เล่ มนี้ น าเสนอเนื้ อหาครอบคลุม ขั้น ตอนการบริหารจั ดการการฝึก ประสบการณ์
วิชาชีพของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตั้งแต่ การลงทะเบียน
ของนักศึกษา การอนุมัติของอาจารย์ที่รับผิดชอบการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ ของแต่ละสาขาวิชา
รวมทั้งการส่งผลการประเมินของหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ที่หัวหน้าหน่วยงานมอบหมายของหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่รับนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในแต่ละภาคเรียน
1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ
กำรฝึ ก ประสบกำรณ์ วิ ช ำชี พ หมายถึ ง กระบวนการจั ด กิ จ กรรมการเรีย นการสอน
ที่กระทาร่วมกันระหว่างคณะกับสถานประกอบการ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ทักษะและเจตคติ
ที่จาเป็นต่อการประกอบวิชาชีพ เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ
สามารถปฏิ บั ติ ต นได้ อ ย่ า งเหมาะสมและก้ า วทั น เทคโนโลยี ที่ เปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว โดยมี
ระยะเวลาของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อย่างน้อย 448 ชั่วโมง
นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ หมายถึง นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ในรายวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ผ่าน
การเรียนวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพมาแล้ว
สถำนศึกษำ หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
อำจำรย์นิ เทศก์ หมายถึง บุค คลที่ ม หาวิท ยาลั ย แต่ ง ตั้ง ให้ ท าหน้ าที่ แนะน าช่ วยเหลื อ
ติดตามประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
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สถำนประกอบกำร หมายถึ ง หน่ ว ยงานที่ รับ นั ก ศึ ก ษาจาก คณะมนุ ษ ยศาสตร์แ ละ
สั ง คมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ เข้ า ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ซึ่ ง มี ทั้ ง หน่ ว ยงาน
สถานศึกษาของรัฐบาล หน่วยราชการอื่นที่ไม่ใช่สถานศึกษา หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานในกากับ
ของรัฐ สถานศึกษาเอกชน บริษัท ห้างร้าน โรงแรม และโรงงาน เป็นต้น

บทที่ 2
โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่องการจัดตั้งภาควิชาในคณะ พ.ศ. 2557
ข้ อ 3 ให้ จั ด ตั้ ง ภาควิ ช าในคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ดั ง นี้ (1) ภาควิ ช าภาษาไทย
(2) ภาควิชาภาษาตะวันออก (3) ภาควิชาภาษาตะวันออก (4) ภาควิชาภาษาตะวันตก (5) ภาควิชา
ดนตรีและศิลปะการแสดง (6) ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ (7) ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ (8) ภาค
วิ ช าการพั ฒ นาชุ ม ชน (9) ภาควิ ช าภู มิ ศ าสตร์ (10) ภาควิ ช าการท่ อ งเที่ ย วและการโรงแรม
(11) ภาควิช าสั งคมและวัฒ นธรรมศึ กษา และ (12) ภาควิช านิ ติ ศ าสตร์ (มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ
เชียงใหม่, 2557) และตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2556 ข้อที่ 8 ให้แบ่งส่วนราชการ ในสานักงานคณบดี คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้ (1) งานบริหารงานทั่วไป (2) งานวิจัยและบริการการศึกษา
เพื่อให้พันธกิจของคณะ และมหาวิทยาลัยสาเร็จคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่จึง มีโครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2556)
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 โครงสร้างการบริหารจัดการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีการแบ่งส่วนราชการ
ในคณะเป็ น 12 ภาควิ ช า และในส่ ว นงานส านั ก งานคณบ ดี แ บ่ ง ออกเป็ น 2 ส่ ว นงาน คื อ
1) งานบริหารงานทั่วไป 2) งานวิจัยและบริการการศึกษา
2.1.1 โครงสร้างของหน่วยงาน (Organization Chart)
สานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

งานบริหารงาน
ทั่วไป

งานวิจัยและบริการ
การศึกษา

ภาพที่ 2.1 โครงสร้างของงาน ภายในสานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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2.1.2 โครงสร้างการบริหารงานหน่วยงาน (Administration chart)
หัวหน้าสานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

หัวหน้างานบริหารวิชาการ

- งานบริหารงานทั่วไป
- งานการเงิน พัสดุ วิเคราะห์
แผนและงบประมาณ

- งานบริการการศึกษา
- งานวิจัยและบริการวิชาการ

ภาพที่ 2.2 โครงสร้างการบริหารงานของสานักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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2.1.3 โครงสร้างการปฏิบัติงาน (Activity chart)
นางสาวพักตร์พิมล สมบัติใหม่
หัวหน้าสานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นางสาวพักตร์พิมล สมบัติใหม่
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
1. นางรัชฎาพร พันธุ์ทวี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2. นางสาวกัลยกร สุสิงโสด
ผู้ปฏิบัติงานธุรการ
3. นางสาวชลกาญจน์ กันทะวงศ์
นักวิชาการศึกษา
4. นางสาวพักตร์พิมล สมบัติใหม่
นักวิชาการเงินและบัญชี
5. นางสาวณัฐติการณ์ ฝั้นเฝือ
นักวิชาการพัสดุ
6. นางสาวณัฐนันท์ โสภา
นักวิชาการวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวณัฐชา วงศ์ษารภี
หัวหน้างานบริหารวิชาการ
1. นายภาสกร แห่งศักดิ์ศรี* นักวิชาการศึกษา*
2. นายอดิศักดิ์ ดวงตาสิทธิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
3. นายปฐมพงษ์ กันธะวงศ์ นักวิชาการศึกษา
4. นายนรเศรษฐ์ รัตตประดิษฐ์ นักวิชาการศึกษา
5. นางสาวนิติกาญจ์ เซงคะแส่ นักวิชาการศึกษา
6. นายพิชิตไพร สาราญ นักวิชาการศึกษา
7. นางสาวจิรารักษ์ คนขยัน นักวิชาการศึกษา
8. นางสาวชัชชญา ชุติณัฐภูวดล นักวิชาการศึกษา
9. นางสาวน้าเพชร เตปินสาย นักวิชาการศึกษา
10. นางสาวสุดารัตน์ สมบัติ นักวิชาการศึกษา
11. นางสาวพิชชาพร โอภาส นักวิชาการศึกษา

ภาพที่ 2.3 โครงสร้างการปฏิบัติงานสานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2.2 ภาระหน้าที่ของหน่วยงาน
คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีภารกิจหลักคือการ
รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน ในสาขาวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการศึกษา โดยขึ้นตรง
ต่อรองอธิการบดีฝ่ ายวิชาการ ในระยะที่ยังเป็นวิทยาลัยครูเชียงใหม่ได้จัดรูปแบบการบริหารงาน
วิชาการ เรียกว่า หมวดวิชา เช่น หมวดวิชาภาษาอังกฤษ หมวดวิชาสังคมศึกษา และหมวดวิชาศิลปะ
เป็ น ต้น การบริห ารงานมีหั วหน้ าหมวดวิช าเป็นผู้ บริหารงาน และขึ้นตรงต่อรองผู้อานวยการฝ่ าย
วิ ช าการรั บ ผิ ด ชอบจั ด การเรี ย นการสอนในระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าการศึ ก ษา (ป.กศ.)
หมายเหตุ * เป็นโครงสร้างการปฏิบัติงานและตาแหน่งของผู้จัดทา
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ประกาศนี ย บั ตรวิช าการศึกษาชั้น สูง (ป.กศ. สูง) และประกาศนี ยบั ตรประโยคครูประถม (ป.ป.)
นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2498 ตลอดมา
พ.ศ.2518 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2 518 มีผลให้การบริหารของ
วิทยาลัยครูทุกแห่งขึ้นกับสภาการฝึกหัดครู ในปี พ.ศ.2 519 ได้มีประกาศให้ใช้หลักสูตรการฝึกหัดครู
ของสถาบั นการฝึกหัดครู และในปีเดียวกันนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เปิดสอนระดับ
ปริญญาตรีวิชาเอกภาษาไทย จากการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ได้ก่อตั้งคณะวิชาขึ้นในปี พ.ศ.2520 โดยรวมหมวดวิชาต่าง ๆ ที่มีอยู่เดิม และเรียกชื่อ
เป็นภาควิชาและโปรแกรมวิชา มีหัวหน้าคณะวิชาและหัวหน้าภาคเป็นผู้บริหาร ประกอบด้วย 11
ภาควิชา และ 2 โปรแกรมวิชา ดังนี้
1) ภาควิชาดนตรี
2) ภาควิชานาฏศิลป์
3) ภาควิชาบรรณารักษ์
4) ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
5) ภาควิชาประวัติศาสตร์
6) ภาควิชาภาษาไทย
7) ภาควิชาภาษาอังกฤษ
8) ภาควิชาภูมิศาสตร์
9) ภาควิชารัฐศาสตร์
10) ภาควิชาศิลปะ
11) ภาควิชาสังคมวิทยา
12) โปรแกรมวิชาวัฒนธรรมศึกษา*
13) โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว*
หมายเหตุ * รับผิด ชอบการจัดการเรียนการสอนวิชาเอกวัฒ นธรรมศึ กษา และอุต สาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งเป็ น
สหวิทยาการ ดาเนินงานโดยคณะกรรมการ ซึ่งมาจากภาควิชาที่เกี่ยวข้อง

พ.ศ. 2538 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 มีผลทาให้มีการ
เปลี่ ย นชื่ อ จาก วิ ท ยาลั ย ครู เชี ย งใหม่ เป็ น สถาบั น ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ พร้ อ มกั บ การเปลี่ ย นแปลง
รายละเอียดการบริหารงานคณะวิชา โดยเรียกชื่อใหม่ว่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยกเลิก
การบริหารแบบภาควิชาเป็นการบริหารแบบโปรแกรมวิชา มีคณบดีเป็นผู้บริหารคณะ และประธาน
โปรแกรมวิชา เป็นผู้บริหารโปรแกรมวิชา ประกอบด้วย 16 โปรแกรมวิชาและ 4 หมู่วิชา ดังนี้
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

โปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน
โปรแกรมวิชาดนตรี
โปรแกรมวิชานาฏศิลป์
โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
โปรแกรมวิชาวัฒนธรรมศึกษา
โปรแกรมวิชาศิลปกรรม
โปรแกรมวิชาศิลปศึกษา
โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
หมู่วิชาภาษาฝรั่งเศส
หมู่วิชาปรัชญาและศาสนา
หมู่วิชาประวัติศาสตร์
หมู่วิชาภูมิศาสตร์

หมายเหตุ โปรแกรมวิชารับผิดชอบจัดการเรียนการสอนวิชาเอกและวิชาพื้นฐานทั่วไป ส่วนหมู่วิชา
รับผิดชอบการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานทั่วไป

พ.ศ. 2542 ได้มีการปรับเปลี่ยนการบริหารงานภายในคณะอีกครั้งหนึ่ง โดยลดและ
เพิ่มจานวนโปรแกรมวิชา เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหาร และเพื่อให้สอดคล้องกับการบริหาร
หลักสูตรที่พัฒนาใหม่และในปี พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จานวน 2 หลักสูตร คือ
1) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย
2) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
พ.ศ. 2549 มีการกาหนดสาขาวิชาภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ
แบ่งออกเป็น 2 ภาควิชา ดังนี้

10
1) ภาควิชามนุษยศาสตร์ มี 11 สาขาวิชา ดังนี้
1.1) สาขาวิชาภาษาไทย
1.2) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
1.3) สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
1.4) สาขาวิชาภาษาจีน
1.5) สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
1.6) สาขาวิชาภาษาเกาหลี
1.7) สาขาวิชาดนตรี
1.8) สาขาวิชาศิลปกรรม
1.9) สาขาวิชาศิลปะการแสดง
1.10) สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
1.11) สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
2) ภาควิขาสังคมศาสตร์ มี 6 สาขาวิชา ดังนี้
2.1) สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2.2) สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2.3) สาขาวิชานิติศาสตร์
2.4) สาขาวิชาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
2.5) สาขาวิชาภูมิศาสตร์
2.6) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มอีกจานวน 2 หลักสูตร
ได้แก่
1) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
2) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ในปี พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศเรื่อง การจัดตั้งสาขาวิชาในภาควิชา
หรือคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทาให้คณะปรับเปลี่ยนสาขาวิชาภายในคณะให้เป็นไปตาม
ประกาศ มีการกาหนดสาขาวิชาภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อีกครั้งและแบ่งออกเป็น
2 ภาควิชา ดังนี้
1) ภาควิชามนุษยศาสตร์ ได้แก่สาขาวิชา ดังนี้
1.1) สาขาวิชาภาษาไทย
1.2) สาขาวิชาภาษาตะวันออก ได้แก่ 3 หลักสูตร ดังนี้
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1.2.1) ภาษาจีน
1.2.2) ภาษาญี่ปนุ่
1.2.3) ภาษาเกาหลี
1.3) สาขาวิชาภาษาตะวันตก ได้แก่ 2 หลักสูตร ดังนี้
1.3.1) ภาษาอังกฤษ
1.3.2) ภาษาฝรั่งเศส
1.4) สาขาวิชาดนตรีและศิลปะการแสดง ได้แก่ 2 หลักสูตร ดังนี้
1.4.1) ดนตรี
1.4.2) ศิลปะการแสดง
1.5) สาขาวิชาศิลปกรรม
1.6) สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
2) ภาควิชาสังคมศาสตร์ ได้แก่สาขาวิชา ดังนี้
2.1) สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2.2) สาขาวิชาภูมิศาสตร์
2.3) สาขาวิชาสหวิทยาการสังคม ประกอบด้วย 3 หลักสูตร ดังนี้
2.3.1) การท่องเที่ยวและการโรงแรม
2.3.2) รัฐประศาสนศาสตร์
2.3.3) ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
2.4) สาขาวิชานิติศาสตร์
ในเดื อ นกั น ยายน พ.ศ. 2555 ได้ ยุ บ เลิ ก ภาควิ ช าในคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ แต่ยังคงมีการบริห ารโดยสาขาวิช าเช่นเดิม และมีการแบ่งส่ วนราชการในคณะเป็ น
สานักงานคณบดี ดังนี้
สานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

งานบริหารงานทั่วไป

งานการเงิน พัสดุ
วิเคราะห์แผนและงบประมาณ

งานบริการการศึกษา

งานวิจัยและบริการวิชาการ

ภาพที่ 2.4 การแบ่งส่วนราชการในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2555)

12
ในเดื อ นมกราคม พ.ศ. 2557 ได้ ป ระกาศภาควิ ช าในคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์และมีการแบ่งส่วนราชการในคณะเป็นสานักงานคณบดี ดังนี้
1) ภาควิชาภาษาตะวันตก
2) ภาควิชาภาษาตะวันออก
3) ภาควิชาภาษาไทย
4) ภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง
5) ภาควิชาศิลปกรรม
6) ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์
7) ภาควิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
8) ภาควิชาการพัฒนาชุมชน
9) ภาควิชานิติศาสตร์
10) ภาควิชาภูมิศาสตร์
11) ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
12) ภาควิชาสังคมและวัฒนธรรม
นอกจากนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยังเปิดสอนร่วมกับคณะครุศาสตร์ ในระดับ
ปริญญาตรี จานวน 7 สาขาวิชา ได้แก่
1) ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
2) ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
3) ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
4) ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา
5) ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์
6) ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
7) ครุศาสตรบั ณ ฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 2560)
2.3 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
ในการปฏิบัติหน้าที่ในงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งตาม
มาตรฐานกาหนดตาแหน่งนักวิชาการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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2.3.1 หน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตามมาตรฐานกาหนดต าแหน่ ง นั ก วิช าการศึก ษา ที่ ก าหนดโดย ก.พ.อ. เมื่ อ วัน ที่ 21
กัน ยายน 2553 (มหาวิทยาลั ยราชภัฏ เชียงใหม่ , 2554) ระบุบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ
นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ดังนี้
1) ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆที่ปฏิบัติงานทางวิชาการศึกษา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย และพัฒนาหลักสูตร โปรแกรมการสอน กระบวนการ
สอนและวิธีการสอนทุกระดับการศึกษาอยู่ในความควบคุมของสถานบันอุดมศึกษา การวัดผลและ
ประเมินผลการศึกษา การพัฒนานิสิตนักศึกษา การบริการและสวัสดิการนิสิตนักศึกษา การให้บริการ
ทางวิชาการ การทะนุบารุงศิลปะวัฒนธรรม การประกันคุณภาพการศึกษา การปรับปรุงมาตรฐาน
ของสถานศึกษา การจัดการความรู้ การจัดและควบคุมพิพิธภัณฑ์การศึกษา การบริการและส่ งเสริม
การศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การจัดเก็บและวิเคราะห์ ข้อมูล สถิติทางการศึกษา การ
วางแผนการศึกษา การวิจัยทางการศึกษา การส่งเสริมและเผยแพร่การศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง
2) ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
นักวิชาการศึกษา
ระดับปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษา
ระดับชานาญการ
นักวิชาการศึกษา
ระดับชานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษา
ระดับเชี่ยวชาญ
2.3.2 ชื่อตาแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบั ติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางานปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ด้านวิชาการศึกษา ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
2.3.2.1 ด้านการปฏิบัติการ
(1) ศึกษาวิเคราะห์ เกี่ยวกับหลักสูตร แบบเรียน การเทียบความรู้ การจัดการความรู้
งานกิจการนักศึกษา งานวินัยและพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการ งานนักศึกษาวิชาทหาร
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การจัดพิพิธภัณฑ์การศึกษา เป็นต้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และกิจกรรมทางการ
ศึกษาต่าง ๆ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์แผน นโยบายของหน่วยงาน
(2) สารวจ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติทางการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ความต้องการกาลังคน ศึกษาวิเคราะห์และจัดทาหลักสูตร ทดลองใช้หลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร การ
พั ฒ นาหนั งสื อ หรื อต าราเรี ย น ความรู้พื้ นฐาน ตลอดจนความต้อ งการด้ านการใช้เทคโนโลยี ท าง
การศึกษา เพื่อพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(3) จั ด ท ามาตรฐานสถานศึ กษา การติ ดต่ อ ขอความช่ว ยเหลื อ จากต่ างประเทศทาง
การศึกษา ดาเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนและเอกสารด้านการศึกษา รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อ
เป็นหลักฐานอ้างอิงและให้การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
(4) ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลด้านการศึกษา วิเคราะห์
วิจัย ส่งเสริมการวิจัยการศึกษา และเผยแพร่งานทางด้านการศึกษา เพื่อพัฒนางานด้านวิชาการศึกษา
(5) การให้ บ ริ ก ารวิ ช าการด้ า นต่ าง ๆ เช่ น การจั ด บริ ก ารส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาโดยใช้
เทคโนโลยี ท างการศึก ษา จั ดประชุ มอบรมและสั มมนาเกี่ยวกั บ การศึ กษาและกิ จกรรมนั ก ศึก ษา
เผยแพร่การศึกษา เช่น ออกรายการทางวิทยุ โทรทัศน์ การเขียนบทความ จัดทาวารสาร หรือเอกสาร
ต่าง ๆ ให้คาปรึกษาและนาในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา และแก่นั กศึกษาที่มาฝึก
ปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติห้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
2.3.2.2 ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.3.2.3 ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทางานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้ รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
2.3.2.4 ด้านการบริการ
(1) ให้คาปรึกษา แนะนาเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิชาการศึกษา
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล
ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับด้านวิชาการศึกษา
เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูล
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และความรู้ ต่ า ง ๆ ที่ เป็ น ประโยชน์ สอดคล้ อ ง และสนั บ สนุ น ภารกิ จ ของหน่ ว ยงาน และใช้
ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
2.3.3 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
2) ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
3) ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นได้ไม่ต่ากว่านี้
2.3.4 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งให้ เป็นไป
ตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษากาหนด
2.3.5 หน้าที่และความรับผิดชอบ
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของนายภาสกร แห่งศักดิ์ศรี ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา
ระดับปฏิบัติการ ตามที่ได้รับมอบหมาย มีดังนี้
1) งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
โดยมีรายละเอียดการดาเนินงานดังนี้
1) จัดทาปฏิทินฝึกประสบการณ์วิชาชีพในแต่ละภาคการศึกษา
2) บริการแนะนาการลงทะเบียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษาที่ประสงค์จะออกไป
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในแต่ละภาคการศึกษา
3) ตรวจทานหนังสือขอความอนุเคราะห์ และแบบตอบรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
แล้วนาเสนอคณบดีเพื่อโปรดลงนาม
4) ประสานให้ นั ก ศึกษาศึ กษามารับหนั งสื อ เพื่ อ ไปยื่น สถานประกอบเพื่อ ให้ พิ จารณรับ
นักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
5) ตรวจทานแบบตอบรับจากสถานประกอบการและหนังสือส่งตัวที่นักศึกษาปริ้นมาพร้อม
กับแนบแบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้คณบดีเพื่อโปรดลงนาม
6) จัดทาโครงการปฐมนิเทศ/ปัจฉิมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพแต่ละภาคเรียน
6.1) ประสานขอใช้ห้อง ประสานวิทยากร ประสานหลักสูตรและภาควิชาเพื่อทราบ
6.2) จัดทาใบลงทะเบียนปฐมนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
6.3) จัดทาคาสั่งแต่งตั้งกรรมการดาเนินงานปฐมนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
6.4) ตรวจทานและให้ ค ะแนนนั ก ศึ ก ษาที่ เข้ าร่ว มปฐมนิ เทศ/ปั จ ฉิ ม นิ เทศนั ก ศึ ก ษา
(คะแนนวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในส่วนของคณะ 10 คะแนน)
6.5) สรุปโครงการปฐมนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศในแต่ละภาคเรียน
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7) จัดทาคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คู่มืออาจารย์นิเทศ
8) บริ ก ารแจกหนั ง สื อ ส่ ง ตั ว พร้ อ มกั บ คู่ มื อ ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ให้ นั ก ศึ ก ษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพในแต่ละภาคการศึกษา
9) จัดทาคาสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในแต่ละภาคการศึกษา
10) จัดทาประกาศระยะกิโลเมตร จากมหาวิทยาลัยไปยังสถานประกอบการในแต่ละภาค
การศึกษา เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบในการเบิกจ่ายเงินค่าเดินทางไปนิเทศนักศึกษา
11) จัดประชุมอาจารย์ที่รับผิดชอบงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพในแต่ละภาคการศึกษา
11.1) ทาบันทึกเชิญอาจารย์ที่รับผิดชอบงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้เข้าร่วมประชุม
11.2) ท าใบลงทะเบี ยน ประสานจัดอาหารว่าง บันทึกการประชุม สรุปรายงานการ
ประชุมในแต่ละครั้ง
2) งานกิจการนักศึกษา
1) จัดทาปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
2) บริการแนะนาการจัดกิจกรรมนักศึกษาแก่นักศึกษาและกรรมสโมสรนักศึกษา
3) จัดโครงการด้านกิจกรรมนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากมหาวิทยาลัย
3.1) ประสานขอใช้สถานที่ ประสานวิทยากร
3.2) จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละโครงการ
3.3) จัดทาใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ แบบประเมินโครงการ
3.4) สรุปโครงการที่จัดไปในแต่ละโครงการ
4) บั น ทึ ก ห น่ ว ยกิ จ กรรมใน ระบ บบั นทึ กกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษ า ผ่ า นเว็ บ ไซต์
http://reg4.cmru.ac.th/vncaller/applications.aspx
4.1) บั น ทึ กทุ กโครงการที่ภ าควิช า/หลั กสู ต ร ในสั งกัด คณะมนุ ษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จัดขึ้น
4.2) ประสานเจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษาเพื่อขอให้อนุมัติในแต่ละโครงการที่
บันทึกในระบบอีกครั้ง
3) งานสอบสวนนักศึกษาทุจริตสอบ
1) รวบรวมเอกสาร/บันทึกข้อความการทุจริตในการสอบของแต่ล ะภาคเรียนจาก
อาจารย์ผู้ควบคุมการสอบ
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2) ในกรณี นั กศึกษาที่ทุจริตสอบเป็ นนักศึกษาสั งกัดคณะฯ ให้ นาเสนอคณบดีเพื่ อ
โปรดพิ จ ารณาลงนามใบปะหน้ า แล้ ว น าเสนออธิ ก ารบดี เพื่ อ โปรดพิ จ ารณาออกค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนนักศึกษาทุจริตการสอบในแต่ละภาคเรียนนั้นๆ
3) ในกรณีนักศึกษาที่ทุจริตสอบเป็นนักศึกษาสังกัดต่างคณะฯ ให้นาเสนอคณบดีเพื่อ
โปรดพิจารณาลงนามใบปะหน้า ถึงคณบดีที่นักศึกษาสังกัดนั้นเพื่อพิจารณาต่อไป
4) Scan หนังสือเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน ส่วนต้นฉบับนาส่งผู้เกี่ยวข้อง
5) รับหนังสือคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนจากอธิการบดี
6) นัดหมายนักศึกษาที่ทุจริตสอบ และคณะกรรมการสอบสวน เพื่อกาหนดวันเวลา
ว่างที่ตรงกัน
7) ทาหนังสือบันทึกเชิญคณะกรรมการสอบสวนนักศึกษาทุจริตสอบ
8) เตรียมเอกสาร/หลักฐาน/สถานที่ที่ใช้ในการสอบสวน
9) คณะกรรมการดาเนินการสอบสวน/ทาการบันทึกผลการสอบสวน
10) บันทึกรายงานผลการสอบสวนต่ออธิการบดีเพื่อโปรดทราบ
11) รับหนังสือประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องลงโทษนักศึกษาทุจริตสอบในภาคเรียนนั้น
แล้วสาเนาแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ
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จากภาระงานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ข้ า พเจ้ า จึ ง ได้ เลื อ กเอา งานฝึ ก
ประสบการณ์ วิช าชีพ ของนั กศึกษา มาเขีย นคู่มื อการปฏิบั ติงานการฝึ กประสบการณ์ วิช าชีพ ของ
นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมี Flow Chart ดังนี้

เริ่มต้น

นักศึกษาลงทะเบียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ไม่อนุมัติการลงทะเบียน
อาจารย์ตรวจสอบ
อนุมัติการลงทะเบียน
นักศึกษาเลือกสถานประกอบการ
ไม่อนุมัติสถานประกอบการ
อาจารย์ตรวจสอบ
อนุมัติการเลือกสถานประกอบการ
นักศึกษาพิมพ์หนังสือขอความอนุเคราะห์ และแบบตอบรับฝึกงาน
ไม่ผ่านให้ปรับแก้ให้ถกู ต้อง
ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือ
ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาฝึกฯ
ผ่าน หนังสือพิมพ์ได้ถูกต้อง

ไม่ผ่านให้ปรับแก้ให้ถกู ต้อง
นาเสนอคณบดีเพื่อโปรด
พิจารณาลงนามหนังสือ
ขอควา

ผ่าน หนังสือพิมพ์ได้ถูกต้อง
นักศึกษานาหนังสือไปยื่นสถานประกอบเพื่อพิจารณา
สถานประกอบการไม่อนุมัติ
หัวหน้าสถานประกอบการพิจารณา

A
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A

สถานประกอบการอนุมัติ

นักศึกษาพิมพ์หนังสือขอส่งนักศึกษาเพือ่ เข้า
รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พร้อมแนบ
แบบตอบรับรับนักศึกษาฝึกงาน
ไม่ผ่านให้ปรับแก้ให้ถกู ต้อง
ตรวจสอบความถูกต้องของ
หนังสือขอส่งนักศึกษาฯ
ผ่าน หนังสือพิมพ์ได้ถูกต้อง
เจ้าหน้าที่แนบแบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นาเสนอคณบดีเพื่อโปรด
พิจารณาลงนาม
ผ่าน หนังสือพิมพ์ได้ถูกต้อง
นักศึกษานาหนังสือไปยื่นสถานประกอบการในวันแรกที่ไปฝึกงาน
หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกงานหัวหน้าสถานประกอบการทาการ
ประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รวบรวมคะแนน เก็บไว้เป็นหลักฐาน แล้วส่งคะแนนให้สาขาวิชา
เพื่อรวบรวมคะแนน ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

สิ้นสุด

บทที่ 3
หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน
ในการปฏิบัติงานตามคู่มือ เรื่อง การปฏิบัติงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ปฏิบัติงานการฝึกประสบการณ์
วิช าชีพ ต้ องเป็ น ผู้ รอบรู้ในงานที่ ป ฏิ บั ติ ง าน ตามระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ มติ และประกาศที่ เกี่ ย วข้ อ ง
โดยมีหน้าที่ต้องศึกษาปฏิบัติให้คาปรึกษา แนะนา ตรวจสอบและรายงานผลการปฏิบัติตาม ระเบียบ
ข้อบังคับ มติที่ประชุมและประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยรายละเอียดดังต่อไปนี้ ระเบียบ ข้อบังคับ มติและประกาศแนวปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง
3.1 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
คณะกรรมการอุ ด มศึ ก ษา (2552) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF: HEd)
หมายถึง กรอบที่แสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ ซึ่งประกอบด้วย ระดับ
คุณ วุ ฒิ การแบ่ ง สายวิช า ความเชื่ อ มโยงต่ อ เนื่ อ งจากคุ ณ วุฒิ ซึ่ ง เพิ่ ม สู ง ขึ้ น ตามระดั บ ของคุ ณ วุ ฒิ
ลักษณะของหลักสูตรในแต่ละระดับคุณวุฒิ ปริมาณการเรียนรู้ที่ สอดคล้องกับเวลาที่ต้องใช้ การเปิด
โอกาสให้เทียบโอนผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้ง
ระบบและกลไกที่ ใ ห้ ค วามมั่ น ใจ ในประสิ ท ธิ ผ ลการด าเนิ น งานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของสถาบันอุดมศึกษาว่าสามารถผลิตบัณฑิ ตให้บรรลุคุณภาพตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้
3.1.1 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของแต่ละระดับคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี
ผู้สาเร็จการศึกษาปริญญาตรี โดยทั่วไปจะมีความรู้ความสามารถ อย่างน้อยต่อไปนี้
(1) ความรู้ที่ ครอบคลุม สอดคล้อง และเป็นระบบในสาขา/สาขาวิชาที่ศึกษา ตลอดถึง
ความเข้าใจในทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง
(2) ความสามารถที่จะตรวจสอบปัญ หาที่ซับซ้อนและพัฒนาแนวทางในการแก้ปัญ หาได้
อย่างสร้างสรรค์จากความเข้าใจที่ลึกซึ้งของตนเองและความรู้จากสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องโดยอาศัย
คาแนะนาแต่เพียงเล็กน้อย
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(3) ความสามารถในการค้นหา การใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติที่เหมาะสมในการ
วิเคราะห์ และแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ตลอดจนการเลือกใช้กลไกที่เหมาะสมในการสื่อผลการวิเคราะห์
ต่อผู้รับข้อมูลข่าวสารกลุ่มต่าง ๆ
(4) ในกรณีของหลักสูตรวิชาชีพ สิ่งสาคัญคือ ความรู้และทักษะที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพในวิชาชีพนั้น ๆ
(5) ในกรณี ของหลั กสูตรวิชาการที่ ไม่มุ่ง เน้ นการปฏิ บัติในวิชาชี พ สิ่ง สาคัญ คือ ความรู้
ความเข้ า ใจอย่ า งลึ ก ซึ้ งในผลงานวิ จั ย ต่ า ง ๆ ในสาขา/สาขาวิ ช านั้ น ความสามารถในการแปล
ความหมาย การวิเคราะห์ และประเมินความสาคัญ ของการวิจัยในการขยายองค์ความรู้ใ นสาขา /
สาขาวิชา
3.1.2 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
(1) มีความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหา และข้อโต้แย้งทั้งในสถานการณ์ส่วนบุคคลและของ
กลุ่ม โดยการแสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในการแสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมไปปฏิบัติ
(2) สามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาค้นคว้าใน
สาขาวิชาของตนเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและข้อโต้แย้งในสถานการณ์อื่น
(3) สามารถพิจารณาแสวงหาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญ หาทางวิชาการหรือ
วิชาชีพ โดยยอมรับข้อจากัดของธรรมชาติของความรู้ในสาขาวิชาของตน
(4) มีส่วนร่วมในการติดตามพัฒนาการในศาสตร์ของตนให้ทันสมัย และเพิ่มพูนความรู้
และความเข้าใจของตนอยู่เสมอ
(5) มีจริยธรรมและความรับผิดชอบสูงทั้งในบริบททางวิชาการ ในวิชาชีพและชุมชนอย่าง
สม่าเสมอ
3.1.3 มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของคุณวุฒิระดับปริญญาตรี อย่างน้อยต้อง
เป็นดังนี้
(1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
สามารถจัดการปัญ หาทางคุณ ธรรม จริยธรรม และวิชาชีพโดยใช้ดุลยพินิจ ทางค่านิ ยม
ความรู้ สึ ก ของผู้ อื่ น ค่ านิ ย มพื้ น ฐาน และจรรยาบรรณวิ ช าชี พ แสดงออกซึ่ ง พฤติ ก รรมทางด้ า น
คุณ ธรรมและจริยธรรม อาทิ มี วินัย มีความรับ ผิดชอบ ซื่อ สัตย์สุจริต เสีย สละ เป็ นแบบอย่างที่ ดี
เข้าใจผู้อื่น และเข้าใจโลก เป็นต้น
(2) ด้านความรู้
มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาอย่างกว้างขวางและเป็ นระบบ ตระหนัก รู้หลักการและทฤษฎี
ในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง สาหรับหลักสูตรวิชาชีพ มีความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าของความรู้
เฉพาะด้านในสาขาวิชา และตระหนักถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่ เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญ หาและการต่อ
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ยอดองค์ ค วามรู้ ส่ ว นหลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ที่ เน้ น การปฏิ บั ติ จะต้ อ งตระหนั ก ในธรรมเนี ย มปฏิ บั ติ
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์
(3) ด้านทักษะทางปัญหา
สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจและสามารถประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐาน
ใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อมูลที่ได้ในการแก้ไขปัญหาและงานอื่น ๆด้วยตนเอง
สามารถศึ ก ษาปั ญ หาที่ ค่ อ นข้ า งซั บ ซ้ อ นและเสนอแนะแนวทางในการแก้ ไ ขได้ อ ย่ า งสร้ า งสรรค์
โดยคานึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ ทางภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ
สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจอันถ่องแท้ในเนื้อหาสาระทางวิชาการและวิชาชีพ สาหรับหลักสูตร
วิชาชีพ นักศึกษาสามารถใช้วิธีการปฏิบัติงานประจาและหาแนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม
(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีส่วนช่วยและเอื้ อต่อ การแก้ ไขปั ญ หาในกลุ่ม ได้อ ย่างสร้างสรรค์ ไม่ ว่าจะเป็ นผุ้น าหรือ
สมาชิกของกลุ่ม สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนและต้องใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ
ในการแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปั ญหาได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและ
ของกลุ่ม รับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาตนเองและอาชีพ
(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถศึกษาและทาความเข้าใจในประเด็นปัญ หา สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิค
ทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ทีเกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการ
แก้ไขปัญ หา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และ
น าเสนอข้ อ มู ล สารสนเทศอย่ า งสม่ าเสมอ สามารถสื่ อ สารได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทั้ ง ในการพู ด
การเขียน สามารถเลือกใช้รูปแบบของการนาเสนอที่เหมาะสมสาหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้
3.2 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ (2560) การฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพเป็นกิจกรรมที่สาคัญยิ่งในกระบวนการเรียนการสอนวิชาชีพวิชาการสาขาต่าง ๆ
เป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษามีโอกาสฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานที่มีลักษณะงานตรงตามสาขาวิชาชีพที่
นักศึกษาเลือกเรียน เพื่อนักศึกษาจะได้พัฒนาความรู้ ความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ควบคู่กันไปในสภาวะแวดล้อมที่เป็นจริง ทาให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงด้วยตนเอง
3.2.1 ความสาคัญของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระทาร่วมกัน
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการหรือหน่วยงาน เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสฝึกปฏิบัติงาน
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ในสถานประกอบการ ที่มีลักษณะงานตรงตามสาขาวิชาชีพที่เลือกเรียน นักศึกษาจะได้พัฒนาความรู้
ความสามารถทั้งภาคทฤษฎีแ ละภาคปฏิบั ติ ค วบคู่กั น ไปในสภาวะแวดล้อ มที่ เป็ น จริง ท าให้ ไ ด้รั บ
ประสบการณ์ตรงด้วยตนเอง กระบวนการและประสบการณ์ดังกล่าวนับว่ามีความจาเป็นและสาคัญยิ่ง
เพราะจะมีส่วนช่วยฝึกฝนให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิด ชอบได้เป็นอย่างดี มีความ
มั่นใจ อีกทั้งเป็นการส่งเสริม พัฒนาพฤติกรรมของนักศึกษาทุกด้าน ทั้งบุคลิกภาพ สติปัญญา เจตคติ
ที่ถูกต้องเหมาะสม พร้อมที่จะออกไปดาเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2.2 จุดมุ่งหมายของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1) เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู้ ความเข้ าใจ ในลั ก ษณะงานของสถานประกอบการหรื อ
หน่วยงานต่างๆ ที่สอดคล้องกับวิชาการสาขาวิชาชีพของตน
2) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ในสาขาวิชาชีพของตนให้
กว้างขวางยิ่งขึ้น
3) เพื่อให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้เกิดผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ
4) เพื่อให้นักศึกษาสามารถแก้ปัญหา และพัฒนางานของตนเองให้ดียิ่งขึ้นได้
5) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถเพียงพอที่จะประกอบอาชีพ หรือสร้างงานให้กับ
ตนเองได้
6) เพื่อให้นักศึกษาเป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชน
7) เพื่อให้นักศึกษามีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย
8) เพื่อให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่องานตามสาขาวิชาชีพของตน
3.2.3 เงื่อนไขของการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1) นักศึกษาที่จะออกฝึกประสบการณ์ วิชาชีพทุกคนจะต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบั ติ
ขั้ น ต้ น จากระดั บ สาขาวิ ช า/หลั ก สู ต รก่ อ น ถ้ า ขาดคุ ณ สมบั ติ ข้ อ ใดข้ อ หนึ่ ง จะไม่ มี สิ ท ธิ์ อ อกฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ
2) นักศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่อยู่ในระหว่างการถูกทาโทษ
ทางวินัย
3) นักศึกษาต้องผ่านการประเมินผลในรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดย
ระดับคะแนนต้องไม่ต่ากว่า C
4) นักศึกษาต้องผ่านการปฐมนิเทศ และการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมจากคณะ
5) นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคเรียนนั้นๆ หากไม่
สามารถลงทะเบียนรายวิชาดังกล่าวได้จะถือว่ากระบวนการขอความอนุ เคราะห์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพจากสถานประกอบการเป็นโฆษะ และไม่มีสิทธิ์ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
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3.2.4 ขั้นตอนการฝึกประสบการณ์
1) นั ก ศึ ก ษาลงทะเบี ย น ฝึ ก งาน ผ่ า น เว็ บ ไซด์ https://humancmru.jobbkk.com
แล้วยังไม่สามารถเข้าระบบได้ ต้องรอให้อาจารย์ที่ดูแลการอนุมัติคลิกอนุมัติ ก่อนจึงจะสามารถเข้าสู่
ระบบได้
2) ถ้า อาจารย์ ค ลิ ก อนุ มั ติ แ ล้ ว นั ก ศึ ก ษาเข้ า สู่ร ะบบด้ วย username = รหั ส ประจ าตั ว
นักศึกษา password = วัน/เดือน/ปีเกิด (อาจารย์ต้องอนุมัติ ข้อ 1.ก่อน)
3) นักศึกษาเข้าสู่ระบบเพื่อกรอกรายละเอียดสถานที่ฝึกงาน แล้วต้องให้ อาจารย์ที่ดูแลการ
อนุมัติคลิกอนุมัติอีกรอบ
4) ให้ นั ก ศึ ก ษาปริ้ น หนั ง สื อ ขอความอนุ เคราะห์ และแบบตอบรั บ ส่ ง ที่ เจ้ า หน้ า ที่ ณ
สานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5) ให้นักศึกษามารับหนังสือตามข้อที่ 4 แล้วนาส่งสถานประกอบการ
6) สถานประกอบการตอบรับนั กศึกษาขอฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ โดยส่ง แบบตอบรับ
นักศึกษาเพื่อเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มายังคณะทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือให้นักศึกษา
นามาส่งคณะ หากไม่ตอบรับให้นาหนังสือที่ไม่ตอบรับ มายื่นที่คณะ แล้วทาการยกเลิกสถานที่ฝึกงาน
จากระบบ แล้วดาเนินการตามข้อที่ 3
7) นักศึกษาเข้าร่วมการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา อบรมทักษะความสามารถของ
นักศึกษา ตามที่คณะจัด
8) นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในช่วงเวลาที่คณะกาหนด จานวน 560 ชั่วโมง โดย
ปฏิบัติตามระเบียบของสถานที่ฝึกงาน
9) ระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาต้องผ่านการนิเทศจากผู้นิเทศก์ทั้ง 2 ฝ่าย
เพื่อรับฟังคาแนะนา และการประเมินผลจากผู้นิเทศก์นักศึกษา
10) เมื่อครบกาหนดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สถานประกอบการส่งตัวนักศึกษากลับ
มหาวิทยาลัย โดยแบบประเมินจะส่งคืนมหาวิทยาลัยก่อนวันสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์ อย่างน้อย 1
สัปดาห์
11) คณะและสาขาวิชา/หลักสูตร จัดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์หลังจาก
เสร็จสิ้น
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
12) สาขาวิ ช า/หลั ก สู ต รประเมิ น ผลการฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ของนั ก ศึ ก ษาเป็ น
รายบุคคลตามระเบียบการวัดและประเมินผลของคณะและมหาวิทยาลัย
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3.2.5 การนิเทศงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (2555) การนิเทศงาน
เป็นกระบวนการแนะนา ช่วยเหลือ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษาเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ดี
ที่สุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
3.2.6 ลักษณะของการนิเทศ
การนิเทศงานมีหลายลักษณะ ตั้งแต่การเตรียมตัวนักศึกษาจากสาขาวิชา การปฐมนิเทศ
ก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การประชุมแนะนาเป็นกลุ่ม การซักถามพูดคุยเป็นรายบุคคล การ
แนะนาเอกสารและการเสาะแสวงหาความรู้ความสามารถเพิ่มเติม การสัมมนาระหว่างการฝึก
ประสบการณ์ การปัจฉิมนิเทศ รวมทั้งวิธีการอื่น ๆ ที่จะช่วยเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการฝึกปฏิบัติงาน
ของนักศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
3.2.7 ผูน้ ิเทศก์นักศึกษา
ผู้ทาหน้าที่นิเทศงานแก่นักศึกษา เรียกว่า “ผู้นิเทศก์” ซึ่งมีอยู่ 2 ฝ่าย คือ
1) ผู้นิเทศก์ฝ่ายสถานประกอบการ
หมายถึ ง หั ว หน้ า สถานประกอบการหรื อ หน่ ว ยงานที่ นั ก ศึ ก ษาเข้ า รั บ การฝึ ก
ประสบการณ์ วิ ชาชี พ หรือผู้ ที่ ได้รั บมอบหมายจากสถานประกอบการให้ รั บผิ ด ชอบนั กศึ ก ษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ
2) ผู้นิเทศก์ฝ่ายมหาวิทยาลัย
หมายถึง อาจารย์จากสาขาวิชาที่ส่ งนั กศึกษาออกฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ หรือผู้ ที่
ได้รับมอบหมายจากสาขาวิชา
3.2.8 จานวนครั้งในการนิเทศ
จานวนครั้งในการนิเทศนักศึกษาอยู่ในดุลพินิจของผู้นิเทศก์ แต่อย่างน้อย 1 ครั้งต้องเป็น
การไปนิเทศยังสถานประกอบการที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3.2.9 การบันทึกการนิเทศ
ผู้นิ เทศการฝึ ก ประสบการณ์ ทั้ ง สองฝ่ า ยควรบั น ทึ ก การนิ เทศงานหรื อ แสดงข้ อ คิ ด เห็ น
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของนักศึกษาในแบบบันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจาวันของนักศึกษา
3.2.10 การประเมินผล
เมื่ อ สิ้ น สุ ด กระบวนการฝึ ก ประสบการณ์ วิ ชาชี พ ของนั ก ศึ ก ษา ผู้ นิ เทศก์ ทั้ ง สองฝ่ ายจะ
ประเมินผล การฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา
3.2.11 การบันทึกการประเมินผล
1) ผู้นิเทศก์ฝ่ายสถานประกอบการ บันทึกข้อมูลการประเมินผลลงในแบบประเมินผลตาม
ตัวอย่างแบบฟอร์มในเอกสารนี้
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2) ผู้นิเทศก์ฝ่ายมหาวิทยาลัย บันทึกข้อมูลการประเมินผล ซึ่งแต่ละสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
จะเป็นผู้กาหนดขึ้นตามรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 4)
3.2.12 การวัดผลและประเมินผล
1) การประเมิ น ผลการฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ให้ พิ จ ารณาตามเกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้ใ น
หลักสูตรของสาขาวิชาและมหาวิทยาลัย คือ 560 ชั่วโมง โดยนักศึกษาจะต้องมีเวลาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพจริง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเกณฑ์ที่กาหนดไว้ จึงจะได้รับการพิจารณาประเมินผล
2) การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา จะได้รับการประเมินจากผู้
นิเทศก์ทั้ง 2 ฝ่าย ได้แก่ ผู้นิเทศฝ่ายสถานประกอบการ และผู้นิเทศฝ่ายมหาวิทยาลัย โดยสัดส่วน
ของคะแนนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีดังนี้
(1) การร่วมกิจกรรม (ปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ การอบรม)*
ร้อยละ 10
(2) ผลการประเมินจากสถานประกอบการ
ร้อยละ 40
(3) ผลการประเมินจากผู้นิเทศก์ฝ่ายมหาวิทยาลัย
ร้อยละ 50
*หมายเหตุ : ยกเว้นการลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน
3) ระดับคะแนนการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีดังนี้
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ความหมาย
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
ดีพอใช้
พอใช้
อ่อน
อ่อนมาก
ตก

ค่าระดับคะแนน
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.0

ค่าร้อยละ
85 – 100
80 – 84
75 – 79
70 – 74
65 – 69
60 – 64
55 – 59
0 – 54

หมายเหตุ นักศึกษาต้องได้รับคะแนนประเมิน ไม่ต่ากว่า C จึง จะผ่านเกณฑ์การฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม
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3.2.13 บทบาทหน้าที่ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1) บทบาทหน้าที่ของผู้นิเทศก์ฝ่ายหน่วยงาน
1) ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนเริ่มฝึกประสบการณ์ วิชาชีพในสถานประกอบการ เพื่ อ
ชี้แจงให้นักศึกษาทราบถึงลักษณะงาน กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ วัฒนธรรมของสถานประกอบการที่
นักศึกษาจะต้องยึดถือปฏิบัติ
2) จัดตารางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับผู้นิเทศก์ฝ่ายมหาวิทยาลัย
3) ทาการนิเทศงานแก่นั กศึกษา โดยให้คาแนะนาปรึกษาเกี่ยวกับงานที่นักศึกษา
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ
4) ควบคุมดูแลความประพฤติของนักศึกษา ชี้แจงข้อบกพร่องของนักศึกษา และช่วย
แก้ไขปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้น
5) ประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา
6) ประสาน ประชุมกับผู้นิเทศก์ฝ่ายมหาวิทยาลัย เพื่อให้ความเห็นในการปรับปรุง
การทางานของนักศึกษา
2) บทบาทหน้าที่ของผู้นิเทศก์ฝ่ายมหาวิทยาลัย
1) ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนจะออกฝึกประสบการณ์ภาคสนาม เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตนขณะฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2) ประสานและร่ ว มวางแผนการฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ กั บ ผู้ นิ เทศก์ ฝ่ า ยสถาน
ประกอบการ
3) ทาการนิ เทศนั ก ศึก ษายัง สถานประกอบการเป็ น ครั้ง คราวตามความเหมาะสม
เพื่อให้คาแนะนาปรึกษาแก่นักศึกษา
4) ติดตามผลการปฏิบัติงาน และควบคุมดูแลความประพฤติของนักศึกษา รวมทั้งช่วย
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
5) ประชุมสัมมนานักศึกษาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามความเหมาะสม
6) ปัจฉิมนิเทศหลังจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7) ประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา
8) รวบรวมข้อ คิ ดเห็ น ข้อ เสนอแนะเกี่ ย วกับ การฝึ กประสบการณ์ วิช าชีพ เพื่ อ หา
แนวทางพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3) บทบาทหน้าที่ของนักศึกษา
1) จัดหาสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ตรงตามสาขาวิชาที่ศึกษา
2) ฝึกปฏิบัติในงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดความรู้ ความสามารถ และสร้างเสริม
ประสบการณ์แก่ตนเอง
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3) ต้องบั น ทึก การฝึก ประสบการณ์ วิชาชีพ ของตนเองเป็น ประจาทุ กวัน ลงในแบบ
บันทึกการปฏิบัติงานประจาวัน
4) มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความสนใจ ตั้งใจปฏิบัติงาน และมีความรับผิดชอบใน
หน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย
5) สร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคลากรในสถานประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
6) มีความร่วมมือที่ดีกับสถานประกอบการ
7) ประพฤติตนอยู่ในระเบียบข้อบังคับของสถานประกอบการ
8) ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย
3.3 ระเบียบปฏิบัติของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1) ระเบียบการฝึกประสบการณ์
1.1) ต้องเข้าประชุ ม อบรม ปฐมนิเทศ และปัจ ฉิมนิ เทศ ตามที่ค ณะและสาขาวิช า
กาหนดไว้
1.2) ต้ อ งมี เวลาฝึ ก ประสบการณ์ วิช าชี พ ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 80 ของช่ ว งเวลาฝึ ก
ประสบการณ์ทั้งหมด
1.3) นั ก ศึ ก ษาที่ จ ะผ่ า นการฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ต้ อ งผ่ า นการวั ด ผลและ
ประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่คณะและมหาวิทยาลัยกาหนด
1.4) ต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของสถานประกอบการที่นักศึกษาเข้ารับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
1.5) ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
1.6) ต้องไม่มีความผิดตามระเบียบ ข้อบังคับสาหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ที่กาหนดไว้เป็นพิเศษ ซึ่งถือว่าจะไม่ให้ผ่านการฝึกประสบการณ์หรือส่งตัวกลับมหาวิทยาลัย คือ
1.6.1) ประพฤติเสื่อมเสียด้านชู้สาว
1.6.2) ยักยอก ขโมย ทาลายทรัพย์สินของผู้อื่น
1.6.3) ดื่มสุรา เสพยาเสพติด
1.6.4) เล่นการพนัน
1.6.5) ทะเลาะวิวาทและก่อให้เกิดการแตกสามัคคีในหมู่คณะ
1.6.6) ยุยง ปลุกปั่นทางการเมือง ก่อให้เกิดความไม่สงบทางการเมือง
2) การลงเวลาปฏิบัติงาน
1) นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานให้ทันตามเวลาที่สถานประกอบการกาหนดและไม่กลับ
ก่อนเวลาที่สถานประกอบการกาหนด
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2) นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งลงลายมื อ ชื่ อ เวลามาและกลั บ ในบั ญ ชี ล งเวลาปฏิ บั ติ ง านตาม
แบบฟอร์มที่คณะกาหนด
3) หากมีเหตุจาเป็ นต้องลาหยุดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ต้องชี้แจงเหตุผลและใช้
แบบใบลาที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้เท่านั้น
3) การแต่งกาย
นักศึกษาต้องแต่งกายตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ หรือตามเครื่องแบบที่สถานฝึกประสบการณ์จัดให้
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่อง
แต่งกายนักศึกษา พ.ศ. 2554
3.1) นักศึกษาชาย
3.1.1) เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว หรือแขนสั้นไม่มีลวดลาย มีกระเป๋าด้านซ้าย ถ้า
เป็นแขนยาว ห้ามพับแขน ให้ชายเสื้ออยู่ในกางเกง
3.1.2) กางเกงขายาว ทรงสุภาพ สีดา สีกรมท่า หรือสีน้าเงินเข้ม ไม่มีลวดลาย ไม่
อนุญาตให้สวมกางเกงยีนส์โดยเด็ดขาด
3.1.3) กรณีที่ผูกเน็คไท ให้ใช้เน็คไทของมหาวิทยาลัย หรือสีกรมท่า ติดเข็ม
เครื่องหมาย มหาวิทยาลัย นักศึกษาปีที่ 1 ทุกคนต้องผูกเน็คไท
3.1.4) เข็มขัดตามแบบของมหาวิทยาลัย
3.1.5) ถุงเท้าใช้สีเรียบ ไม่มีลวดลาย
3.1.6) รองเท้าหนัง หรือรองเท้าผ้าใบหุ้มส้นสีดา ไม่อนุญาตให้สวมรองเท้าแตะ
โดยเด็ดขาดในงานพิธีการให้ใช้รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดาเท่านั้น
3.1.7) ไว้ทรงผมทรงสุภาพ ไม่ตกแต่งสีผม ไม่ไว้หนวดเครา
3.2) นักศึกษาหญิง
3.2.1) เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นมีปก ไม่รัดรูป ติดกระดุมมหาวิทยาลัย ชายเสื้ออยู่ใน
กระโปรง
3.2.2) ติดเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยเหนืออกด้านซ้าย
3.2.3) กระโปรงทรงสุภาพ ไม่มีลวดลาย สีดา สีกรมท่า หรือสีน้าเงินเข้มและไม่
อนุญาตให้ใส่กระโปรงยีนส์และกางเกงยีนส์โดยเด็ดขาด
3.2.4) เข็มขัดตามแบบของมหาวิทยาลัย
3.2.5) รองเท้ าหนัง หรือรองเท้ าผ้าใบหุ้มส้น หรือรัดส้นสีดา ไม่มีลวดลาย ไม่
อนุญาตให้สวมรองเท้าแตะโดยเด็ดขาด สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้สวมถุงเท้าสั้นสีขาวด้วย งานพิธี
การให้ใช้รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดาเท่านั้น
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3.2.6) ผมทรงสุภาพ ไม่ตกแต่งสีผมจนดูไม่สุภาพ
3.4 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง เกณฑ์และแนวปฏิบัติการออกฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม พ.ศ. ๒๕๕๙
มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏเชียงใหม่ (2561) ตามมติที่ ป ระชุ มคณะกรรมการบริห ารวิช าการ
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 มีมติให้กาหนดเกณฑ์และแนวปฏิบัติก่อน
ออกฝึ กประสบการณ์ วิช าชีพ โดยก าหนดคุ ณ สมบั ติข องนั ก ศึก ษาที่ ออกฝึก ประสบการณ์ วิช าชี พ
ภาคสนามให้เป็นมาตรฐาน เดียวกัน จึงให้ยกเลิก ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง เกณฑ์
และแนวปฏิ บั ติ ก่ อ นออก ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ประกาศ ณ วั น ที่ 3 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2556
มหาวิทยาลัยจึงกาหนดเกณฑ์ และแนวปฏิ บัติก่ อนออกฝึกประสบการณ์ วิชาชีพฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม ดังนี้
1) นักศึกษาต้องเรียนและสอบได้ในรายวิชาเฉพาะหรือวิชาเอกไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของ
รายวิชาเอก (ยกเว้นนักศึกษาภาคปกติ กลุ่มเทียบโอนจากอนุปริญ ญาหรือเทียบเท่า จะมีแผนการ
เรียน กาหนดให้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ในภาคฤดูร้อน และกลับมาเรียน
อีก 1 ปีการศึกษา)
2) กรณีนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ต้องเรียนและสอบได้รายวิชาชีพครูบังคับ และ
ครูเลือกครบตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
3) นักศึกษาต้องเรียนและสอบได้ในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือรายวิชา
ที่มีลักษณะเดียวกับการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4) นักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพจะต้องผ่า นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจาหลักสูตร หากขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งจะไม่มีสิทธิ์ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
5) นักศึกษาจะต้องผ่ านการปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิ เทศ และการอบรมจากคณะ และ/หรือ
ภาควิชาหลักสูตร
ทั้งนี้ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม
พ.ศ. 2559
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3.5 สิ่งที่ควรคานึงในการปฏิบัติตาม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง เกณฑ์และแนว
ปฏิบัติการออกฝึกประสบการณ์ภาคสนาม พ.ศ. 2559
1) นักศึกษาต้องเรียนและสอบได้ในรายวิชาเฉพาะหรือวิชาเอกไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของ
รายวิชาเอก (ยกเว้นนักศึกษาภาคปกติ กลุ่มเทียบโอนจากอนุปริญ ญาหรือเทียบเท่า จะมีแผนการ
เรียน กาหนดให้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ในภาคฤดูร้อน และกลับมาเรียน
อีก 1 ปีการศึกษา) จึงจะสามารถออกฝึกประสบการณ์ภาคสนามได้
2) นักศึกษาต้องเรียนและสอบได้ในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือรายวิชา
ที่มีลักษณะเดียวกับการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาต้องได้รับคะแนนประเมิน ไม่ต่ากว่า
C จึงจะสามารถลงทะเบียนออกฝึกประสบการณ์ภาคสนามได้
3) นักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจาหลักสูตร หากขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งจะไม่มีสิทธิ์ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4) นักศึกษาจะต้องผ่านการปฐมนิเทศ ปั จฉิมนิเทศ และการอบรมจากคณะ และ/หรือ
ภาควิชาหลักสูตร ตามปฏิทินที่คณะกาหนด จึงจะผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้
5) นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคเรียนนั้น ๆ หากไม่
สามารถลงทะเบียนรายวิชาดังกล่าวได้จะถือว่า กระบวนการขอความอนุ เคราะห์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพจากสถานประกอบการเป็นโฆษะ และไม่มีสิทธิ์ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

บทที่ 4
เทคนิคในการปฏิบัติงาน
การฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ของนั ก ศึ ก ษาคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 1) นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาฝึก
ประสบการณ์ วิชาชีพ คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภั ฏเชียงใหม่ ในแต่ละภาค
การศึกษา 2) อาจารย์ที่รับผิดชอบนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และ 3) หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ที่
หัวหน้าหน่วยงานมอบหมายของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่รับนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์
และสั งคมศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเชียงใหม่ เข้ าฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พ ซึ่ ง มี ม ติ ข้ อ บั ง คั บ และ
ประกาศต่างๆ ที่จะต้องยึดไว้เป็นหลักในการปฏิบัติงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เพื่อความถูกต้อง สะดวกรวดเร็ว จึงจาเป็นจะต้องมีขั้นตอนและวิธีการในการบริหารจัดการงานการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีขั้นตอนและเทคนิคในการปฏิบัติ ดังนี้
4.1 กิจกรรมและแผนการปฏิบัติงาน ดังตารางที่ 4.1 แสดงกิจกรรมและแผนการปฏิบัติงาน งานฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

1

กระบวนการ/กิจกรรม
นักศึกษาลงทะเบียน ในระบบฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
ภาคการศึกษาที่ 1
- นักศึกษาลงทะเบียน แล้วให้อาจารย์อนุมัติ ครั้งที่ 1
- นักศึกษาเลือกสถานที่ฝึกงาน อาจารย์อนุมัติ ครั้งที่ 2
- นักศึกษาพิมพ์หนังสือขอความอนุเคราะห์ และแบบ
ตอบรับฝึกงานจากระบบฝึกงานแล้วมายื่นที่คณะ(ยัง
ไม่ต้องพิมพ์หนังสือส่งตัว)
- นักศึกษามาติดต่อรับหนังสือคืน แล้วนาหนังสือไปยื่น
ที่สถานที่ฝึกงาน
- หากสถานที่ฝึกงานตอบรับที่ฝึกงานแล้วให้นักศึกษา
พิมพ์หนังสือส่งตัวจากระบบพร้อมแนบแบบตอบ
รับมายื่นที่ศูนย์ฝึก

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
มีนาคม นักศึกษา/อาจารย์
ถึง
ผู้รบั ผิดชอบในแต่
พฤษภาคม ละภาควิชา/
หลักสูตร
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2

3

4

5

6

7

ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์
ภาคการศึกษาที่ 1
- คณะจัดปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม
ก่อนออกฝึกฯ
- คณะแจกหนังสือส่งตัว พร้อมคู่มือฝึกงานให้นักศึกษา
นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ภาคการศึกษา ที่ 1
- นักศึกษาฝึกประสบการณ์ตามแหล่งฝึกประสบการณ์
ของตนเอง
อาจารย์นิเทศก์ออกนิเทศนักศึกษา อย่างน้อย 1 ครั้ง
ต่อภาคเรียน

มิถุนายน

คณะ

มิถุนายน
ถึง
กันยายน

แหล่งฝึก
ประสบการณ์

มิถุนายน
ถึง
กันยายน
ตุลาคม

อาจารย์นิเทศก์แต่
ละภาควิชา

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์
ภาคการศึกษาที่ 1
- คณะจัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์
วิชาชีพเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบวิชาชีพใน
อนาคต
ส่งผลการเรียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
พฤศจิกายน
ภาคการศึกษาที่ 1
- อาจารย์ส่งผลการเรียนถึงคณะ ฯ
นักศึกษาลงทะเบียน ในระบบฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ พฤษภาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
ถึง
ตุลาคม
- นักศึกษาลงทะเบียน แล้วให้อาจารย์อนุมัติ ครั้งที่ 1
- นักศึกษาเลือกสถานที่ฝึกงานอาจารย์อนุมัติ ครั้งที่ 2
- นักศึกษาพิมพ์หนังสือขอความอนุเคราะห์ และแบบ
ตอบรับฝึกงานจากระบบฝึกงานแล้วมายื่นที่คณะ(ยัง
ไม่ต้องพิมพ์หนังสือส่งตัว)
- นักศึกษามาติดต่อรับหนังสือคืน แล้วนาหนังสือไปยื่น
ที่สถานที่ฝึกงาน
- หากสถานที่ฝึกงานตอบรับที่ฝึกงานแล้วให้นักศึกษา

คณะ

อาจารย์นิเทศก์/
ภาควิชา/
คณะ
นักศึกษา/อาจารย์
ผู้รับผิดชอบในแต่
ละภาควิชา/
หลักสูตร
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8

9

10

11

12
13

พิมพ์หนังสือส่งตัวจากระบบพร้อมแนบแบบตอบ
รับมายื่นที่ศูนย์ฝึก
ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์
พฤศจิกายน คณะ
ภาคการศึกษาที่ 2
- คณะจัดปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม
ก่อนออกฝึกฯ
- คณะแจกหนังสือส่งตัว พร้อมคู่มือฝึกงานให้นักศึกษา
นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
พฤศจิกายน แหล่งฝึก
ภาคเรียน ที่ 2
ถึง
ประสบการณ์
- นักศึกษาฝึกประสบการณ์ตามแหล่งฝึกประสบการณ์ กุมภาพันธ์
ของตนเอง
อาจารย์นิเทศก์ออกนิเทศนักศึกษา
พฤศจิกายน อาจารย์นิเทศก์แต่
ถึง
ละภาควิชา
- อาจารย์นิเทศก์ออกนิเทศนักศึกษา อย่างน้อย 1
กุมภาพันธ์
ครั้งต่อภาคเรียน
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์
มีนาคม คณะ
ภาคเรียนที่ 2
- คณะจัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์
วิชาชีพเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบวิชาชีพใน
อนาคต
ส่งผลการเรียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
มีนาคม อาจารย์นิเทศก์
- อาจารย์ส่งผลการเรียนถึงคณะ ฯ
คณะ
นักศึกษาลงทะเบียน ในระบบฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ สิงหาคม นักศึกษา/อาจารย์
ภาคการศึกษาที่ 3
ถึง
ผู้รับผิดชอบในแต่
กุมภาพันธ์ ละภาควิชา/
- นักศึกษาลงทะเบียนแล้วให้อาจารย์อนุมัติ ครั้งที่ 1
หลักสูตร
- นักศึกษาเลือกสถานที่ฝึกงานอาจารย์อนุมัติครั้งที่ 2
- นักศึกษาพิมพ์หนังสือขอความอนุเคราะห์ และแบบ
ตอบรับฝึกงานจากระบบฝึกงานแล้วมายื่นที่คณะ (ยัง
ไม่ต้องพิมพ์หนังสือส่งตัว)
- นักศึกษามาติดต่อรับหนังสือคืน แล้วนาหนังสือไปยื่น
ที่สถานที่ฝึกงาน
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14

15

16

17

18

- หากสถานที่ฝึกงานตอบรับที่ฝึกงานแล้วให้นักศึกษา
พิมพ์หนังสือส่งตัวจากระบบพร้อมแนบแบบตอบ
รับมายื่นที่ศูนย์ฝึก
ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์
ภาคการศึกษาที่ 3
- คณะจัดปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม
ก่อนออกฝึกฯ
- คณะแจกหนังสือส่งตัว พร้อมคู่มือฝึกงานให้นักศึกษา
นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ภาคการศึกษา ที่ 3
- นักศึกษาฝึกประสบการณ์ตามแหล่งฝึกประสบการณ์
ของตนเอง
อาจารย์นิเทศก์ออกนิเทศนักศึกษาภาคการศึกษาที่ 3
- อาจารย์นิเทศก์ออกนิเทศนักศึกษา อย่างน้อย 1 ครั้ง
ต่อภาคเรียน
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์
ภาคการศึกษาที่ 3
- คณะจัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์
วิชาชีพเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบวิชาชีพใน
อนาคต
ส่งผลการเรียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ภาคการศึกษาที่ 3
- อาจารย์ส่งผลการเรียนถึงคณะ ฯ

กุมภาพันธ์ คณะ

มีนาคม
ถึง
มิถุนายน

แหล่งฝึก
ประสบการณ์

มีนาคม
ถึง
มิถุนายน
มิถุนายน

อาจารย์นิเทศก์แต่
ละภาควิชา

มิถุนายน

อาจารย์นิเทศก์/
ภาควิชา/
คณะ

คณะ

ตารางที่ 4.1 กิจกรรมและแผนการปฏิบัติงาน งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา
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4.2 เทคนิคในการปฏิบัติงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เนื่ องจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 1) นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาฝึก
ประสบการณ์ วิชาชีพ คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภั ฏเชียงใหม่ ในแต่ละภาค
การศึกษา 2) ผู้ดูแลระบบและอาจารย์ที่รับผิดชอบนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3) หัวหน้าหน่วยงาน
หรื อผู้ ที่ หั วหน้ าหน่ วยงานมอบหมายของหน่ วยงานทั้ งภาครัฐและภาคเอกชนที่ รั บนั กศึ กษาของคณะ
มนุ ษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏเชี ยงใหม่เข้าฝึ กประสบการณ์ วิ ชาชีพ จึง ได้ แ บ่ ง
เทคนิคในการปฏิบัติงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องดังนี้
1) คู่ มื อ การใช้ ง านการลงทะเบี ย นการฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ของนั ก ศึ ก ษา คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฏเชียงใหม่
2) คู่ มื อ การใช้ ง านของผู้ ดู แ ลระบบและอาจารย์ ที่ รั บ ผิ ด ชอบการอนุ มั ติ ร ะบบการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3) คู่มือการใช้งานของผู้ประกอบการ สาหรับหั วหน้าหน่วยงานหรือผู้ที่หัวหน้ าหน่วยงาน
มอบหมายของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่รับนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
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4.2.1 คู่มือการใช้งานการลงทะเบียนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฏเชียงใหม่

ขั้นตอนการใช้งานระบบสาหรับนักศึกษา
เข้ า สู่ ก ารใช้ ง านระบบที่ https://humancmru.jobbkk.com ซึ่ ง เป็ น หน้ า แรก (Intro)
สาหรับบุคคลทั่วไปให้คลิก เข้าสู้เว็บไซต์ ดังภาพที่ 4.1

ภาพที่ 4.1 หน้าแรกของระบบ (intro) ระบบนักศึกษาฝึกงาน
หลังจากนั้น จะเจอหน้าจอหลักของระบบ สาหรับ การใช้ง านของระบบนักศึกษาฝึกงาน
ดังภาพที่ 4.2
1. เข้าสู่ภายในระบบสาหรับนักศึกษามี 2 ช่องทางโดยกดเลือกเมนู
1.1 ลงทะเบียนฝึกประสบการณ์ (สาหรับนักศึกษาที่ยังไม่เคยลงทะเบียนฝึกประสบการณ์)
1.2 สาหรับนักศึกษา (สาหรับลงทะเบียนฝึกประสบการณ์แล้ว)

ภาพที่ 4.2 หน้าหลักการใช้งานระบบนักศึกษาฝึกงาน
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เมื่ อ เลื อ กช่ อ งทางที่ 1.1 ลงทะเบี ย นฝึ ก ประสบการณ์ (ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ ยั ง ไม่ เ คย
ลงทะเบียนฝึกประสบการณ์) จะปรากฏหน้าจอให้กรอก มีทั้งหมด 3 ขั้นตอน ดังนี้
1.1.1 ข้อมูลสาหรับเข้าใช้งานระบบ
1.1.2 ข้อมูลนักศึกษา
1.1.3 ข้อมูลประสบการณ์และกิจกรรม
1.1.2 ข้ อ มู ล ส าหรั บ เข้ า ใช้ ง านระบบ ให้ นั ก ศึ ก ษากรอก รหั ส นั ก ศึ ก ษา เป็ น
Username และ ตั้งรหัสผ่านการเข้าใช้งาน เสร็จแล้ว กดถัดไปขั้นตอน 2 ดังภาพที่ 4.3

ภาพที่ 4.3 หน้าลงทะเบียนฝึกประสบการณ์ ขั้นตอนที่ 1
1.1.2 ข้อมูลนักศึกษา ให้นักศึกษากรอกข้อมูลนักศึกษาให้ครบตามช่องให้กรอกทุก
ช่อง และแนบไฟล์รูปภาพระบุตัวตนให้ชัดเจน และกดถัดไป ดังภาพที่ 4.4-4.5

ภาพที่ 4.4 หน้าลงทะเบียนฝึกประสบการณ์ ขั้นตอนที่ 2
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ภาพที่ 4.5 หน้าลงทะเบียนฝึกประสบการณ์ ขั้นตอนที่ 2 (ต่อ)
1.1.3 ข้อมู ลประสบการณ์และกิจกรรม ขั้นตอนที่ 3 สามารถเลือกกรอกหัวข้อใดก็ไ ด้
โดยแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ ดังนี้
- ประวัติการฝึกอบรม
- ความสามารถทางภาษา
- ความสามารถทางคอมพิวเตอร์
- ความสามารถพิเศษ รางวัล เกียรติคุณ ที่ได้รับ
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ซึ่งทั้งนี้ไม่จาเป็นต้องกรอกในส่วนนี้ และสามารถกดบันทึกได้เลย แต่แนะนำนักศึกษำให้
กรอกข้ อมู ลลงไปเพื่ อเพิ่ ม ควำมน่ำสนใจให้ กับ สถำนประกอบกำรณ์ ที่ นั กศึก ษำต้ อ งกำรสมัค ร
เพื่อให้สถำนประกอบกำรได้ทรำบควำมสำมำรถ ทักษะเบื้องต้นของนักศึกษำเอง ดังภาพที่ 4.6

ภาพที่ 4.6 หน้าลงทะเบียนฝึกประสบการณ์ ขั้นตอนที่ 3
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เมื่อท าการลงทะเบียนเสร็จสิ้นและกดบั นทึกแล้ว หน้าจอจะแสดงข้อมูลประวัติ นั กศึกษา
เพื่อให้นักศึกตรวจข้อมูลที่กรอกไปว่าถูกต้องครบถ้วน หากต้องการแก้ไขข้อมูล ให้คลิกที่ปุ่ม แก้ไข
ข้อมูลด้านล่างมุมขวาของโปรไฟล์นักศึกษา ดังภาพที่ 4.7

ภาพที่ 4.7 หน้าข้อมูลประวัตินักศึกษา
ในกรณี ที่ อ อกจากระบบนั ก ศึ ก ษาฝึ ก งาน และนั ก ศึ ก ษาต้ อ งการแก้ ไ ขข้ อ มู ล ส่ วนตั ว ให้
นักศึกษา เข้าสู่ระบบ (login) จะเจอหน้าประวัติข้อมูลนักศึกษา ดังภาพที่ 4.7 และอีกช่องทางหนึ่ง
คือ คลิก หน้าโปร์ไฟล์ (ดังภาพที่ 4.8) จะเจอหน้าโปร์ไฟล์นักศึกษา ดังภาพที่ 4.7 เช่นเดียวกัน
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ภาพที่ 4.8 หน้าหลักของระบบนักศึกษาฝึกงาน
เมื่อเลือกช่องทางที่ 1.2 สาหรับ นักศึกษา (สาหรับลงทะเบี ยนฝึกประสบการณ์ แล้ว)
นักศึกษาจะเจอหน้าเข้าสู่ระบบ (login) ให้นักศึกษากรอก ชื่อผู้ใช้ (user) และ รหัสผ่าน (password)
ที่ลงทะเบีย นแล้ว เสร็จ แล้ วกดปุ่ ม เข้ำ สู่ระบบ หรือ ถ้ ำลืม รหั ส ให้ ค ลิก ที่ปุ่ ม ลืม รหั ส โดยกรอก
ชื่อผู้ใช้ (Username) (รหัสนักศึกษา) และ email ที่เคยลงทะเบียนกับระบบไว้ เสร็จแล้วกด ยืนยัน
ดังภาพที่ 4.9-4.11 หลังจากเข้าสู่ระบบจะเจอกับหน้า ข้อมูลประวัตินักศึกษา

ภาพที่ 4.9 หน้าเข้าสู่ระบบนักศึกษา
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ภาพที่ 4.10 หน้าแจ้งลืมรหัสผ่าน
เมื่อนั กศึกษากรอก รหั สผู้ใช้ (Username) (รหั สนัก ศึกษา) และ อี เมล์ (email) และกด
ยืนยันแล้ว ระบบจะแจ้งเตือน ให้นักศึกษาเข้าไปตรวจสอบ email ที่ส่ง ลิง ค์ให้คลิก เข้าไปเปลี่ยน
รหัสผ่านใหม่ ดังภาพที่ 4.11-4.13

ภาพที่ 4.11 หน้าแจ้งลืมรหัสผ่านให้เข้าไปตรวจสอบอีเมล์
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ภาพที่ 4.12 หน้าข้อความที่ส่งไปในอีเมลของนักศึกษาแจ้งลืมรหัสผ่าน

ภาพที่ 4.13 หน้าเปลี่ยนรหัสผ่าน
2. ค้นหาสถานที่ฝึกงาน เมนูนี้จะแสดงก็ต่อเมื่อนักศึกษาทาการ login เข้าสู่ระบบแล้ว
เท่านั้น ให้นักศึก คลิกที่เมนู ค้นหาสถานที่ฝึกงาน เพื่อที่จะเข้าไปเลือกสถานประกอบการและสมัคร
ฝึกงาน ดังภาพที่ 4.14

ภาพที่ 4.14 หน้าค้นหาสถานที่ฝึกงาน
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เมื่ อ เข้ า สู่ ห น้ า ค้ น หารายชื่ อ สถานที่ ฝึ ก งาน แล้ ว จะเจอ ชื่ อ สถานที่ ป ระกอบการ และ
ตาแหน่งงานที่เปิ ดรับ ให้นักศึกษา คลิกที่ปุ่ม ดูรายละเอียด เพื่อที่ จะดูรายละเอียดเพิ่ม เติม และ
สมัครฝึกงานกับสถานประกอบการที่นักศึกษาต้องการสมัคร ดังภาพที่ 4.15

ภาพที่ 4.15 หน้าค้นหารายชื่อสถานที่ฝึกงาน
3. เลื อ กสถานที่ ฝึ ก งาน(สมั ค รฝึ ก งาน) เมื่ อ เข้ า สู่ ห น้ า รายละเอี ย ดข้ อ มู ล สถาน
ประกอบการ จะแสดงข้อมูล ชื่อ ข้อมูล (profile) ที่อยู่ และตาแหน่งงานที่เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน
ให้นักศึกคลิกปุ่ม เลือกสถานที่ฝึกงาน(สมัครฝึกงาน) ดังภาพที่ 4.16

ภาพที่ 4.16 หน้ารายละเอียดและสมัครสถานที่ฝึกงาน
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4. ตรวจสอบการลงทะเบียนฝึกงาน หลังจากนักศึกษาทาการเลือกสถานที่ฝึกงาน (สมัคร
ฝึกงาน) ให้นักศึกษาเข้าไปที่ เมนู นักศึกษา และเลือกรายการ ตรวจสอบการลงทะเบียน เพื่อให้
นักศึกษาตรวจสอบว่าตอนนี้สถานการณ์ลงทะเบียนฝึกงานกับสถานประกอบการที่ สมัคร มีสถานะว่า
เป็น การอนุมัติ, ไม่อนุมัติ, รอการอนุมัติ จาก อาจารย์หรือผู้ดูแลระบบหรือไม่ ดังภาพที่ 4.17 – 4.18

ภาพที่ 4.17 หน้าหลักของระบบนักศึกษาฝึกงาน

ภาพที่ 4.18 หน้าตรวจสอบการลงทะเบียนฝึกงาน
5. เพิ่ ม สถานที่ ฝึ ก งาน ในกรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาต้ อ งการเพิ่ ม สถานที่ ฝึ ก งานด้ ว ยตนเอง
นอกเหนือจากที่มีข้อมูลอยู่ในระบบ ให้นักศึกษาเข้าไปที่ เมนู นักศึกษา เลือกรายการเพิ่มสถานที่
ฝึกงาน จากนั้นให้นักศึกษากรอกข้อมูลตามช่องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เสร็จแล้ว กดบันทึก
ดังภาพที่ 4.19-4.20
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ภาพที่ 4.19 หน้าหลักของระบบนักศึกษาฝึกงาน

ภาพที่ 4.20 หน้าเพิ่มสถานที่ฝึกงาน
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6. เพิ่มตาแหน่งงาน หลังจากนักศึกษาได้ทาการเพิ่มสถานที่ฝึกงานและ กดบันทึกแล้ว
ระบบจะแสดงหน้า เพิ่มตาแหน่งงาน ต่อจากหน้าที่นักศึกษาเพิ่มสถานที่ฝึกเลย จากนั้นให้นักศึกษา
กรอกรายละเอียดตามช่องที่ต้องกรอกให้ครบ เสร็จแล้วให้กด บันทึก ดังภาพที่ 4.21

ภาพที่ 4.21 หน้าเพิ่มตาแหน่งงาน
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ในกรณี ที่ บั น ทึ ก แล้ ว ระบบไม่ แ สดงหน้ า เพิ่ ม ต าแหน่ ง งาน ให้ นั ก ศึ ก ษาเข้ า ไปที่ เมนู
นักศึกษา เลือกรายการ เพิ่มตาแหน่งงาน ดังภาพที่ 4.22

ภาพที่ 4.22 หน้าหลักของระบบนักศึกษาฝึกงาน
7. ตรวจสอบสถานที่ฝึ กและตาแหน่งงานที่ลงประกาศ เมื่อนั กศึกท าการเพิ่ มสถานที่
ฝึกงาน และเพิ่มตาแหน่งงาน ให้นักศึกษาเข้าไปที่ เมนู นักศึกษา และเลือกรายการ ตรวจสอบ
ตาแหน่ งงานที่ ลงประกาศ เพื่ อให้ นัก ศึก ษาตรวจสอบว่าตอนนี้ ตาแหน่ ง งานและสถานที่ ฝึกที่ ล ง
ประกาศ มีสถานะว่าเป็น การอนุมัติ , ไม่อนุมัติ , รอการอนุมัติ จาก อาจารย์หรือผู้ดูแลระบบหรือไม่
ดังภาพที่ 4.23-4.25

ภาพที่ 4.23 หน้าหลักของระบบนักศึกษาฝึกงาน

ภาพที่ 4.24 ตรวจสอบสถานที่ฝึกงาน
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ภาพที่ 4.25 ตรวจสอบตาแหน่งงานที่ลงประกาศ
หลังจากที่เพิ่มสถานที่ฝึกงานและตาแหน่งงานที่ประกาศ แล้วถ้าอาจารย์หรือผู้ดูแลระบบ
ทาการ อนุ มัติ รายละเอียดที่นั กศึ กษาได้ท าการเพิ่ ม จะไปแสดงผล บนหน้าค้น หารายชื่อสถานที่
ฝึกงาน โดยเข้าไปที่ เมนู ค้นหาสถานที่ฝึกงาน ในแถบเมนู ดังภาพที่ 4.14-4.15
8. ดาวน์โหลดเอกสาร หลังจากที่นักศึกษาได้ทาการเลือกสถานที่ฝึกงาน(สมัครฝึกงาน)
และอาจารย์หรือผู้ดูแลระบบได้ทาการ อนุมัติ ให้เข้าไปที่เมนู นักศึกษา เลือกรายการ ดาวน์โหลด
เอกสาร ดังภาพที่ 4.26
จากนั้นให้นักศึกษาเข้าไป Download เอกสารทั้งหมด 3 ชุด ดังนี้
1.แบบขอความอนุเคราะห์
2.แบบตอบรับการฝึกประสบการณ์
3.แบบส่งตัวนักศึกษา

ภาพที่ 4.26 หน้าหลักของระบบนักศึกษาฝึกงาน
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***ทั้งนี้นักศึกษาจะ ดาวน์โหลดเอกสาร ได้ก็ต่อเมื่อสถานะ ในหน้า พิมพ์เอกสาร ขึ้นสถานะ อนุมัติ
ดังภาพที่ 4.27-4.30

ภาพที่ 4.27 หน้าพิมพ์เอกสาร
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ภาพที่ 4.28 หน้าแบบขอความอนุเคราะห์
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ภาพที่ 4.29 หน้าแบบตอบรับการฝึกประสบการณ์
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ภาพที่ 4.30 หน้าหนังสือขอส่งนักศึกษาเพื่อเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
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9. แบบประเมินการให้บริการระบบ นักศึกษาสามารถประเมินความพึ่งพอใจการใช้ระบบ
นักศึกษาฝึกงานได้ผ่านทาง เมนู แบบประเมินการให้บริการระบบ ดังภาพ 4.31

ภาพที่ 4.31 หน้าแบบประเมินการให้บริการระบบ
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4.2.2 คู่มือการใช้งานของผู้ดูแลระบบและอาจารย์ที่รับผิดชอบการอนุมัติระบบการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ขั้นตอนการใช้งานของอาจารย์/เจ้าหน้าที่
พิ ม พ์ URL : https://humancmru.jobbkk.com/home เพิ่ มเข้ า สู่ ร ะบ บ ศู น ย์ ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ
1) กดเข้าสู่ระบบโดยเลือกเมนู สาหรับอาจารย์ / เจ้าหน้าที่ ดังภาพ 4.32

ภาพที่ 4.32 หน้าเข้าสู่เมนู สาหรับอาจารย์/เจ้าหน้าที่
จะปรากฎหน้าต่างให้กรอก ชื่อผู้ใช้ (Username) , รหัสผ่าน (Password) เพื่อเข้าสู่ระบบ
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่
2) เมื่อกรอก ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน เรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม

ภาพที่ 4.33 หน้ากรอก ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน
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หาก ลืมรหัสผ่าน ให้กดตรงปุ่ม ลืมรหัสผ่าน เมื่อกดแล้วจะเข้าสู่หน้าต่างใหม่ ดังภาพ
3) เพื่อกรอกชื่อผู้ใช้ และ อีเมล์ เสร็จแล้วให้กดปุ่ม
รหัสผ่านแล้ว ระบบจะทาการส่งรหัสผ่านใหม่ไปยัง อีเมล์ ของท่านอัตโนมัติ

เพื่อแจ้งลืม

ภาพที่ 4.34 หน้าทาการส่งรหัสผ่านใหม่
หากท่ านท าการเข้ าสู่ ระบบส าเร็ จจะปรากฏข้ อ มูล เมนู ส าหรับ จั ดการการฝึก งานซึ่ ง จะ
ประกอบด้วยเมนู ดังต่อไปนี้
1. จัดการข้อมูลนิสิต/นักศึกษา
2. จัดการข้อมูลบริษัท
3. จัดการข้อมูลตาแหน่งงาน
4. จัดการประเภทข่าวสาร
5. จัดการข่าวสารประชาสัมพันธ์
6. จัดการปฏิทินกิจกรรม
7. จัดการการสมัครงาน
8. จัดการการประเมินผลการฝึกงาน
9. จัดการผลการประเมินระบบ
10. รายงาน
11. จัดการสาขาวิชา
12. จัดการรายชื่ออาจารย์
13. จัดการรูปภาพธีม
14. จัดการข้อมูลธีม
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15. จัดการผู้ใช้งาน
16. กาหนดสิทธิ์
โดยแต่ละเมนูมีขั้นตอนและการใช้งานแต่ละเมนูดังต่อไปนี้
1. จัดการข้อมูลนิสิต/นักศึกษา เป็นเมนูสาหรับตรวจสอบการลงทะเบียนของนักศึกษาว่า
มีการลงทะเบียนสมบูรณ์แล้วหรือไม่ ดังภาพ 4.35

ภาพที่ 4.35 หน้าการจัดการข้อมูลนิสิต/นักศึกษา
1.1 ตรวจสอบการลงทะเบียนของนักศึกษา อาจารย์/เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบได้ว่า
นักศึกษาคนใดลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว หรือ ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ หากมีการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์
ระบบจะแสดงข้อมูลที่นักศึกษายังไม่ได้กรอกข้อมูลโดยระบุด้วยอักษรสีแดงว่า ยังไม่ระบุ
1.2 ตรวจสอบรายละเอียดของนักศึกษา หากต้องการตรวจสอบรายละเอียดนักศึกษาให้
กดปุ่ม

จากนั้นจะเข้าสู่หน้าต่าง โดยที่จะแบ่งเป็น 4 ส่วนตามข้อมูลของนักศึกษาดังนี้

59
1.2.1 ข้อมูลประวัตินักศึกษา ประกอบไปด้วยข้อมูลหลักของนักศึกษา ดังภาพที่ 4.36

ภาพที่ 4.36 หน้าข้อมูลประวัตินักศึกษา
1.2.2 ข้อมูลที่อยู่ ประกอบไปด้วยข้อมูลที่อยู่ของนักศึกษา ดังภาพที่ 4.37

ภาพที่ 4.37 หน้าข้อมูลที่อยู่
1.2.3 ข้อมูลการศึกษา ประกอบไปด้วยข้อมูลรายละเอียดการศึกษาของนักศึกษา ดังภาพ
ที่ 4.38

ภาพที่ 4.38 หน้าข้อมูลการศึกษา
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1.2.4 ข้อมูลทักษะ ประกอบไปด้วยข้อมูลทักษะทางด้านภาษา ทางด้านคอมพิวเตอร์
การฝึกอบรม และทักษะอื่นๆ ดังภาพที่ 4.39

ภาพที่ 4.39 หน้าข้อมูลทักษะ
1.2.5 ลบข้อมูลนักศึกษา หากต้องการลบข้อมูลนักศึกษาให้กดปุ่ม
กล่องข้อความขึ้นมาให้ยืนยัน ดังภาพที่ 4.40

ภาพที่ 4.40 หน้าลบข้อมูลนักศึกษา

จากนั้นจะมี
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2. จั ด การข้ อ มู ล บริ ษั ท เป็ น เมนู ส าหรับ จั ด การข้ อ มู ล ของสถานประกอบการทั้ ง หมด
ดังภาพที่ 4.41

ภาพที่ 4.41 หน้าการจัดการข้อมูลบริษัท
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2.1 เพิ่มข้อมูลบริษัท หากต้องการเพิ่มข้อมูลบริษัทให้กดปุ่ม
เข้าสู่หน้าต่างเพิ่มข้อมูลบริษัท ดังภาพที่ 4.42

ภาพที่ 4.42 หน้าเพิ่มข้อมูลบริษัท

จากนั้นจะ
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2.2 ตรวจสอบรายละเอียดของบริษัท หากต้องการตรวจสอบรายละเอียดของบริษัท
ให้กดปุ่ม

จากนั้นจะเข้าสู่หน้าต่าง ดังภาพที่ 4.43

ภาพที่ 4.43 หน้าการตรวจสอบข้อมูลบริษัท
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2.3 แก้ไขรายละเอียดของบริษัท หากต้องการแก้ไขข้อมูลของบริษัทให้กดปุ่ม
จากนั้นจะเข้าสู่หน้าต่างสาหรับแก้ไขดังภาพ ดังภาพที่ 4.44

ภาพที่ 4.44 หน้าแก้ไขรายละเอียดของบริษัท
2.4 ลบข้อมูลบริษัท หากต้องการลบข้อมูลบริษัทให้กดปุ่ม
ข้อความขึ้นมาให้ยืนยัน ดังภาพที่ 4.45

ภาพที่ 4.45 หน้าลบข้อมูลบริษัท

จากนั้นจะมีกล่อง
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2.5 อนุมัติการเพิ่มบริษัท เมื่ออาจารย์หรือนักศึกษาทาการเพิ่มบริษัทแล้วผู้ดูแลระบบ
จะต้องตรวจสอบข้อมูลและทาการกดที่ รออนุมัติ จากนั้นจะมีกล่องข้อความยืนยันขึ้นมาและกด
อนุมัติ หรือกด ไม่อนุมัติ ดังภาพที่ 4.46

ภาพที่ 4.46 หน้าอนุมัติการเพิ่มบริษัท
3. จัดการข้อมูลตาแหน่งงาน เป็นเมนูสาหรับจัดการตาแหน่งงานทั้งหมด ดังภาพที่ 4.47

ภาพที่ 4.47 หน้าจัดการข้อมูลตาแหน่งงาน
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3.1 เพิ่มข้อมูลบริษัท หากต้องการเพิ่มข้อมูลบริษัทให้กดปุ่ม
จากนั้นจะเข้าสู่หน้าต่างเพิ่มข้อมูลบริษัท ดังภาพที่ 48

ภาพที่ 4.48 หน้าเพิ่มข้อมูลบริษัท
3.2 ตรวจสอบข้อมูลตาแหน่งงาน หากต้องการตรวจสอบตาแหน่งงานให้กดปุ่ม
เพื่อเข้าสู่หน้าต่างของการตรวจสอบข้อมูลตาแหน่งงาน ดังภาพที่ 4.49

ภาพที่ 4.49 หน้าตรวจสอบข้อมูลตาแหน่งงาน
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3.3 แก้ไขรายละเอียดของตาแหน่งงาน หากต้องการแก้ไขข้อมูลตาแหน่งงานให้กดปุ่ม
เพื่อเข้าสู่หน้าต่างการแก้ไข ดังภาพที่ 4.50

ภาพที่ 4.50 หน้าแก้ไขรายละเอียดของตาแหน่งงาน
3.4 ลบข้อมูลตาแหน่งงาน หากต้องการลบข้อมูลตาแหน่งงานให้กดปุ่ม
จะมีกล่องข้อความยืนยันให้ลบ ดังภาพที่ 4.51

จากนั้น

ภาพที่ 4.51 หน้าลบข้อมูลตาแหน่งงาน
3.5 อนุมัติการเพิ่มตาแหน่งงาน เมื่ออาจารย์หรือนักศึกษาทาการเพิ่มตาแหน่งงานแล้ว
ผู้ดูแลระบบจะต้องตรวจสอบข้อมูลและทาการกดที่ รออนุมัติ จากนั้นจะมีกล่องข้อความยืนยันขึ้นมา
และกด อนุมัติ หรือกด ไม่อนุมัติ ดังภาพที่ 4.52

ภาพที่ 4.52 หน้าอนุมัติการเพิ่มตาแหน่งงาน
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4. จัดการประเภทข่าวสาร เป็นเมนูสาหรับจัดการเมนูต่างๆในระบบ ดังภาพที่ 4.53

ภาพที่ 4.53 หน้าจัดการประเภทข่าวสาร
4.1 เพิ่มประเภทข่าวสาร หากต้องการเพิ่มเมนูใหม่ให้กดปุ่ม
จากนั้นจะเข้าสู่หน้าต่างเพิ่มข้อมูล ดังภาพที่ 4.54

ภาพที่ 4.54 หน้าเพิ่มประเภทข่าวสาร
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4.2 ตรวจสอบข้อมูลประเภทข่าวสาร หากต้องการตรวจสอบประเภทข่าวสารให้กดปุ่ม
เพื่อเข้าสู่หน้าต่างของการตรวจสอบข้อมูลประเภทข่าวสาร ดังภาพ 4.55

ภาพที่ 4.55 หน้าตรวจสอบข้อมูลประเภทข่าวสาร
4.3 แก้ไขประเภทข่าวสาร หากต้องการแก้ไขประเภทข่าวสารให้กดปุ่ม
หน้าต่างการแก้ไข ดังภาพที่ 4.56

เพื่อเข้าสู่

ภาพที่ 4.56 หน้าแก้ไขประเภทข่าวสาร
4.4 ลบข้อมูลประเภทข่าวสาร หากต้องการลบข้อมูลประเภทข่าวสารให้กดปุ่ม
จากนั้นจะมีกล่องข้อความยืนยันให้ลบ ดังภาพที่ 4.57

ภาพที่ 4.57 หน้าลบข้อมูลประเภทข่าวสาร
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5. จัดการข่าวสารประชาสัมพันธ์ เป็นเมนูสาหรับจัดการข่าวสารภายในระบบทั้งหมด ดัง
ภาพที่ 4.58

ภาพที่ 4.58 หน้าจัดการข่าวสารประชาสัมพันธ์
5.1 เพิ่มข่าวสาร หากต้องการเพิ่มเมนูใหม่ให้กดปุ่ม
หน้าต่างเพิ่มข่าวสาร สามารถเพิ่มข้อความ รูปภาพ และคลิป ได้ ดังภาพ

ภาพที่ 4.59 หน้าเพิ่มข่าวสาร

จากนั้นจะเข้าสู่
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5.2 ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร หากต้องการตรวจสอบข่าวสารให้กดปุ่ม
หน้าต่างของการตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร ดังภาพที่ 4.60

ภาพที่ 4.60 หน้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร

เพื่อเข้าสู่
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5.3 แก้ไขข่าวประชาสัมพันธ์ หากต้องการแก้ไขข่าวประชาสัมพันธ์ให้กดปุ่ม
สู่หน้าต่างการแก้ไข ดังภาพที่ 4.61

เพื่อเข้า

ภาพที่ 4.61 หน้าแก้ไขข่าวสาร
5.4 ลบข้อมูลข่าวสาร หากต้องการลบข้อมูลข่าวสารให้กดปุ่ม
ข้อความยืนยันให้ลบ ดังภาพที่ 4.62

ภาพที่ 4.62 หน้าลบข้อมูลข่าวสาร

จากนั้นจะมีกล่อง
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5.5 เปิดปิดสถานะ หากต้องการเปิดปิดสถานะออนไลน์หรือออฟไลน์ สามารถกดที่
สถานะเพื่อเปลี่ยนสถานะเช่น หากสถานะเป็น ออนไลน์ อยู่หากเปลี่ยนแปลงสถานะ จะเปลี่ยนเป็น
ออฟไลน์ ดังภาพที่ 4.63

ภาพที่ 4.63 หน้าเปิดปิดสถานะ
6. จัดการปฏิทินกิจกรรม เป็นเมนูสาหรับการจัดการข้อมูลปฏิทินกิจกรรม ดังภาพที่ 4.64

ภาพที่ 4.64 หน้าจัดการปฏิทินกรรม
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6.1 เพิ่มกิจกรรม หากต้องการเพิ่มกิจกรรมใหม่ให้เลือกวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดด้วยการ
คลิกเมาส์ค้างไว้และลากไปจนถึงวันสิ้นสุด จากนั้นจะมีกล่องข้อความขึ้นมาให้กรอกข้อมูลรายละเอียด
กิจกรรม ดังภาพที่ 4.65

ภาพที่ 4.65 หน้าเพิ่มกิจกรรม
6.2 แก้ไขกิจกรรม หากต้องการแก้ไขกิจกรรมให้กดที่กิจกรรมหรือแถบสีดาในปฏิทิน
กิจกรรม จากนั้นจะมีกล่องข้อความขึ้นมาให้แก้ไข ดังภาพที่ 4.66 แก้ไขกิจกรรม

ภาพที่ 4.66 หน้าแก้ไขกิจกรรม
6.3 ลบกิจกรรม หากต้องการลบกิจกรรมให้กดที่
แล้วจะมีกล่องข้อความขึ้นมาเพื่อให้ยืนยันการลบ ดังภาพที่ 4.67

จะอยู่หลังชื่อกิจกรรม เมื่อกด

ภาพที่ 4.67 หน้าลบกิจกรรม
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7. จัดการการสมัครงาน เป็นเมนูสาหรับจัดการการสมัครงานของนิสิต/นักศึกษา ดังภาพที่
4.68

ภาพที่ 4.68 หน้าจัดการสมัครงาน
7.1 ตรวจสอบข้อมูลการสมัครของนักศึกษา หากต้องการตรวจสอบการสมัครงานของ
นักศึกษาแต่ละคนให้กดปุ่ม
จากนั้นจะเข้าสู่หน้าต่างแสดงการสมัคร โดยเป็นการเปรียบเทียบ
ระหว่าง นักศึกษา ตาแหน่งงาน และบริษัทเพื่อให้อาจารย์หรือผู้ดูแลระบบได้พิจารณา ดังภาพที่ 4.69

ภาพที่ 4.69 หน้าตรวจสอบข้อมูลการสมัครของนักศึกษา
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7.2 อนุมัติการสมัครงาน เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของนักศึกษาและตาแหน่งงานแล้ว
ให้กดตรง รออนุมัติ จะมีกล่องข้อความขึ้นมา ดังภาพที่ 4.70

ภาพที่ 4.70 หน้าอนุมัติการสมัครงาน
หากอนุมัติการสมัครแล้ว ตาแหน่งงานอื่น ๆ ที่นักศึกษาสมัครจะถูกลบออกไป จะเหลือแค่
1 ตาแหน่งคือตาแหน่งที่ถูกอนุมัติ
7.3 ลบการสมัครงาน หากต้องการลบการสมัครงานให้กดปุ่ม
ข้อความขึ้นมาเพื่อให้ยืนยันการลบ ดังภาพที่ 4.71

ภาพที่ 4.71 หน้าลบการสมัครงาน

จากนั้นจะมีกล่อง
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8. จัดการการประเมินผลการฝึกงาน เป็นเมนูสาหรับการจัดการผลการประเมินการ
ฝึกงานของนักศึกษา ดังภาพที่ 4.72

ภาพที่ 4.72 หน้าจัดการประเมินผลการฝึกงาน
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ปุ่ม
4.73

8.1 ตรวจดูข้อมูลการประเมิน หากต้องการตรวจดูข้อมูลการประเมินแบบละเอียดให้กด
จากนั้นจะเข้าสู่หน้าต่างแสดงผลการประเมินแบบละเอียดของนักศึกษาแต่ละคน ดังภาพที่

ภาพที่ 4.73 หน้าตรวจดูข้อมูลการประเมิน
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8.2 ลบการประเมินการฝึกงาน หากต้องการลบการประเมินการฝึกงานให้กดปุ่ม
จากนั้นจะมีกล่องข้อความขึ้นมาเพื่อให้ยืนยันการลบ ดังภาพที่ 4.74

ภาพที่ 4.74 หน้าลบการประเมินการฝึกงาน
9. จัดการผลการประเมินระบบ เป็นเมนูสาหรับดูผลการประเมินระบบทั้งหมด ดังภาพที่
4.75

ภาพที่ 4.75 หน้าจัดการผลการประเมินระบบ
9.1 ลบการประเมินระบบ หากต้องการลบผลการประเมินระบบให้กดปุ่ม
มีกล่องข้อความขึ้นมาเพื่อให้ยืนยันการลบ ดังภาพที่ 4.76

ภาพที่ 4.76 หน้าลบการประเมินระบบ

จากนั้นจะ
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10. รายงานหลัก เป็นเมนูสาหรับการออกรายงาน ดังภาพที่ 4.77

ภาพที่ 4.77 หน้ารายงานหลัก
10.1 รายงานนักศึกษา หากต้องการข้อมูลของนักศึกษาสามารถเลือกตัวกรองข้อมูลได้
และเมื่อกรองข้อมูลแล้วให้กดปุ่ม

ระบบจะออกรายงานเป็นไฟล์ Excel ดังภาพที่ 4.78

ภาพที่ 4.78 หน้ารายงานนักศึกษา
10.2 รายงานการสมัครงาน หากต้องการข้อมูลของการสมัครงานสามารถเลือกตัวกรอง
ข้อมูลได้ และเมื่อกรองข้อมูลให้กดปุ่ม

ระบบจะออกรยงานเป็นไฟล์ Excel ดังภาพที่ 4.79

ภาพที่ 4.79 หน้ารายงานการสมัครงาน
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10.3 รายงานผลการประเมิน การฝึ กงาน หากต้องการข้อมูลของผลการประเมิน การ
ฝึกงานสามารถเลือกตัวกรองข้อมูลได้ และเมื่อกรองข้อมูลให้กดปุ่ม
เป็นไฟล์ Excel ดังภาพที่ 4.80

ระบบจะออกรายงาน

ภาพที่ 4.80 หน้ารายงานผลการประเมินผลการฝึกงาน
11. จัดการสาขาวิชา เป็นเมนูสาหรับจัดการสาขาวิชาทั้งหมดที่อยู่ในระบบ ดังภาพที่
4.81

ภาพที่ 4.81 หน้าจัดการสาขาวิชา
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11.1 เพิ่มสาขาวิชา หากต้องการเพิ่มข้อมูลสาขาวิชาใหม่ให้กดปุ่ม
จะเข้าสู่หน้าต่างเพิ่มสาขาวิชา ดังภาพที่ 4.82

ภาพที่ 4.82 หน้าเพิ่มสาขาวิชา
11.2 ตรวจดูข้อมูลสาขาวิชา หากต้องการดูรายละเอียดของสาขาวิชาให้กดปุ่ม
จากนั้นจะเข้าสู่หน้าต่างรายละเอียดสาขาวิชา ดังภาพที่ 4.83

ภาพที่ 4.83 หน้าตรวจดูข้อมูลสาขาวิชา

จากนั้น
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11.3 แก้ไขข้อมูลสาขาวิชา หากต้องการแก้ไขข้อมูลสาขาวิชาให้กดปุ่ม
เข้าสู่หน้าต่างแก้ไขข้อมูลสาขา ดังภาพที่ 4.84

จากนั้นจะ

ภาพที่ 4.84 หน้าแก้ไขข้อมูลสาขาวิชา
11.4 ลบข้อมูลสาขาวิชา หากต้องการลบข้อมูลสาขาวิชาให้กดปุ่ม
ข้อความขึ้นมาเพื่อให้ยืนยันการลบ ดังภาพที่ 4.85

ภาพที่ 4.85 หน้าลบข้อมูลสาขาวิชา

จากนั้นจะมีกล่อง
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12. จัดการรายชื่ออาจารย์ เป็นเมนูสาหรับจัดการรายชื่อของอาจารย์ ดังภาพที่ 4.86

ภาพที่ 4.86 หน้าจัดการรายชื่ออาจารย์
12.1 เพิ่มรายชื่ออาจารย์ หากต้องการเพิ่มรายชื่ออาจารย์ใหม่ให้กดปุ่ม
จากนั้นจะเข้าสู่หน้าต่างเพิ่มรายชื่ออาจารย์ ดังภาพที่ 4.87

ภาพที่ 4.87 หน้าเพิ่มรายชื่ออาจารย์
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12.2 เพิ่มรายชื่ออาจารย์ด้วยไฟล์ Excel หากต้องการเพิ่มรายชื่ออาจารย์ด้วยไฟล์
Excel ให้กดปุ่ม
จากนั้นจะมีหน้าต่างขึ้นมา ข้อมูลที่อยู่ในไฟล์ Excel จะต้องอยู่ใน
รูปแบบที่ได้กาหนดไว้เท่านั้น ดังภาพที่ 4.88

ภาพที่ 4.88 หน้าเพิ่มรายชื่ออาจารย์ด้วยไฟล์เอ็กซ์เซล
12.3 ตรวจดูข้อมูลรายชื่ออาจารย์ หากต้องการดูข้อมูลราบชื่ออาจารย์ให้กดปุ่ม
จากนั้นจะเข้าสู่หน้าต่างตรวจดูข้อมูลรายชื่ออาจารย์ ดังภาพที่ 4.89

ภาพที่ 4.89 หน้าตรวจดูข้อมูลรายชื่ออาจารย์
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12.3 แก้ไขข้อมูลรายชื่ออาจารย์ หากต้องการแก้ไขรายชื่ออาจารย์ให้กดปุ่ม
จะเข้าสู่หน้าต่างแก้ไขรายชื่ออาจารย์ ดังภาพที่ 4.90

ภาพที่ 4.90 หน้าแก้ไขข้อมูลรายชื่ออาจารย์
12.4 ลบข้อมูลรายชื่ออาจารย์ หากต้องการลบข้อมูลรายชื่ออาจารย์ให้กดปุ่ม
จากนั้นจะมีกล่องข้อความขึ้นมาเพื่อให้ยืนยันการลบ ดังภาพที่ 4.91

ภาพที่ 4.91 หน้าลบข้อมูลรายชื่ออาจารย์

จากนั้น
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13. จัดการรูปภาพธีม เป็นเมนูสาหรับจัดการรูปภาพที่ใช้แสดงผลหน้าเว็บไซต์ ดังภาพที่
4.92

ภาพที่ 4.92 หน้าจัดการรูปภาพธีม
13.1 เพิ่มรูปภาพ หากต้องการเพิ่มรูปภาพให้กดที่ปุ่ม
เลือกรูปภาพจากคอมพิวเตอร์

จากนั้นจะมีหน้าต่างให้
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13.2 ลบรูปภาพ หากต้องการลบรูปภาพให้กดที่ปุ่ม

และระบบจะทาการลบรูปภาพ

ออกไป
14. จัดการข้อมูลธีม เป็นเมนูสาหรับจัดการลิ้งค์วิดีโอของยูทูป ดังภาพที่ 4.93

ภาพที่ 4.93 หน้าจัดการข้อมูลธีม
14.1 เปลี่ยนลิ้งค์ยูทูป หากต้องการเปลี่ยนยูทิวบ์ให้เอาลิ้งค์ใหม่ของยูทูปมาใส่ในกล่อง
ข้อความ ดังภาพที่ 4.94

ภาพที่ 4.94 หน้าเปลี่ยนลิ้งค์ยูทูป
14.2 จากนั้นให้กด บันทึก และดูตัวอย่าง (preview) ถึงการเปลี่ยนแปลง ดังภาพที่ 4.95

ภาพที่ 4.95 หน้าตัวอย่างถึงการเปลี่ยนแปลง
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15. จัดการผู้ใช้ เป็นเมนูสาหรับการจัดการผู้ใช้ที่เป็นสิทธิ์ของอาจารย์และผู้ดูแลระบบ
ทั้งหมด ดังภาพที่ 4.96

ภาพที่ 4.96 หน้าจัดการผู้ใช้
15.1 เพิ่มผู้ใช้งาน หากต้องการเพิ่มผู้ใช้งานให้กดปุ่ม
เพิ่มผู้ใช้งาน ดังภาพที่ 4.97

ภาพที่ 4.97 หน้าเพิ่มผู้ใช้งาน

จากนั้นจะเข้าสู่หน้าต่าง
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15.2 แสดงข้อมูลรายละเอียดผู้ใช้ หากต้องการตรวจดูรายละเอียดข้อมูลผู้ใช้ให้กดปุ่ม
จากนั้นจะเข้าสู่หน้าแสดงข้อมูลผู้ใช้ ดังภาพที่ 4.98

ภาพที่ 4.98 หน้าแสดงข้อมูลรายละเอียดผู้ใช้
15.3 เปลี่ยนรหัสผ่าน หากต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านให้กับผู้ใช้งานสามารถกดปุ่ม
จากนั้นจะมีกล่องข้อความแสดงขึ้นมาให้ใส่รหัสผ่านใหม่ ดังภาพที่ 4.99

ภาพที่ 4.99 หน้าเปลี่ยนรหัสผ่าน
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15.4 แก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน หากต้องการแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งานให้กดปุ่ม
สู่หน้าต่างแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน ดังภาพที่ 4.100

จากนั้นจะเข้า

ภาพที่ 4.100 หน้าแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน
15.5 ลบข้อมูลผู้ใช้ หากต้องการลบข้อมูลผู้ใช้ให้กดปุ่ม
ขึ้นมาเพื่อให้ยืนยันการลบ ดังภาพที่ 4.101

ภาพที่ 4.101 หน้าลบข้อมูลผู้ใช้

จากนั้นจะมีกล่องข้อความ
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16. กาหนดสิทธิ์ เป็นเมนูสาหรับการจัดการสิทธิ์ภายในระบบ ดังภาพที่ 4.102

ภาพที่ 4.102 หน้ากาหนดสิทธิ์
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16.1 เพิ่มสิทธิ์ หากต้องการเพิ่มสิทธิ์ใหม่ให้กดปุ่ม
เพิ่มสิทธิ์ ดังภาพที่ 4.103

ภาพที่ 4.103 หน้าเพิ่มสิทธิ์

จากนั้นจะเข้าสู่หน้า
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16.2 แสดงข้อมูลสิทธิ์ หากต้องการแสดงข้อมูลสิทธิ์ว่ากลุ่มไหนมีสิทธิ์อะไรบ้างให้กดปุ่ม
จากนั้นจะเข้าสู่หน้าแสดงสิทธิ์ของกลุ่ม ดังภาพที่ 4.104

ภาพที่ 4.104 หน้าแสดงข้อมูลสิทธิ์
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16.3 แก้ไขสิทธิ์ หากต้องการแก้ไขสิทธิ์ให้กดปุ่ม
ภาพที่ 4.105

จากนั้นจะเข้าสู่หน้าแก้ไขสิทธิ์ ดัง

ภาพที่ 4.105 หน้าแก้ไขสิทธิ์
16.4 เปิดปิดสถานะ หากต้องการเปิดปิดสถานะสิทธิ์ให้กดที่ ออนไลน์ หรือ ออฟไลน์
จากนั้นจะมีกล่องข้อความขึ้นมาเพื่อยืนยัน ดังภาพที่ 4.106

ภาพที่ 4.106 หน้าเปิดปิดสถานะ
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17. ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลตนเอง หากต้องการแกไขข้อมูลของตนเองให้กด ดังภาพที่
4.107

ภาพที่ 4.107 หน้าตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลตนเอง
17.1 ข้อมูลส่วนตัว หากต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวให้คลิกที่ ข้อมูลส่วนตัว จากนั้นจะมี
หน้าต่างขึ้นมาให้แก้ไข้ข้อมูล ดังภาพที่ 4.108

ภาพที่ 4.108 หน้าข้อมูลส่วนตัว
17.2 เปลี่ยนรหัสผ่าน จากต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านให้กดปุ่ม เปลี่ยนรหัสผ่าน จากนั้นจะ
มีหน้าต่างขึ้นมา ดังภาพที่ 4.109

ภาพที่ 4.109 หน้าเปลี่ยนรหัสผ่าน
17.3 ออกจากระบบ หากต้องการออกจากระบบให้กดปุ่ม ออกจากระบบ จากนั้นระบบ
จะกลับเข้าสู่หน้าเข้าสู่ระบบอีกครั้ง
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4.2.3 คู่ มื อ การใช้ งานของผู้ ป ระกอบการ ส าหรับ หั วหน้ าหน่ วยงานหรื อผู้ ที่ หั วหน้ า
หน่วยงานมอบหมายของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่รับนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ขั้นตอนการใช้งานระบบสาหรับผู้ประกอบการ
เข้ า สู่ ก ารใช้ ง านระบบที่ https://humancmru.jobbkk.com ซึ่ ง เป็ น หน้ า แรก (Intro)
สาหรับบุคคลทั่วไปให้คลิก เข้าสู้เว็บไซต์ ดังภาพที่ 4.110

ภาพที่ 4.110 หน้าแรก หน้าทางเข้าระบบนักศึกษาฝึกงาน
หลังจากนั้น จะเจอหน้าจอหลักของระบบ สาหรับ การใช้ง านของระบบนักศึกษาฝึกงาน
ดังภาพที่ 4.111
1. เข้าสู่ภายในระบบสาหรับผู้ประกอบการ
1.1 สาหรับผู้ประกอบการ

ภาพที่ 4.111 หน้าหลักการใช้งานระบบนักศึกษาฝึกงาน
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เมื่อเลือกส าหรับ ผู้ป ระกอบการ จะปรากฏหน้าจอเข้าสู่ (login) ผู้ประกอบจะเจอหน้ า
login เข้าสู่ระบบให้ กรอกชื่อผู้ใช้ (user) และรหัสผู้ ใช้ (password) ที่ ผู้ดูแ ลระบบ สร้างขึ้ นให้กั บ
ผู้ประกอบการ (สำหรับผู้ ป ระกอบกำรที่ยั งไม่ได้ user และ password กรุณ ำติ ดต่ อ กับ ผู้ ดูแ ล
ระบบ) เสร็จแล้วกดปุ่ม เข้าสู่ระบบ หรือถ้าลืมรหัส ให้คลิกที่ปุ่มลืมรหัส โดยกรอก ชื่อผู้ใช้ และ อีเมล์
ที่เคยลงทะเบียนกับระบบไว้ เสร็จแล้วกด ยืนยัน ดังภาพที่ 4.112-4.113

ภาพที่ 4.112 หน้าเข้าสู่ระบบนักศึกษา

ภาพที่ 4.113 หน้าแจ้งลืมรหัสผ่าน
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เมื่อนักศึกษากรอก ชื่อผู้ใช้ (Username) และ อีเมล์ (email) และกด ยืนยันแล้ว ระบบ
จะแจ้งเตือน ให้นักศึกษาเข้าไปตรวจสอบ อีเมล์ ที่ส่งลิงค์ให้คลิก เข้าไปเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ ดังภาพที่
4.114-4.115

ภาพที่ 4.114 หน้าแจ้งลืมรหัสผ่านให้เข้าไปตรวจสอบอีเมล์

ภาพที่ 4.115 หน้าเปลี่ยนรหัสผ่าน
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หลังจากผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบนักศึกษาฝึกงานได้แล้ว ระบบจะแสดงหน้าตรวจสอบ
รายชื่อผู้สมัครฝึกงาน (ผู้ประกอบการเข้ามาเช็ครายชื่อผู้สมัครฝึกงาน และสถานะได้จากหน้านี้ )
ดังภาพที่ 4.116

ภาพที่ 4.116 หน้าตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครฝึกงาน
2. เพิ่มสถานที่ฝึกงาน เมื่อผู้ประกอบต้องการแก้ไขข้อมูลประวัติสถานประกอบการ ให้
ผู้ประกอบการไปที่ เมนู สถานประกอบการ เลือกรายการเพิ่มสถานที่ฝึกงาน จากนั้นให้กรอกข้อมูล
ตามช่องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เสร็จแล้ว กดบันทึก ดังภาพที่ 4.117-4.118

ภาพที่ 4.117 หน้าหลักของระบบนักศึกษาฝึกงาน

101

ภาพที่ 4.118 หน้าเพิ่มสถานที่ฝึกงาน
3. เพิ่มตาแหน่งงาน หลังจากผู้ประกอบการได้ทาการแก้ไขสถานที่ฝึกงานและ กดบันทึก
แล้ว ระบบจะแสดงหน้า เพิ่มตาแหน่งงาน ต่อจากหน้าเพิ่มสถานที่ฝึก จากนั้นให้กรอกรายละเอียด
ตามช่องที่ต้องกรอกให้ครบ เสร็จแล้วให้กด บันทึก ดังภาพที่ 4.119 (ในกรณีที่ผู้ประกอบการจะเข้า
ไปเพิ่มตาแหน่งงานเลยโดยที่ไม่ผ่านขั้นตอนการแก้ไขสถานประกอบการให้ไปดูภาพที่ 4.117 แล้ว
เลือกเพิ่มตาแหน่งงาน)
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ภาพที่ 4.119 หน้าเพิ่มตาแหน่งงาน
4. ตรวจสอบตาแหน่งงานที่ลงประกาศ เมื่อผู้ประกอบการทาการแก้ไขสถานที่ฝึกงาน
และเพิ่ ม ต าแหน่ งงาน ให้ ผู้ ป ระกอบการเข้ า ไปที่ เมนู สถานประกอบการ และเลื อ กรายการ
ตาแหน่งงานที่ลงประกาศ เพื่อให้ผู้ประกอบการตรวจสอบว่าตอนนี้ตาแหน่งงานที่ลงประกาศ มี
สถานะเป็น การอนุมัติ , ไม่อนุมัติ , รอการอนุมัติ จาก อาจารย์หรือผู้ดูแลระบบหรือไม่ ดังภาพที่
4.120-4.121
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ภาพที่ 4.120 หน้าหลักของระบบนักศึกษาฝึกงาน

ภาพที่ 4.121 หน้าตรวจสอบตาแหน่งงานที่ลงประกาศ
หลังจากที่แก้ไขสถานที่ฝึกงานและตาแหน่งงานที่ประกาศ แล้วถ้าอาจารย์หรือผู้ดูแลระบบ
ทาการ อนุมัติ รายละเอียดที่ผู้ประกอบการได้ทาการเพิ่มจะไปแสดงผล บนหน้าค้นหารายชื่อสถานที่
ฝึกงาน โดยเข้ าไปที่ เมนู สถานประกอบการ เลื อ กรายการค้น หาสถานที่ ฝึก งาน ในแถบเมนู
ดังภาพที่ 4.122
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ภาพที่ 4.122 หน้าค้นหาสถานที่ฝึกงาน
5. ประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาหรับสถานประกอบการ ผู้ประกอบทาการ
ประเมินการฝึกงานของนักศึกษาที่เข้ามาฝึกงานกับสถานประกอบการหลังจากที่นักศึกษาฝึกงานเสร็จ
โดยเข้าไปเมนู เมนู สถานประกอบการ เลือกประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาหรับสถาน
ประกอบการ ดังภาพที่ 4.123

ภาพที่ 4.123 ประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาหรับสถานประกอบการ

105
เมื่อเข้ามาหน้าประเมินผลการฝึกงาน ผู้ประกอบการจะต้องเลือกประเมินนักศึกที่เข้ามา
ฝึกงานด้วย จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม ประเมินผล ระบบจะเข้าไปหน้าประเมินให้ผู้ประกอบการประเมินให้
ครบทุกช่อง เสร็จแล้ว คลิกปุ่ม บันทึก เพื่อเสร็จสิ้นการประเมินผลการฝึกงาน (ตรวจสอบการประเมิน
นักศึกษาแต่ละคนเรียบแล้ว ให้ผู้ประกอบการเข้ามาหน้า ประเมินผลการฝึกงานอีกครั้งเพื่อตรวจสอบ
สถานะ ว่าขึ้น ประเมินแล้ว) ดังภาพที่ 4.124

ภาพที่ 4.124 หน้าประเมินผลการฝึกงาน

106

ภาพที่ 4.125 หน้าแบบประเมินออนไลน์ นักศึกษาฝึกงาน
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ภาพที่ 4.126 หน้าแบบประเมินออนไลน์ นักศึกษาฝึกงาน (ต่อ)
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6. แบบประเมินการให้บริการระบบ ผู้ประกอบการสามารถประเมินความพึ่งพอใจการใช้
ระบบนักศึกษาฝึกงานได้ผ่านทาง เมนู แบบประเมินการให้บริการระบบ ดังภาพ 4.127

ภาพที่ 4.127 หน้าแบบประเมินการให้บริการระบบ
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4.3 วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
วิธีการการกากับติดตามและประเมินผล เพื่อให้ทราบผลและความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนด โดยการติดตามประเมินผล ดังนี้
1) วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยดูจากแผนที่กาหนดไว้ในปฏิทินการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะ และให้สอดคล้องกับปฏิทินวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยทาบันทึก
ข้อความแจ้งให้หัวหน้าภาควิชา/ประธานหลักสูตรให้แจ้งนักศึกษาที่มีความประสงค์ในจะออกฝึก
ประสบการณ์ วิช าชี พในภาคเรียนนั้น ๆ ให้ ดาเนิ นการลงทะเบี ยนฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ โดยให้
ดาเนินการตามระยะเวลาที่กาหนดในปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2) วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยดูจาก ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ในการลงทะเบียนแต่ละภาคการศึกษาจะมีปัญ หาที่ต้องการแก้ไขตลอด ดัง นั้น การแก้ไขปรับปรุง
เพื่อให้ระบบลงทะเบียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพในการนามาปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาเพื่อตอบสนอง
ความพึงพอใจของผู้รับบริการให้มากที่สุด
3) วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เนื่องจากงานระบบลงทะเบียนมีการ
พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจาก กรอกแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ด้วยกระดาษ มาเป็นการลงทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และมีการพัฒนาระบบสารสนเทศต่างๆ
โดยสามารถดูจากระบบประเมินผลการให้บริการระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา ซึ่งผู้ใช้ระบบ
ได้แก่นักศึกษา อาจารย์ สถานประกอบการ สามารถประเมินผลระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้
ซึ่งสามารถนาผลการประเมินมาปรับแก้ไขงานและพัฒนางานให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการให้มากที่สุด

บทที่ 5
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง งานการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพของนั กศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ
สั งคมศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเชี ยงใหม่ ผู้ จั ดท าได้ รวบรวมปั ญ หาอุ ปสรรค แนวทางแก้ ไขและ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา จากการปฏิบัติงาน การศึกษาดูงาน การเข้าร่วมประชุม การอบรม และจาก
งานวิ จัย เรื่อง กลยุ ทธ์ การพั ฒนาประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บั ติ งานการฝึ กประสบการณ์ วิ ชาชี พของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยสรุปไว้ดังนี้
5.1 ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ในการปฏิ บั ติ งาน งานฝึ กประสบการณ์ วิ ชาชี พ ของนั ก ศึ ก ษา คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็ นงานที่ต้ องประสานกั บหลายหน่ วยงานทั้ งภายในและ
ภายนอก สานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อทาให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนใน
แต่ละภาคการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถลงตามแผนกาหนดการที่กาหนดไว้ให้แต่ละปี
การศึกษา ซึ่งจะมีนักศึกษาลงทะเบียนประมาณ 1,200 คนต่อปีดังนั้น การประสานข้อมูลและการทาความ
เข้าใจ เพื่อให้แต่ละหน่วยงานเข้าใจตรงกันและให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และสมบูรณ์ที่สุด การจัดโครงการอบรมให้ความรู้แต่นักศึกษาก่อนจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และ
การจั ดโครงการอบรมหลั งจากเสร็จสิ้นการฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พและเตรี ยมความพร้อมเมื่อส าเร็ จ
การศึกษา พบปัญหาและอุปสรรคดังนี้
1) นักศึกษาบางคนได้รับมอบหมายงานที่ไม่ตรงกับสาขาวิชาที่เรียน
2) ไม่ ค วรส่ งนั กศึ กษารุ่ น ต่ อไปฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ในบางหน่ วยงานเนื่ อ งไม่ ได้ ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพตามที่ตกลงกัน และไม่มีภาระงานที่เพียงพอต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จึงทาให้
นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์วิชาชีพน้อย
3) นักศึกษาขาดความรู้เกี่ยวกับสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4) ความรู้ความสามารถของนักศึกษาที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการฝึกงาน
5) ปริมาณงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมายให้ทาขณะฝึกประสบการณ์วิชาชีพน้อย
6) นักศึกษามีปัญหาในการหาสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7) สาขาวิชาเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้นักศึกษาไม่เพียงพอสาหรับ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
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8) อาจารย์นิเทศก์ไม่ได้ประสานกับนักศึกษาเบื้องต้นก่อนทาให้วันที่อาจารย์ไปนิเทศตรงกับ
วันหยุดของนักศึกษา
9) บางหน่วยงานไม่ประสงค์จะรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพรุ่นต่อไป
10) บางหน่วยงานได้ฝากผลการประเมิน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพมาพร้อมกับนักศึกษา
และบางหน่วยงานส่งกลับมาทางไปรษณีย์ทาให้สาขาวิชาได้รับผลการประเมินล่าช้า รวมทั้งเกิดการสูญ
หายระหว่างทาง
11) นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามแผนการเรียนที่กาหนดไว้ โดยให้
เหตุผลว่าไม่ทราบกาหนดการปฏิทินฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะ ทาให้นักศึกษาไม่ผ่านกระบวนการ
ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
5.2 ข้อเสนอแนะในการพัฒนางาน
1) ควรจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเป็นการแนะนาจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง เพื่อให้รุ่นน้อง
ได้ทราบว่าสถานประกอบการที่รุ่นพี่เคยไปฝึกงานนั้นได้รับมอบหมายงานเป็นอย่างไรบ้าง หากเป็น
หน่วยงานที่ไม่ตรงกับสาขาที่เรียนก็ไม่ควรส่งนักศึกษาไปฝึกงานอีก
2) ควรให้ นั ก ศึก ษาที่ ป ระสงค์ จะออกฝึ ก ประสบการณ์ วิช าชี พ ให้ ท าการศึ ก ษาข้ อมู ล
เบื้องต้นเกี่ยวกับสถานประกอบการที่นักศึกษาประสงค์จะออกฝึก อาทิประวัติของสถานประกอบการ
ผู้บริหาร โครงสร้างบริหารของสถานประกอบการ ภารกิจของหน่วยงาน เป็นต้น
3) ควรจัดอบรมเสริมทักษะทางภาษา ทักษะการใช้อุปกรณ์สานักงานเบื้องต้น ทักษะทาง
คอมพิวเตอร์ และควรฝึกให้นักศึกษามีความพร้อมในเรื่องของการทางานที่อยู่ภายใต้แรงกดดันต่าง ๆ
4) ควรมีการประสานงานกับสถานประกอบการที่จะรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ให้ เข้ า ใจถึ ง ความส าคั ญ และวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ นั ก ศึ ก ษา ตลอดจน
รายละเอียดของงานที่นักศึกษาควรได้ฝึกปฏิบัติ รวมทั้งการช่วยเหลือ แนะนา และประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์นักศึกษาด้วย
5) นักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทุกคนควรได้รับการนิเทศจากอาจารย์นิเทศก์
ของแต่ละหลักสูตร โดยมีจานวนครั้งในการนิเทศขั้นต่าตามที่คณะกาหนดไว้ในคู่มือฝึกประสบการณ์
วิชาชีพนักศึกษาแล้ว เพื่อให้หน่วยงานและนักศึกษาไม่เกิดความรู้สึกว่าถูกทอดทิ้งจากแต่ละสาขาวิชา
และอาจารย์นิเทศก์
6) การประเมิ น ผลการฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ คณะควรจั ด ท าระบบติ ด ตามและ
ประเมิ นผลการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ แบบออนไลน์เพื่อ ลดปั ญ หาในการติด ตามการจัด ส่ง แบบ
ประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา
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7) ควรจัด โครงการสั ม มนาระหว่า งอาจารย์ นิ เทศก์ข องแต่ ละสาขาวิ ชา/หลั กสู ต รกั บ
หัวหน้าหน่วยฝึกที่รับนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อให้ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ของนั ก ศึ ก ษาได้ เกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ นั ก ศึ ก ษาและทราบความต้ อ งการปั จ จุ บั น ของสถาน
ประกอบการต่างๆ
8) ควรประชาสัมพันธ์ปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะให้นักศึกษาที่ออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ทุกคนได้รับทราบทั่วถึง และทาการประชาสัมพันธ์ ข่าวสารและปฏิทินการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพอย่างสม่าเสมอ
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