
 การฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ 
         อมัพร  พรีพลานันท ์
 

 การน าเสนอการฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชพีในสถานประกอบการนี้ จดัท าเพื่อเป็นแนวทางพอ
สงัเขปแก่ผูป้ฏบิตังิานใหม ่ในการประสานงานกบัสถานประกอบการ /แหล่งวทิยาการ และอาจประยกุตใ์ช้
ในการจดัการศกึษาระบบทวภิาค ี
 

ขัน้ตอนการ
ปฏิบติังาน 

 

บทบาทหน้าท่ีของสถานศึกษา 
บทบาทหน้าท่ีของสถานประกอบการ/ 

แหล่งวิทยาการ 

๑. การก าหนดและ 
    สรรหาบุคลากร 
    ทีเ่กีย่วขอ้งกบั 
    การจดั 
    การศกึษาระบบ 
    ทวภิาค ี/  
    การฝึก 
    ประสบการณ์ 
    ทกัษะวชิาชพี 

- แต่งตัง้คณะกรรมการระดบัต่างๆ  เช่น 
  คณะกรรมการอ านวยการ      
  คณะกรรมการด าเนินงาน   
  คณะกรรมการนิเทศ 
  คณะกรรมการจดัท าระบบฐานขอ้มลู
เกีย่วกบัการจดัการศกึษาระบบทวภิาค ี/ 
การฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชพี 
  คณะกรรมการประเมนิผล   
  คณะกรรมการจดัท ารายงานสรุปผลการ
จดัการศกึษาระบบทวภิาค ี  
  คณะกรรมการจดัสมัมนา  หรอื
คณะกรรมการตามทีส่ถานศกึษาเหน็ว่า
เหมาะสม 
- จดัท าฐานขอ้มลูรายชื่อ 
  สถานประกอบการ/แหล่งวทิยาการ  
  สาขาวชิาทีร่ว่มจดัการศกึษาทวภิาค ี

- ก าหนดบุคลากรทีร่บัผดิชอบ ดงันี้ 
  ๑. ครฝึูก 
  ๒. ผูค้วบคุมการฝึกในระดบัผูบ้รหิาร 
เช่น หวัหน้างาน (กรณขีองการฝึก
ประสบการณ์ทกัษะวชิาชพี อาจเป็น
บุคคลเดยีวกบัครฝึูกกไ็ด ้ แต่
ขอ้เสนอแนะของการจดัการศกึษาระบบ
ทวภิาค ี คอื ควรมรีะดบัผูบ้รหิารของ
หน่วยงาน /สถานประกอบการรว่ม
รบัผดิชอบการฝึก) 

๒. ประชุม 
    คณะกรรมการ 
    เพื่อ 
    จดัท าแผนงาน /  
    โครงการ 

- สง่ตวัแทนสถานศกึษาประสานงานกบั 
  สถานประกอบการ / แหล่งวทิยาการ  
  เพื่อรว่มกนัจดัท าแผนงานการฝึกของ 
  นกัศกึษา 
- จดัท าโครงการเพื่อขออนุมตักิารใช้ 
  งบประมาณด าเนินการ เช่น การจดั 
  สมัมนารว่มกบัสถานประกอบการ ,  
  การปฐมนิเทศนกัศกึษา 
- มอบหมายงาน เช่น เตรยีมการจดั 
  สมัมนา , การจดัท าคู่มอื (นกัศกึษา คร ู 
  สถานประกอบการ) ,   การประเมนิผล 
   

- จดัท าแผนงานการฝึกของนกัศกึษา  
  หรอืรว่มกบัสถานศกึษาจดัท า 
  แผนงานการฝึกของนกัศกึษา 
- สถานประกอบการเป็นผูจ้ดัสมัมนา 
  ระหว่างสถานศกึษากบั 
  สถานประกอบการ หรอืจดัให ้
  สถานศกึษาดงูานใน 
  สถานประกอบการ เพื่อท าขอ้ตกลง 
  ความรว่มมอื หลกัเกณฑต่์างๆ 
- ก าหนดหลกัเกณฑต่์างๆ ทีน่กัศกึษา 
  จะตอ้งปฏบิตัขิณะฝึกทกัษะใน 
  สถานประกอบการแจง้แก 



 ๒ 

 

ขัน้ตอนการ
ปฏิบติังาน 

 

บทบาทหน้าท่ีของสถานศึกษา 
บทบาทหน้าท่ีของสถานประกอบการ/ 

แหล่งวิทยาการ 

๒. ประชุม 
    คณะกรรมการ 
    เพื่อ 
    จดัท าแผนงาน /  
    โครงการ (ต่อ) 

  และการจดัท ารายงาน , การท า 
  หนงัสอืขออนุญาตผูป้กครอง (ปวช. ,  
  ปวส) / หนงัสอืสญัญา , หนงัสอืแจง้ 
  รายชื่อ/ส่งตวันกัศกึษาแจง้แก่ 
  สถานประกอบการ 
- จดัสมัมนาระหว่างสถานศกึษากบั 
  สถานประกอบการ (ในบางกรณี 
  สถานประกอบการอาจแจง้ขอเป็นผูจ้ดั) 
- ท าความเขา้ใจกบับทบาทของอาจารย ์
  นิเทศก ์/  เลอืกผูท้ าหน้าทีน่ิเทศประจ า 
  สถานศกึษาและสาขาวชิา  และก าหนด 
  ตารางการนิเทศ 

  สถานศกึษา/นกัศกึษาในการสมัมนา / 
  ปฐมนิเทศ เช่น การลงเวลา 
  ปฏบิตังิาน การลาหยดุ ขัน้ตอน 
  การรายงานในกรณทีีเ่กดิปญัหา 
  ขณะฝึกทกัษะ โดยค านึงถงึ 
  ความปลอดภยัในการปฏบิตังิานของ 
  นกัศกึษาและสิง่ทีน่กัศกึษาจะได้ 
  เรยีนรูจ้ากการฝึก 

๓. การลงนาม 
    ความรว่มมอื 
    ระหว่าง 
    สถานศกึษา 
    กบั 
 สถานประกอบการ  
   (เป็นดุลยพนิิจ 
   ของทัง้ ๒ ฝา่ย 
   ว่าจะด าเนินการ 
   หรอืไม)่ 

- สถานศกึษาเป็นผูจ้ดัพธิลีงนาม 
  ความรว่มมอื   (หรอืสถานประกอบการ 
  เป็นผูจ้ดั) 
- จดัท าและมอบป้ายความร่วมมอืในการ 
  มสี่วนรว่มจดัการศกึษามอบแก่ 
  สถานประกอบการ หรอืประกาศ 
  เกยีรตคิุณ หรอืมอบโล่ผูท้ าประโยชน์ต่อ 
  การศกึษา หรอือื่นๆตามความเหมาะสม 

- สถานประกอบการเป็นผูจ้ดัพธิลีงนาม 
  ความรว่มมอื (หรอืสถานศกึษาเป็น 
  ผูจ้ดัแลว้แต่กรณคีวามตกลงรว่มกนั) 

๔. การปฐมนิเทศ 
    เพื่อเตรยีม 
    ความพรอ้ม 
    แก่นกัศกึษา 
 
 
 
 
 
 
 

- จดัปฐมนิเทศนกัศกึษาก่อนฝึกงาน ๑  
  สปัดาห ์
- จดัเตรยีมคู่มอืการฝึกทกัษะแจก 
  นกัศกึษา (เช่น มเีนื้อหาเกี่ยวกบั 
  การลงทะเบยีน การรายงานผลการฝึก      
  การวดัและประเมนิผล การส าเรจ็ 
  การศกึษา แบบฟอรม์ต่างๆ ทีใ่ช ้เช่น  
  ใบลาปว่ย-ลากจิ  หนงัสอืรบัรอง 
  การผ่านงานของสถานประกอบการ 
  เป็นตน้) 
- ท าหนงัสอืส่งตวันกัศกึษามอบแก่ 

- ส่งผูแ้ทนรว่มเป็นวทิยากรใน 
  สถานศกึษาขัน้ตอนต่อไปนี้เป็น 
  ดุลยพนิิจของสถานประกอบการ 
- จดัปฐมนิเทศนกัศกึษาใน 
  สถานประกอบการ เช่น แนะน าครฝึูก  
  แนะน าการใชอุ้ปกรณ์ เครื่องจกัร 
  สายงานการผลติ , ผลลพัธ ์/ สิง่ที ่
  สถานประกอบการคาดหวงัจาก 
  นกัศกึษา (ประเดน็การพฒันา 
  สถานประกอบการทีต่อ้งการให้ 
  นกัศกึษาตัง้ขอ้สงัเกต / การพฒันา   

 



 ๓ 

ขัน้ตอนการ
ปฏิบติังาน 

 

บทบาทหน้าท่ีของสถานศึกษา 
บทบาทหน้าท่ีของสถานประกอบการ/ 

แหล่งวิทยาการ 

๔. การปฐมนิเทศ 
    เพื่อเตรยีม 
    ความพรอ้ม 
    แก่นกัศกึษา 
    (ต่อ) 
 
 
หมายเหตุ  
ถา้ก าหนดใหม้กีาร
สมัมนานกัศกึษา 
ระหว่างฝึกทกัษะ
สถานศกึษาจะตอ้ง
แจง้    ก าหนดการ
แก่นกัศกึษาและ             
สถานประกอบการ
ทราบล่วงหน้า 

  สถานประกอบการ 
- ตดิต่อวทิยากรจากสถานศกึษาและ 
  สถานประกอบการ หรอืผูแ้ทน 
- แจง้สาระส าคญัทีน่กัศกึษาตอ้งปฏบิตั ิ 
  เช่น การส่งรายงานแก่สถานศกึษา  
  การปฏบิตัตินเมือ่ฝึกทกัษะใน 
  สถานประกอบการ วธิกีารประเมนิผล 
  การฝึกทกัษะ  การแจง้ปญัหาทีเ่กดิ 
  ขึน้กบัหวัหน้างาน /สถานศกึษาทราบ  
  หรอือื่นๆ ตามทีส่ถานศกึษาเหน็ควร 
- ตารางการนิเทศของครนูิเทศก์ 
- แนวทางการประเมนิผลการฝึกทกัษะ 
  และการจดัท ารายงานผลการฝึกทกัษะ 
  ของนกัศกึษา (หรอือาจท าเป็นขอ้ตกลง 
  รว่มกนัระหว่างสถานศกึษากบั 
 สถานประกอบการในการประเมนิผล) 

  นวตักรรมใหส้ถานประกอบการ ฯ)  
- การทศันศกึษาสถานประกอบการ  
  (ขัน้ตอนน้ีอยูใ่นดุลยพนิิจของ 
  สถานประกอบการว่าจะด าเนินการ 
  หรอืไม)่ 
- แจง้ประเดน็การประเมนิของ 
  สถานประกอบการ การใชแ้บบฟอรม์ 
  ต่างๆ   การสนบัสนุนงบประมาณ 
  การวจิยัแก่นกัศกึษา เป็นตน้ 
 

๕. การฝึก 
    ประสบการณ์ 
    ทกัษะวชิาชพี 
    ใน 
 สถานประกอบการ 

- อ านวยความสะดวกแก่ครนูิเทศ เช่น จดั 
  ยานพาหนะ  มหีนงัสอืแนะน าครนูิเทศ 
  แก่สถานประกอบการ 
- ปฏบิตัติามแผนการนิเทศ ครนูิเทศก์ 
  ศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบันกัศกึษาและ 
  สถานประกอบการก่อนนิเทศ , รบัฟงั 
  รายงานของนกัศกึษาและใหค้ าปรกึษา 
  แกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้ในขณะฝึก , สรา้ง 
  ขวญัและก าลงัใจใหน้กัศกึษา ตรวจ 
  รายงานผลการฝึกทกัษะของนกัศกึษา 

- ด าเนินการฝึกประสบการณ์ทกัษะ 
  วชิาชพี และอ านวยความสะดวก 
  ต่างๆ เช่น การจดัวสัดุการปฏบิตังิาน  
  ครฝึูกใหค้วามรูแ้ละสอนงาน  
- ก ากบัใหเ้ป็นไปตามแผนงานการฝึก 
- ประเมนิผลการฝึกของนกัศกึษา 
- ในกรณทีีเ่กดิปญัหาขึน้กบันกัศกึษา 
  ใหป้ระสานงานกบัสถานศกึษาหรอื 
  ผูป้กครอง 

๖. การประเมนิผล 
    การฝึก 
    ประสบการณ์ 
    ทกัษะวชิาชพี 

- ประเมนิตามประเดน็และเกณฑ ์
  การประเมนิผลการฝึกทกัษะตาม 
  แบบฟอรม์ทีก่ าหนด (ถา้เป็น 
  การประเมนิเพื่อขอจบอาจใหน้กัศกึษา 
  น าเสนอผลงานโดยมคีณะกรรมการจาก 
  สถานศกึษาเป็นผูป้ระเมนิ  
- การประเมนิการจดัการฝึกประสบการณ์ 
  วชิาชพี  เช่น ประเมนิครนูิเทศก ์ครฝึูก 

- มสี่วนรว่มในการก าหนดประเดน็และ 
  เกณฑก์ารประเมนิ หรอืใหข้อ้มลู 
  รายละเอยีดตามทีส่ถานศกึษารอ้งขอ 
  เกีย่วกบัประเดน็ต่างๆ  
- ประเมนิผลการฝึกทกัษะของนกัศกึษา 
- ใหข้อ้เสนอแนะแก่สถานศกึษาใน 
  การจดัการศกึษา การฝึกทกัษะ 
  พืน้ฐาน หรอือื่นตามทีเ่หน็ควร เพื่อ  



 ๔ 

 

ขัน้ตอนการ
ปฏิบติังาน 

 

บทบาทหน้าท่ีของสถานศึกษา 
บทบาทหน้าท่ีของสถานประกอบการ/ 

แหล่งวิทยาการ 

๖. การประเมนิผล 
    การฝึก 
    ประสบการณ์ 
    ทกัษะวชิาชพี 
    (ต่อ) 

การด าเนินการฝึก เป็นตน้    
- รวบรวมรายงานผลการฝึกทกัษะจาก 
  นกัศกึษา ครนูิเทศก ์ครฝึูก (และ / หรอื 
  อาจใชก้ารสมัภาษณ์นกัศกึษารว่มดว้ย) 
- คณะกรรมการ / ผูร้บัผดิชอบรวบรวม 
  ขอ้มลูตามแบบฟอรม์ รวมทัง้เครือ่งมอื 
  การประเมนิผล เช่น แบบสอบถามจาก 
  สถานประกอบการ จากนักศกึษา  
  ครนูิเทศก ์ครฝึูก เพื่อจดัท ารายงานผล 
  การจดัการศกึษาของสถานศกึษา 
- แจง้ผลการประเมนิ / ระดบัผล 
  การประเมนิใหน้กัศกึษาทราบ และมอบ 
  หนงัสอืรบัรองการผ่านการฝึก 

  การเป็นหุน้ส่วนในการจดัการศกึษา 
- การจดัท าหนงัสอืส่งตวันกัศกึษากลบั 
  สถานศกึษา / มอบใบรบัรองการฝึก 

๗. การสมัมนาหลงั 
    การฝึกทกัษะ 
    (เป็นขัน้ตอนที ่
    เสนอแนะว่า 
    ควรด าเนินการ 
    โดยอาจ 
    ด าเนินการ 
    ในระดบั 
    สาขาวชิา 
    และเปิดกวา้งให ้
    มผีูส้นใจเขา้ 
    รว่มสมัมนา) 

- จดัสมัมนาหลงัการฝึกทกัษะ เพื่อ 
  แลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ์การฝึก 
  ทกัษะของนกัศกึษาในสถานประกอบการ 
  ทีต่่างกนั เพื่อใหข้อ้มลูยอ้นกลบัแก่ 
  ผูส้อนในสาขาวชิาและสถานศกึษา 
  ในการพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษา 
  ต่อไป  (อาจเชญิรุน่น้อง  คณะกรรมการ 
  สถานศกึษา ผูแ้ทนจาก 
  สถานประกอบการ และ/หรอื ผูส้นใจเขา้ 
  รว่มฟงั) 
- หากมขีอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ โดย 
  ความเหน็ชอบของฝา่ยบรหิารใน 
  สถานศกึษา ใหแ้จง้ขอ้มลูดงักล่าวแก่ 
  สถานประกอบการ 

- ประกาศเกยีรตคิุณแก่นกัศกึษาทีม่ ี
  ผลงานการพฒันาสถานประกอบการ  
  เช่น การพฒันานวตักรรม  
  การเสนอแนะแนวทางการ 
  ปฏบิตังิานเพื่อประสทิธภิาพและ 
  ประสทิธผิลการผลติแก่ 
  สถานประกอบการ เผยแพรใ่น 
  สถานประกอบการหรอืแก่สาธารณชน 
- น าเสนอโครงการ/โครงงานของ 
  นกัศกึษาใหส้ถานประกอบการทราบ  
  (กรณทีีย่งัไม่มกีารน าเสนอให ้
  สถานประกอบการทราบ หรอืน าเสนอ 
  ใหส้ถานศกึษาทราบดว้ยในกรณทีีย่งั 
  ไมน่ าเสนอ) 

๘. ปิดการฝึก 
    ทกัษะ 

- ท าหนงัสอืขอบคุณสถานประกอบการ 
  ครฝึูก แจง้สถานประกอบการ หรอื 
  ประกาศเกยีรตคิุณแก่สาธารณชนใน 
  ช่องทางต่างๆ ของสถานศกึษา 

 

 
        ๓  ธนัวาคม ๒๕๕๖ 
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