คู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ชื่อ - นามสกุล ..............................................................................
รหัสประจาตัว ................................ หมูเ่ รียน ...............................
สาขาวิชา
..............................................................................
อาจารย์นิเทศก์ ………………………………………………………………………………..
สถานที่ฝกึ งาน ..............................................................................
สถานที่ตั้ง
..............................................................................
...............................................................................
โทรศัพท์
................................ โทรสาร ................................

คานา
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นกระบวนการขั้นสุดท้ายของการจัด การศึกษาตาม
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการทุกคนต้องสามารถ
ประมวลความรู้ ที่ เ รี ย นรู้ จ ากสาขาวิ ช าในทุ ก ๆ ด้ า นมาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นกระบวนการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานการณ์การปฏิบัติจริงในหน่วยงานสถานประกอบการ โดยผ่าน
การประเมินผลจากหน่วยงานและอาจารย์จากสาขาวิชา
คู่มือ ฝึก ประสบการณ์ วิ ชาชี พคณะวิ ทยาการจั ด การ จั ด ทาขึ้ น เพื่ อใช้ เป็น แนวทาง
ในการศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตลอดจนการนาเสนอผลการฝึกประสบการณ์
วิ ช าชี พ ให้ อ าจารย์ นิ เ ทศและผู้ นิ เ ทศจากหน่ ว ยงานได้ ใ ช้ เ ป็ น แนวทางและเป็ น หลั ก ฐาน
ในการประเมินผลทั้งนีเ้ พื่อประโยชน์ในการพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่อไป

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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สารบัญ
คานา
สารบัญ
ข้อมูลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
บทที่ 1 บทนา
แนวคิดของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ความหมายและความสาคัญของการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
หลักการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คาอธิบายรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของแต่ละสาขาวิชา
วัตถุประสงค์ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ขอบข่ายของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สรุปขั้นตอนของกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
บทที่ 2 แนวปฏิบัตกิ ารฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การนิเทศงาน
การประเมิน
บทบาทหน้าที่ของบุคลากรที่ปฏิบัตงิ านเกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การแต่งกายของนักศึกษา
การปฏิบัตดิ ้านเอกสารรายงานและผลการศึกษา
ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ภาคผนวก ข องค์ประกอบภาคนิพนธ์/ปริญญานิพนธ์
การพิมพ์ภาคนิพนธ์/ปริญญานิพนธ์
ภาคผนวก ค ปกหน้าภาคนิพนธ์/ปริญญานิพนธ์
ภาคผนวก ง การอนุมัติภาคนิพนธ์/ปริญญานิพนธ์
ภาคผนวก จ บทคัดย่อ
ภาคผนวก ฉ ตัวอย่างสารบัญ
ภาคผนวก ช การจัดทาแผนการดาเนินงานโครงการธุรกิจจาลอง(ภาคพิเศษ)
ภาคผนวก ช รายงานโครงการธุรกิจจาลอง(ภาคพิเศษ)
การอนุมัติรายงานโครงการธุรกิจจาลอง
ภาคผนวก ฌ การเขียนเค้าโครงภาคนิพนธ์/ปริญญานิพนธ์
ภาคผนวก ญ เอกสารต่างๆ ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
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สารบัญ
หน้า
ภาคผนวก ฎ รูปแบบการจัดส่งซีดี ภาคนิพนธ์/ปริญญานิพนธ์
48
เอกสารข้อมูลหมายเลข 1 บัญชีลงเวลาปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 49
เอกสารข้อมูลหมายเลข 2 บันทึกการปฏิบัติงานประจาวันของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ 54
เอกสารข้อมูลหมายเลข 3 แบบรายงานการดาเนินงานกิจกรรมธุกิจจาลอง(ภาคพิเศษ)
66
เอกสารข้อมูลหมายเลข 4 แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์ฯ (หน่วยงานฝึก)
67
เอกสารข้อมูลหมายเลข 5 แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์ฯ (อาจารย์นิเทศก์)
69
เอกสารข้อมูลหมายเลข 6 แบบประเมินภาคนิพนธ์/ปริญญานิพนธ์
70
เอกสารข้อมูลหมายเลข 7 ตารางการตรวจภาคนิพนธ์/ปริญญานิพนธ์
71
คณะผู้จัดทา
72
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ติดรูปนักศึกษา
ขนาด 1 นิว้

ข้อมูลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ฝึกงานในภาคเรียนที่ .......... ประจาปีการศึกษา .......................
1. ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา

1.1 ชื่อ [ ] นาย [ ] นาง [ ] นางสาว……………………………. นามสกุล………………………………….
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน…………………………………………………………………………………..
1.2 นักศึกษา [ ] ปกติ [ ] พิเศษ สาขาวิชา………………………………………...………………………..
ระดับ [ ] ปริญญาตรี 4 ปี รหัสประจาตัว .....…..……..…………………………………………
1.3 ที่อยูป่ ัจจุบนั บ้านเลขที…่ …….. หมูท่ …ี่ …… ซอย/ถนน…………………………….…………………
ตาบล/แขวง…………………………………. อาเภอ/เขต………………….…………………………………..
จังหวัด…………………..รหัสไปรษณีย…์ …………...……โทรศัพท์……………………………………….
สถานที่ทางานปัจจุบัน…………………………………….โทรศัพท์………………………………………….
ลักษณะงานที่ทา…………………………………………………………………......………………………………
อีเมล์ ...................................................................................................................
1.4 ชื่อ-สกุล บิดา………………………………….. อาชีพ………………………….……………………………..
ชื่อ-สกุล มารดา………………………………… อาชีพ…………………………..…………………………….
ที่อยูบ่ ิดา-มารดา ปัจจุบนั บ้านเลขที…่ …… หมูท่ ี่ ………. ซอย/ถนน…………………………
ตาบล/แขวง……………………………………… อาเภอ/เขต……………………………………………………
จังหวัด…………………………รหัสไปรษณีย…์ ……………...โทรศัพท์………………….……............
1.5 ชื่อ-สกุลผู้ปกครอง…………………………..…………………อาชีพ………………………………………….
ที่อยูผ่ ู้ปกครองปัจจุบนั บ้านเลขที…่ ……….…หมูท่ ี…่ …..…….ซอย/ถนน…………………........
ตาบล/แขวง…………………………………อาเภอ/เขต………………………………..........................
จังหวัด…………………….……รหัสไปรษณีย…์ ……………………. โทรศัพท์…………………………….
1.6 ประสบการณ์และความสามารถพิเศษ
1.6.1…………………………………………………………………………………......................................
1.6.2…………………………………………………………………………………......................................
1.6.3……………………………………………………………………………………………………………………..
1.7 โรคประจาตัว (ถ้ามี)………………………………………………..…………………………………………….
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2.1 หน่วยงานที่ฝกึ ฯ…………………………………………………….……………………………………………….
ที่ตั้งเลขที…่ ……………..ตรอก/ซอย………………… ถนน…………….………….........................
ตาบล/แขวง………………………….…….. อาเภอ/เขต……………………………………………………….
จังหวัด………………………… รหัสไปรษณีย…์ ………………โทรศัพท์………………………………….
โทรสาร ............................................. เว็บไซต์.....................................................
ตาแหน่งงานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์...........................................................
งานในความรับผิดชอบ ........................................................................................
2.2 หัวหน้าควบคุม/ดูแลการฝึกฯ…………………………………………...……………........................
ตาแหน่ง…………………………………………..โทรศัพท์…………………………………………..…………..
2.3 ชื่อผู้นิเทศก์ฝ่ายหน่วยงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ชื่อ…………………………………………………… ตาแหน่ง…………………………………………………………
3. ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
3.1 ชื่อสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5388-5555
เลขที่ 202 ถนนช้างเผือก ตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
3.2 ชื่อผู้บริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย
ตาแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
3.3 คณะวิทยาการจัดการ โทรศัพท์ 0-5388-5808 โทรสาร 0-5388-5809
3.4 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบัติ สิงฆราช
3.5 ประธานศูนย์ฝกึ ประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์
3.6 ชื่อผู้นิเทศก์ฝ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (อาจารย์นิเทศก์)
ชื่อ…………………………….…………………………........................... ตาแหน่งอาจารย์นิเทศก์
4. ข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4.1 ลักษณะงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4.1.1………………………………………………………………………………..
4.1.2………………………………………………………………………………..
4.1.3………………………………………………………………………………..
4.2 ช่วงเวลาฝึกประสบการณ์ ฯ ตั้งแต่ วันที่ ………เดือน………………. พ.ศ……………………..
ถึง วันที่ …………เดือน………………. พ.ศ……………..……….
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4.3 สรุปผลการปฏิบัติงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
……………………………………………………………..……………….……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..........................................
………………………………………………………………………………...…….....................................
……………………………………………………………….……………..…..........................................
4.4 สรุปรายงานผลการปฏิบัตงิ านที่เกี่ยวข้องกับโครงการธุรกิจจาลอง ภาคพิเศษ
(บันทึกสาระสาคัญโดยสรุปในการปฏิบัติในการทากิจกรรม)
............................................................................................................................
............................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ)…………….…………...................นักศึกษา
(…………………………………………)
วันที…่ …..เดือน……………พ.ศ…………….
รับรองรายการการบันทึกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

รับรองรายงานโครงการธุรกิจจาลอง
(สาหรับนักศึกษาภาคพิเศษ)

(ลงชื่อ)………………………….….…….……….................
(...................................................................)
ผู้นิเทศก์ฝ่ายหน่วยงาน

(ลงชื่อ)…….………....………………..........ประธานโครงการ

วันที…่ ………….เดือน………………….พ.ศ……….………..

วันที…่ ………..เดือน.....………………พ.ศ…………..............

(ลงชื่อ)………………………………..……..……………………..
(………..…………………………………………….……)
อาจารย์นิเทศก์
วันที…่ .……..เดือน………..….………พ.ศ…………….

(ลงชื่อ) ...........……………......……...อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
(ลงชื่อ)…..…………..……………........ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
(ลงชื่อ)…...…………..……………...... อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
วันที…่ ……….เดือน………………….…พ.ศ……………………
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บทที่ 1 บทนา
1. แนวคิดของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกระบวนการจั ด การศึ ก ษาใน
ระดับอุดมศึกษาที่มุ่ง เสริมให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ต รงในการทางานเป็นการเรียนรู้
สถานการณ์และสภาพการณ์ที่เป็นจริงของการทางาน อีกทั้งเป็นการนาเอาความรู้ที่ได้รับทั้ง
ทางทฤษฎีและปฏิบัติไปทดลองใช้ เพื่อเป็นการตอกย้าให้เกิดความชัดเจนเห็นจริงในองค์ความรู้
ที่ได้รับอันจะเป็นประโยชน์สาหรับนักศึกษาในการเตรียมความพร้อมในพฤติกรรมทุกด้านไม่ว่า
จะเป็นในส่วนของบุคลิกภาพ สติปัญญา เจตคติ ที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อที่จะออกไปดาเนินชีวิต
และประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลต่อสังคมในที่สุด
2. ความหมายและความสาคัญของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2.1 ความหมาย
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือการฝึกงาน หมายถึง กระบวนการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่กระทาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ เพื่อให้ นักศึกษา
ได้ความรู้ทักษะและเจตคติ ที่จาเป็นต่อการประกอบวิชาชีพ เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตาม
ความต้ อ งการของสถานประกอบการสามารถปฏิ บั ติ ต นได้ อ ย่ า งเหมาะสมและก้ า วทั น
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
2.2 ความสาคัญ
โดยทั่ ว ไปการจั ด การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาก็ เ พื่ อ มุ่ ง หวั ง การผลิ ต ก าลั ง คน
(manpower) และพัฒนามนุษย์ (manhood) ในระดับวิชาชีพชั้นสูง (professional) หรือระดับกึ่ง
วิชาชีพชั้นสูง (semi-professional) วิชาชีพชั้นสูงนั้นจะเน้นคุณลักษณะที่สาคัญ 6 ประการ คือ
2.2.1 มีสานึกของการบริการสาธารณะมีความผูกพันในหน้าที่ของวิชาชีพ
2.2.2 มีองค์ความรู้และทักษะที่อยูเ่ หนือความเข้าใจของคนทั่วไป
2.2.3 ใช้ระยะเวลายาวในการฝึกฝนความชานาญในวิชาชีพ
2.2.4 มีอิสระในการตัดสินใจตามขอบข่ายของงานที่กาหนด
2.2.5 มีการควบคุมมาตรฐานของการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
2.2.6 มีจรรยาบรรณเป็นกรอบในการประกอบวิชาชีพ
จากเกณฑ์ทงั้ 6 ประการ การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชาชีพ
ใดก็ต าม กระบวนการจัด การศึ กษาจะต้องสามารถสร้างดุล ยภาพระหว่างด้านองค์ความรู้
ด้านทักษะปฏิบัติและด้านคุณธรรม การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพจึงมีความสาคัญต่อการบูรณา
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การด้านต่างๆ ให้ เป็น หนึ่ง เดียวและมีความประสานกลมกลืน เสริมสร้างคุณ ลัก ษณะของ
ผลผลิตทางการศึกษาที่พึงประสงค์
3. หลักการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หลักการสาคัญของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้แก่
3.1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3.1.1 มุ่งพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีคุณภาพในด้านต่างๆ ที่เอือ้ ต่อการ
ทางานและการพัฒนางานในสาขานั้นๆ
3.1.2 กระตุ้นส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถสร้างงานหลัก หรืองานรองที่ตนสน
ในสาขาวิชาชีพนั้นๆ ได้
3.2 การจัดการ
3.2.1 เน้นการจัดการอย่างมีระบบและอาศัยกระบวนการที่ต่อเนื่อง
3.2.2 เน้นทฤษฎีประสานปฏิบัติที่สามารถประยุกต์ใช้ได้จริง
3.2.3 เน้นการฝึกจากประสบการณ์จริงให้มากที่สุด
3.3 การพัฒนาความสัมพันธ์
3.3.1 เน้ น การสร้ า งสั ม พั น ธภาพที่ ดี ร ะหว่ า งบุ ค ลากร องค์ ก าร ระหว่ า ง
มหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการและหน่วยงานภายนอก ที่เอื้อต่อการ
ได้รับความร่วมมือในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตลอดจนการมีงานทา
ของนักศึกษา
3.3.2 เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจและบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ มี
ส่วนร่วมในการบริหารหรือจัดการและจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยใน
ขอบเขตที่เหมาะสม
3.3.3 ส่งเสริมให้นักศึกษาสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการทางานเป็นหมูค่ ณะ
4. ค าอธิ บ ายรายวิ ช า การฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ของแต่ ล ะสาขาวิ ช าในคณะ
วิทยาการจัดการ
4.1 หลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้แก่
- หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ได้แก่สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการโฆษณา
นิ เ ทศ ศาสต ร์ แข นงวิ ช าการ ประชาสั ม พั นธ์ นิ เทศศ าสตร์ แขน งวิ ช า
การสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวารสารศาสตร์
- หลั ก สู ต รบริ ห ารธุร กิ จ บั ณ ฑิต ได้ แ ก่ส าขาวิ ชาการจั ด การ สาขาวิช าตลาด
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
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- หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ได้แก่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ได้แก่สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน
ดั ง นั้ น รายวิ ช า การฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ในแต่ ล ะหลั ก สู ต รจึ ง แตกต่ า งกั น ไป ซึ่ ง มี
รายละเอียดดังนี้
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แต่ละแขนงวิชา
AD 3802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพโฆษณา
6(560)
Field Experience in Advertising
ฝึกปฏิบัติงานด้านการโฆษณาในหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชนโดย
การนาความรู้ทั้งภาคทฤษฎีแ ละปฏิบัติที่ได้จ ากการศึก ษาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง
ในการฝึก ประสบการณ์ วิชาชีพ จั ด ให้มีก ารปฐมนิเทศ การติด ตามนิเทศเพื่อประเมิน และ
ปรับปรุง และจัดปัจฉิมนิเทศ เพื่ออภิปรายและสรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
JR 3802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวารสารสนเทศ
6(560)
Field Experience in Journalism
ฝึกปฏิบัติงานด้านวารสารสนเทศในหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชน
โดยการนาความรู้ทงั้ ภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง
ในการฝึก ประสบการณ์ วิชาชีพ จั ด ให้มีก ารปฐมนิเทศ การติด ตามนิเทศเพื่อประเมิน และ
ปรับปรุง และจัดปัจฉิมนิเทศ เพื่ออภิปรายและสรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
MC 3802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสื่อสารมวลชน
6(560)
Field Experience in Mass Communications
ฝึกปฏิบัติงานด้านการสื่อสารมวลชนในหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจ
เอกชนโดยการนาความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบั ติที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในสถานการณ์จริง
ในการฝึก ประสบการณ์ วิชาชีพ จั ด ให้มีก ารปฐมนิเทศ การติด ตามนิเทศเพื่อประเมิน และ
ปรับปรุง และจัดปัจฉิมนิเทศ เพื่ออภิปรายและสรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
PR 3802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพประชาสัมพันธ์
6(560)
Field Experience in Public Relations
ฝึกปฏิบัติงานด้านการโฆษณาในหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชน
โดยการนาความรู้ทงั้ ภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง
ในการฝึก ประสบการณ์ วิชาชีพ จั ด ให้มีก ารปฐมนิเทศ การติด ตามนิเทศเพื่อประเมิน และ
ปรับปรุง และจัดปัจฉิมนิเทศ เพื่ออภิปรายและสรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
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สาขาวิชาการจัดการ
MGT 4801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ
6(560)
Field Experience in Management
รายวิชาบังคับก่อน :ต้องสอบผ่าน MGT 3801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การจัดการ
จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการบริหารธุรกิจ ในหน่วยงานรัฐบาล
รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชน ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยนาความรู้ทั้ง
ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปใช้กับสถานการณ์จริงจัดให้มีการปฐมนิเทศ
เกี่ยวกับรายละเอียดของการฝึกประสบการณ์ และจุดให้มีการปัจฉิมนิเทศเพื่ออภิปรายปัญหา
การฝึก ประสบการณ์ ที่ เ กิด ขึ้ น และเสนอแนะแนวทางแก้ ปัญ หาให้ ส าเร็ จ ลุ ล่ วงไปด้ ว ยดี
โดยอาจจัดให้มีการฝึกประสบการณ์ทั้งหมด หรือ ฝึกประสบการณ์และทาโครงการพิเศษหรือ
ฝึกประสบการณ์และทาภาคนิพนธ์
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
HRM 4801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารทรัพยากรมนุษย์
6(560)
Field Experience in Human Resource Management
รายวิชาบังคับก่อน : ต้องสอบผ่านรายวิชา HRM 3801 การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพการบริหารทรัพยากรมนุษย์
จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ใน
หน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชน ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา
โดยน าความรู้ทั้ ง ทางภาคทฤษฎีแ ละภาคปฏิบั ติที่ไ ด้จ ากการศึ ก ษาไปใช้ ส ถานการณ์ จ ริ ง
จัดให้ มีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝึก ประสบการณ์ และจั ดให้มีการปัจฉิม
นิเทศเพื่ออภิปรายปัญหาการฝึก ประสบการณ์ที่เกิด ขึ้น และเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาให้
สาเร็จลุล่วงไปด้ว ยดี โดยอาจจั ดให้ฝึก ประสบการณ์ทั้ง หมด หรือฝึกประสบการณ์แ ละทา
โครงการพิเศษหรือฝึกประสบการณ์และทาภาคนิพนธ์
สาขาวิชาการตลาด
MK4802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาด
6(560)
Field experience in marketing
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการตลาดในสถานประกอบการของหน่ วยงานรัฐบาล
หรือรัฐ วิส าหกิจ หรือองค์กรเอกชนภายใต้การควบคุมและการดูแลของอาจารย์นิเทศหรือ
อาจารย์ที่ ปรึ ก ษา โดยมี ผู้บ ริห ารหรื อผู้ ที่ไ ด้รั บมอบหมายจากหน่ว ยงานนั้น เป็ น ผู้ คอยให้
ค าแนะน า ซึ่ ง การฝึ ก ประสบการณ์ นั้ น อาจจั ด ให้ ฝึ ก ประสบการณ์ ทั้ ง หมด หรื อ การฝึ ก
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ประสบการณ์พร้อมกับการจัดทาโครงการพิเศษ หรือการฝึกประสบการณ์พร้อมกับการจัดทา
ภาคนิพนธ์ ทั้ง นี้เพื่อให้ เกิด องค์ความรู้ ทัก ษะ ทัศนคติ และประสบการณ์ที่ดีเกี่ยวกับงาน
ด้านการตลาด
สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BCOM 4802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6(560)
Field Experience in Business Computer
วิชาบังคับก่อน : ต้องสอบผ่าน BCOM4801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ และเน้นการใช้
คอมพิวเตอร์ในองค์กรธุรกิจ ในหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชน ภายใต้การ
ควบคุมดูแลของอาจารย์ท่ปี รึกษา และผู้ดูแลของสถานประกอบการณ์ โดยนาความรู้ทั้งทาง
ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในสถานการณ์จริง จัดให้มีการปฐมนิเทศ
เกี่ยวกับรายละเอียดของการฝึกประสบการณ์ และจัดให้มีการปัจฉิมนิเทศเพื่ออภิปรายปัญหา
การฝึกประสบการณ์ที่เกิดขึน้ และเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาให้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยอาจ
จั ด ให้ ฝึ ก ประสบการณ์ ทั้ ง หมด หรื อ ฝึ ก ประสบการณ์ แ ละท าโครงการพิ เ ศษหรื อ ฝึ ก
ประสบการณ์และทาภาคนิพนธ์
สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน
ACC 4802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี
6(560) Field
Experience in Accounting
วิชาบังคับก่อน : ต้องสอบผ่านรายวิชา ACC 4803 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การบัญชี
จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการปฏิบัติงานการบัญชีในหน่วยงาน
รัฐ บาลรัฐ วิส าหกิจ หรือธุร กิจ เอกชน ภายใต้การควบคุมดูแ ลของอาจารย์ที่ปรึก ษาโดยน า
ความรู้ทงั้ ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในสถานการณ์จริงจัดให้มีการ
ปฐมนิเทศเกี่ ยวกับรายละเอี ยดของการฝึก ประสบการณ์แ ละจั ด ให้มีก ารปัจ ฉิมนิเทศเพื่ อ
อภิปรายปัญหาการฝึกประสบการณ์ที่เกิดขึน้ และเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาให้สาเร็จลุล่วง
ไปด้วยดี โดยอาจจัดให้ฝึกประสบการณ์ทั้งหมดหรือฝึกประสบการณ์และทาโครงการพิเศษ
หรือฝึกประสบการณ์และทาภาคนิพนธ์ และกาหนดให้มีการปฏิบัติงานทางการบัญชี โดยนับ
ชั่วโมงการปฏิบัติงานเฉพาะบัญชี ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์
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สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ECON 4804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเศรษฐศาสตร์
6(560)
Field Experience in Economics
รายวิชาบัง คับก่อน : ต้องสอบผ่านรายวิชา ECON 4801 รายวิชาเตรียมฝึก
ประสบการณ์ วิชาชีพทางเศรษฐศาสตร์
ฝึกประสบการณ์ในหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
กิจ กรรมทางเศรษฐกิจ โดยน าความรู้ทั้ง ทางทฤษฎีแ ละปฏิบัติที่ได้จ ากการศึก ษาไปใช้ใ น
สถานการณ์จริงเฉพาะด้านตามความสนใจ
ECON 4805 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
6(560)
Field Experience in Business Economics
รายวิชาบังคับก่อน : ต้องสอบผ่านรายวิชา ECON 4802 รายวิชาเตรียมฝึก
ประสบการณ์ วิชาชีพทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ฝึกประสบการณ์ในหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ซึง่ เกีย่ วข้องกับ
กิจกรรมทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ โดยนาความรู้ทงั้ ทางทฤษฎีและปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปใช้
ในสถานการณ์จริงเฉพาะด้านตามความสนใจ
ECON 4806 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเศรษฐศาสตร์การเงิน
6(560)
Field Experience in Financial Economics
รายวิชาบัง คับก่อน : ต้องสอบผ่านรายวิชา ECON 4803 รายวิชาเตรียมฝึก
ประสบการณ์ วิชาชีพทางเศรษฐศาสตร์การเงิน
ฝึกประสบการณ์ในหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมทางเศรษฐศาสตร์การเงิน โดยนาความรู้ทงั้ ทางทฤษฎีและปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไป
ใช้ในสถานการณ์จริงเฉพาะด้านตามความสนใจ
4.2 วัตถุประสงค์ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4.2.1 เพื่อให้ นัก ศึก ษามีความรู้ความเข้าใจในลัก ษณะงานของหน่วยงานต่างๆ
ที่สอดคล้องกับวิชาการสาขาวิชาชีพของตน
4.2.2 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสาขาวิชาของ
ตนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
4.2.3 เพื่อให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้เกิดผลงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
4.2.4 เพื่อให้นักศึกษาสามารถแก้ปัญหาและพัฒนางานของตนเองให้ดียิ่งขึ้นได้
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4.2.5 เพื่อให้นักศึ กษามี ความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะประกอบอาชีพ หรือ
สร้างงานให้กับตนเอง
4.2.6 เพื่อให้นักศึกษาเป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถสอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน
4.2.7 เพื่อให้นักศึกษามีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย
4.2.8 เพื่อให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่องานตามสาขาวิชาชีพของตน
4.3 ขอบข่ายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษามุ่งให้นักศึกษาได้ฝึกงานในลักษณะงานที่
ตรงตามสาขาวิชาชีพที่ตนเองกาลังศึกษาอยูซ่ ึ่งบางสาขาวิชาชีพมีลักษณะงานที่กว้างขวางมาก
นักศึกษามีข้อจากัดในการฝึกปฏิบัติงานที่จะให้ครอบคลุมทุกลักษณะงานได้ คณะวิทยาการ
จัด การจึ งให้ โอกาสนัก ศึ ก ษาเลือกฝึกปฏิบัติง านที่นักศึก ษาสนใจ และประสงค์จะแสวงหา
ประสบการณ์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ทั้งนีต้ ้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานฝึกประสบการณ์ฯ
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบในคณะสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็ตาม คณะวิทยาการจัดการจะ
ปรับปรุง ระบบการฝึก ประสบการณ์วิชาชีพโดยใช้แ นวทางของระบบสหกิจ ศึก ษา คณะจะ
ดาเนินการจัดหาที่ฝึกงานให้กับนักศึกษา ตลอดจนประชุมชี้แจงสถานประกอบการทุกแห่งที่
ต้องการรับนักศึ กษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกัน ในวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
ในการส่ง นัก ศึ ก ษาเข้า ฝึก ประสบการณ์ วิช าชีพ และเป็ น ไปตามความต้ องการของสถาน
ประกอบการ
4.4 กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ขัน้ ตอนหรือกระบวนการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพมี 3 ขัน้ ตอน คือ
4.4.1 ขัน้ การเตรียมการก่อนการฝึก (Pre Training)
4.4.2 ขัน้ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (On the JobTraining)
4.4.3 ขัน้ หลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (Post Training)
สรุปขั้นตอนของกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1. นัก ศึ ก ษาที่จะทาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้นั้น ต้องผ่านการประเมิน ผลใน
รายวิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยต้องได้ระดับคะแนนต้องไม่ต่ากว่า C
2. นักศึกษาเข้าใช้งานระบบสารสนเทศศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการ
จัดการ ในเว็บไซต์คณะหรือที่เว็บไซต์ www.mpec.cmru.ac.th/mpec2012 แล้วน าเอกสาร
ใบแจ้งจานงของฝึกประสบการณ์ส่งที่งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยผ่านการอนุมัติเห็นชอบ
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สถานที่ฝึกประสบการณ์จากอาจารย์ ผู้สอนรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์หรือ หัวหน้า
สาขาวิ ช า เพื่ อด าเนิ น การออกหนั ง สื อ ราชการขอความอนุ เคราะห์ รั บนั ก ศึ ก ษาเข้ า ฝึ ก
ประสบการณ์ยังสถานประกอบการหรือหน่วยงานต่างๆ ที่นักศึกษามีความจานงต้องการไป
ฝึกประสบการณ์
3. ให้ นั ก ศึ ก ษามารั บ หนั ง สื อ ราชการขอความอนุ เ คราะห์ รั บ นั ก ศึ ก ษาเข้ า ฝึ ก
ประสบการณ์ ห ลั ง จากที่ ย่ื น ใบแจ้ ง จ านง 1 วั น จากนั้ น ให้ น าไปยื่ น ความจ านงที่ ส ถาน
ประกอบการหรือหน่วยงาน ยกเว้นกรณีนักศึกษาภาคพิเศษที่มีงานทาประจา เมื่อยื่นเอกสาร
ที่งานฝึกประสบการณ์ จะรับเฉพาะหนังสือราชการส่ง ตัวหนังสือ เพื่อรายงานเข้ารับการฝึก
ประสบการณ์เท่านั้นในวันปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ก่อนออกฝึกฯ
4. สถานประกอบการหรือหน่วยงานจะทาการตอบรับนักศึกษาขอฝึกประสบการณ์
โดยการส่งแบบตอบรับมายังคณะวิทยาการจัดการทางไปรษณีย์ โทรสารหรือสามารถนัดให้
นักศึกษามารับเอกสารแบบตอบรับก็ได้
5. เมื่อสถานประกอบการหรือหน่วยงานตอบรับนักศึกษาเข้ารับ การฝึกประสบการณ์
จากนั้น งานฝึก ประสบการณ์ จ ะด าเนิน การออกหนัง สือราชการส่ง ตัวนัก ศึก ษาอีก 1 ฉบับ
เพื่อมอบให้นักศึกษานาไปรายงานตัวในวันแรกของการฝึกประสบการณ์
6. คณะวิทยาการจัดการจะดาเนินการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ เพื่อเป็น
การเตรีย มความพร้ อมให้ นัก ศึ ก ษาก่ อนออกฝึก ประสบการณ์วิ ชาชีพ ซึ่ง ในวัน ปฐมนิเทศ
นักศึกษาจะได้รับหนังสือส่งตัว พร้อมคูม่ ือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7. นักศึกษาทาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในช่วงเวลาที่คณะกาหนด
8. ระหว่างนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้นัก ศึกษามาพบอาจารย์นิเทศก์อย่าง
สม่าเสมอ เพื่อจัดทาภาคนิพนธ์หรือปริญญานิพนธ์ ธุรกิจ จาลอง(ภาคพิเศษ) ควบคู่การฝึก
ประสบการณ์
9. อาจารย์นิเทศก์จากคณะวิทยาการจัดการ ทาการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ที่
สถานที่ฝึกฯ
10. ผู้ นิ เ ทศก์ จ ากสถานประกอบการหรื อ หน่ ว ยงานท าการนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษาฝึ ก
ประสบการณ์
11. นักศึกษากลับมหาวิทยาลัย เมื่อสิน้ สุดระยะเวลาของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่
คณะวิทยาการจัดการกาหนด
12. สถานประกอบการหรือหน่วยงานส่งตัวนักศึกษากลับมหาวิทยาลัย โดยมีจดหมาย/
หนั ง สื อ ราชการจ่ า หน้ า ซองถึ ง ศู น ย์ ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ คณะวิ ท ยาการจั ด การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ฝากให้นักศึกษาถือกลับไปยังมหาวิทยาลัย หรือจะจัดส่งทาง
ไปรษณีย์ก็ได้
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13. สถานประกอบการหรือ หน่วยงาน ส่ง แบบประเมิน การฝึก ประสบการณ์ของ
นักศึกษาไปยัง ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ โดยให้นักศึกษาถือกลับไปยังมหาวิทยาลัยหรือจะจัดส่งทางไปรษณีย์ก็ได้ ภายใน
2 สัปดาห์หลังจากการฝึกประสบการณ์สนิ้ สุดลง
14. คณะวิทยาการจั ดการ จั ดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึก ประสบการณ์ ภาคปกติ
เพื่อเป็นการสรุปประเมินผลการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา ส่วนนักศึกษาฝึกประสบการณ์
ภาคพิเศษนักศึกษาต้องเป็นจัดผู้ดาเนินการจัดงานปัจฉิมเอง
15. คณะวิ ท ยาการจั ด การ ประเมิ น ผลการฝึ ก ประสบการณ์ ข องนั ก ศึ ก ษาเป็ น
รายบุคคลตามระเบียบการวัดและการประเมินผลของมหาวิทยาลัยต่อไป
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บทที่ 2 แนวปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1. การนิเทศงาน
การนิ เ ทศงานเป็ น กระบวนการแนะน าช่ว ยเหลือ การฝึก ประสบการณ์ วิช าชีพ แก่
นักศึกษาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้ดีท่สี ุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
1.1 ลักษณะการนิเทศ
การนิเทศงานมีหลายลักษณะตั้ง แต่การเตรียมตัวนั กศึก ษาจากสาขาวิชา การ
ปฐมนิเทศก่อ นการฝึก ประสบการณ์ การประชุมแนะน าเป็ น กลุ่ ม การซัก ถามพู ด คุย เป็ น
รายบุคคล การแนะนาเอกสารและการเสาะแสวงหาความรู้ความสามารถเพิ่มเติม การสัมมนา
ระหว่ า งการฝึ ก ประสบการณ์ การปั จ ฉิ ม นิ เ ทศ รวมทั้ ง วิ ธี ก ารอื่ น ๆ ที่ จ ะช่ ว ยเพิ่ ม พู น
ประสิทธิภาพในการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
1.2 ผู้นิเทศก์นักศึกษา
ผู้ท่ที าหน้าที่นิเทศงานแก่นักศึกษา เรียกว่า “ผู้นิเทศก์” ซึ่งมีอยู่ 2 ฝ่าย คือ
1.2.1 ผู้นิเทศก์ฝ่ายหน่วยงาน หมายถึง หัวหน้าหน่วยงานที่นักศึกษาเข้ารับการฝึก
ประสบการณ์ หรือผู้ท่ไี ด้รับมอบหมายจากหน่วยงานให้รับผิดชอบนักศึกษาฝึกงาน
1.2.2 ผู้นิเทศก์ฝ่ายมหาวิทยาลัย หมายถึง อาจารย์ นิเทศก์ จ ากสาขาวิชาที่ส่ง
นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์ หรือผู้ท่ไี ด้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
1.3 จานวนครั้งในการนิเทศ
จานวนครั้งในการนิเทศนักศึกษาอยูใ่ นดุลพินิจของผู้ นิเทศฝ่ายมหาวิทยาลัยและ
ผู้นิเทศก์ฝ่ายหน่วยงานจะกาหนดขึ้น ทั้งนีค้ วรได้รับการติดต่อประสานงานกันโดยตลอด
1.4 การบันทึกการนิเทศ
ผู้นิเทศก์ของการฝึกประสบการณ์ทั้งสองฝ่ายควรบันทึกการนิเทศงานหรือแสดง
ความข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของนักศึกษาในแบบบันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ประจาวันของนักศึกษาซึ่งนักศึกษาทุกคนจะต้องมีแบบบันทึกประจาวัน
2. การประเมิน
เมื่ อ สิ้ น สุ ด กระบวนการฝึ ก ประสบการณ์ ข องนั ก ศึ ก ษาผู้ นิ เ ทศก์ ทั้ ง สองฝ่ า ยจะ
ประเมินผลการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา
2.1 การบันทึกการประเมินผล
2.1.1 ผู้นิเทศก์ฝ่ายหน่วยงานบันทึกข้อมูลการประเมินผลลงในแบบประเมินผล
โดยตรงซึ่งมีแบบฟอร์มในเอกสารนี้ และหน่วยงานนาส่ง แบบประเมิน ผลที่คณะวิทยาการ
จัดการ
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2.1.2 ผู้ นิ เ ทศก์ ฝ่ า ยมหาวิ ท ยาลั ย บั น ทึ ก ข้ อ มู ล การประเมิ น ผลในแบบ
ประเมินผลที่คณะวิทยาการจัดการจะเป็นผู้กาหนดขึ้น
2.2 การวัดผลและประเมินผล
อาจารย์นิเทศก์จะเป็นผู้ประเมินโดยมีแบบฟอร์มที่คณะวิทยาการจัดการกาหนด
ผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาจากกิจกรรมต่าง ๆ
2.2.1 การประเมินผลจากหน่วยงานตามแบบประเมินที่คณะกาหนด
2.2.2 การประเมินผลจากอาจารย์นิเทศก์โดยประเมินผลแยกตามลักษณะของ
นักศึกษา ดังนี้
1) กรณีนักศึกษาภาคปกติ ประเมินจาก
การเข้าร่วมงานปฐมนิเทศ – ปัจฉิมนิเทศ
การนิเทศงานจากหน่วยงาน
การนิเทศงานจากอาจารย์นิเทศก์
การจัดทาภาคนิพนธ์/ปริญญานิพนธ์
2) กรณีนักศึกษาภาคพิเศษ ประเมินจาก
การเข้าร่วมงานปฐมนิเทศ – ปัจฉิมนิเทศ
การจัดกิจกรรมธุรกิจจาลอง/กิจกรรมทางวิชาการ
การจัดทาภาคนิพนธ์/ปริญญานิพนธ์
2.2.3 เกณฑ์การประเมินผล
ระดับคะแนนการประเมินผลฝึกประสบการณ์ ฯ
A
ระดับคะแนน
80 ขึ้นไป
B+
ระดับคะแนน
75 - 79
B
ระดับคะแนน
70 - 74
C+
ระดับคะแนน
65 - 69
C
ระดับคะแนน
60 - 64
หมายเหตุ สาหรับการประเมินต้องไม่ต่ากว่าเกรด C ถ้าต่ากว่านี้ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์

18

3. บทบาทหน้าที่ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3.1 บทบาทหน้าที่ของผู้นิเทศก์ฝ่ายหน่วยงาน
3.1.1 ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนเริ่มฝึกประสบการณ์ในหน่วยงานเพื่อชี้แจงให้
นักศึกษาทราบถึงลักษณะงานการบริหารงานในหน่วยงาน และระเบียบหรือข้อปฏิบัติต่างๆ
ที่นักศึกษาจะต้องยึดถือปฏิบัติ
3.1.2 ทาการนิเทศงานแก่นักศึกษาโดยให้คาแนะนาปรึกษาในงานที่นักศึกษา
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติชแี้ จงข้อบกพร่องของนักศึกษา และช่วยแก้ไขปัญหาอันอาจจะเกิดขึน้
3.1.3 ควบคุมดูแลความประพฤติของนักศึกษา และให้ความคุ้มครองรักษา
ความปลอดภัยแก่นักศึกษาตามควร
3.1.4 ประเมินผลการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา
3.1.5 ประสานกับมหาวิทยาลัย และผู้นิเทศก์ฝ่ายมหาวิทยาลัย
3.1.6 ช่วยเสนอแนะแนวทางการฝึกประสบการณ์หรือวิธีการปรับปรุงแก้ไข
การฝึกประสบการณ์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
3.2 บทบาทหน้าที่ของผู้นิเทศก์ฝ่ายมหาวิทยาลัย
3.2.1 การเข้าร่วมการปฐมนิเทศที่คณะวิทยาการจั ด การจั ด กิจ กรรม และ
ปฐมนิเทศนักศึกษาในความดูแลก่อนออกฝึกประสบการณ์ เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
และการจัดทาภาคนิพนธ์/ปริญญานิพนธ์
3.2.2 ท าการนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษาโดยไปเยี่ ย มนั ก ศึ ก ษายั ง หน่ ว ยงานฝึ ก
ประสบการณ์ฯ เป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม เพื่อให้คาแนะนาปรึกษาแก่นักศึกษาติดตาม
ผลการฝึกตามประสบการณ์และควบคุมดูแลความประพฤติและพฤติกรรมต่างๆ ของนักศึกษา
รวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึน้
3.2.3 ไปเยี่ยมผู้นิเ ทศก์ ฝ่ายหน่ว ยงานเป็ น ครั้ ง คราวตามความเหมาะสม
เพื่อรับทราบถึงพฤติกรรมต่างๆ ของนักศึกษารวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึน้
3.2.4 การให้การนิเทศในโครงการธุรกิจจาลองหรือการดาเนินการกิจกรรม
วิชาการการจัดทารายงานผลการปฏิบัติโครงการตามปฏิทินการฝึกงาน วัน เวลา สถานที่ที่
กาหนด
3.2.5 รวบรวมรายงานเอกสารงานที่มอบหมายเพื่อประมวลและประเมินผล
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯของนักศึกษาเพื่อนาส่งคณะและมหาวิทยาลัยต่อไป
3.2.6 ประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานการฝึกประสบการณ์
3.2.7 รวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์
3.2.8 เข้าร่วมการปัจฉิมนิเทศตามปฏิทนิ ที่คณะกาหนด
3.2.9 หาแนวทางพัฒนาการฝึกประสบการณ์ฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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3.3 บทบาทหน้าที่ของนักศึกษา
3.3.1 เข้ารับการปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ และการประชุมสัมมนาทุกครั้งตาม
ปฏิทนิ ที่คณะเป็นผู้กาหนด
3.3.2 ต้องฝึกปฏิบัติในงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้เกิดความรู้ ความสามารถ
และสร้างเสริมประสบการณ์แก่ตนเอง
3.3.3 ต้องบันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของตนเอง เป็นประจาทุกวัน ลง
ในแบบบันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจาวัน
3.3.4 มีความสนใจ ตั้งใจปฏิบัติงาน และมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานที่
ได้รับมอบหมาย
3.3.5 สร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานฝึกประสบการณ์
3.3.6 มีความร่วมมือที่ดีกับหน่วยงานฝึกประสบการณ์
3.3.7 ประพฤติตนอยูใ่ นระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานฝึกประสบการณ์
3.3.8 ประพฤติต นอยู่ในระเบียบข้อบัง คับของมหาวิทยาลัยว่าด้วย การฝึก
ประสบการณ์
3.3.9 ต้องมีเวลาฝึกประสบการณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการ
ฝึกที่ครบกาหนด
3.4 บทบาทคณะกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะวิทยาการจัดการเพื่อให้การ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึก ษาดาเนินไปด้วยดี คณะวิทยาการจัดการได้ตั้ง “ศูนย์ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ” ซึ่งมีคณะกรรมการอานวยการประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี และ
คณะกรรมการดาเนินการประกอบด้วย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
หัวหน้า สาขาวิชา และนักวิชาการประจาศูนย์ฝึกฯ โดยปฏิบัติงานตามหน้าที่ดังนี้
3.4.1 ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานฝึกประสบการณ์ฯ กับ สาขาวิชา
รวมทั้งงานด้านธุรการที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือติดต่อหน่วยงานต่างๆ
3.4.2 จั ด ท าเอกสารต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้ องกั บ การฝึ ก ประสบการณ์ วิช าชี พ ที่
เกี่ยวข้องกับ การฝึกประสบการณ์ เช่น คูม่ ือ แบบบันทึก แบบประเมิน ฯลฯ
3.4.3 จัดกาหนดการดาเนินงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3.4.4 จัดปฐมนิเทศ สัมมนา ปัจฉิมนิเทศให้แก่นักศึกษาโดยประสานงานกับ
คณาจารย์ในสาขาวิชา
3.4.5 ให้บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3.4.6 ประเมินผลรูปแบบและกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3.4.7 แสวงหาแนวทางจั ดด าเนิน การฝึก ประสบการณ์ฯ ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
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4. ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4.1 ระเบียบการฝึกประสบการณ์
4.1.1 นักศึกษาต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
4.1.2 นัก ศึก ษาต้องเข้าประชุม อบรม ปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศและสัมมนา
ตามที่ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกาหนด
4.1.3 นักศึ ก ษาต้องมีเวลาฝึกประสบการณ์ฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
ช่วงเวลาฝึกประสบการณ์ทั้งหมด
4.1.4 นักศึกษาต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่นักศึกษาเข้า
รับการฝึกประสบการณ์อย่างเคร่งครัด
4.1.5 นัก ศึก ษาต้องไม่มีพฤติก รรมที่สอดคล้องข้อต้องห้ามตามกฎระเบียบ
มหาวิทยาลัยที่กาหนดไว้เป็นพิเศษซึ่งจะถือว่าไม่ผ่านกระบวนการฝึกประสบการณ์หรือต้องทา
การส่งตัวกลับมหาวิทยาลัย คือ
1) ประพฤติเสื่อมเสียด้านชู้สาว
2) ยักยอก ขโมย ทาลายทรัพย์สินของผู้อื่น
3) ดื่มสุรา เสพยาเสพติด
4) เล่นการพนัน
5) ทะเลาะวิวาท และก่อให้เกิดการแตกความสามัคคีในหน่วยงาน
6) ยุยง ปลุกปั่นทางการเมือง ก่อให้เกิดความไม่สงบทางการเมือง
4.2 การลงเวลาปฏิบัติงาน
4.2.1 นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งไปปฏิ บั ติ ง านให้ ทั น ตามเวลาที่ ห น่ ว ยงานฝึ ก
ประสบการณ์กาหนดและไม่กลับก่อนเวลาที่หน่วยงานฝึกประสบการณ์กาหนด
4.2.2 นักศึกษาจะต้องเซ็นชื่อลงเวลามา และกลับในบัญชีลงเวลาปฏิบัติงานใน
“คูม่ ือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ” ในเล่มนี้ และ/หรือปฏิบัติตามวิธีการลงเวลามาและกลับตามที่
หน่วยงานที่นักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์ กาหนดให้ปฏิบัติ
5. การแต่งกายของนักศึกษา
นัก ศึ ก ษาทั้ ง ชายและหญิ ง ต้อ งแต่ ง กายตามระเบี ย บของมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ หาก
หน่ว ยงานประสงค์จ ะให้ แ ต่ง กายตามระเบียบของหน่ว ยงานก็ ให้ป ฏิบัติ ต ามและต้องแจ้ ง
อาจารย์นิเทศก์ให้รับทราบข้อมูลด้วย
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6. การปฏิบัติด้านเอกสารรายงานและผลการศึกษา
6.1 เอกสารข้อมูลการฝึกฯ
6.1.1 นักศึกษากรอกข้อมูลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการ
จัดการให้ถูกต้องลงในคูม่ ือฝึกประสบการณ์
6.1.2 บัญชีลงเวลาปฏิบัติงาน (ตามแบบฟอร์มตัวอย่างเอกสารข้อมูลหมาย
เลข 1)
6.1.3 บั น ทึ ก การปฏิ บั ติ ง านประจ าวั น ของนั ก ศึ ก ษาฝึ ก ประสบการณ์
(ตามแบบฟอร์มตัวอย่างเอกสารข้อมูลหมายเลข 2)
6.1.4 แบบรายงานการด าเนิ น งานกิ จ กรรมธุร กิจ จ าลอง (เอกสารข้อ มู ล
หมายเลข 3)
6.1.5 แบบประเมิ น ผลการฝึ ก ประสบการณ์ จ ากหน่ ว ยงานการฝึ ก ฯ
(ตามเอกสารหมายเลข 4) โดยรับแบบฟอร์มพร้อมหนังสือส่งตัว เพื่อมอบให้หน่วยงานในวัน
แรกของการเข้ารับการฝึกประสบการณ์ เมื่อระยะเวลาการฝึกประสบการณ์สนิ้ สุดลง ให้ นาส่ง
คณะภายใน 2 สัปดาห์
6.1.6 แบบประเมิ น ผลการฝึก ประสบการณ์ ส าหรั บอาจารย์ นิ เทศก์ (ตาม
เอกสารข้อมูลหมายเลข 5)อาจารย์นิเทศจะเป็นผู้ให้การประเมินนักศึกษาตามบัญชีรายชื่อที่
รับผิดชอบการนิเทศ
6.2 การจัดทาภาคนิพนธ์/ปริญญานิพนธ์
เป็นส่วนประกอบสาคัญของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยจุดมุ่งหมายที่จะ
กระตุ้น และส่ง เสริมนัก ศึ กษาได้ใช้กระบวนการทางปัญญาในการประยุกต์ห ลัก การทฤษฎี
การตรวจสอบทฤษฎี การคิดวิเคราะห์และการประเมิน ซึ่ งเป็นจุดมุ่งหมายของการศึกษาขั้น
สูงสุดที่บัณฑิตทุกคนจะมีประสบการณ์ เพื่อการแก้ปัญหาและการพัฒนางานในวิชาชีพของตน
ในอนาคต โดยจั ด ทาต่อจากเค้าโครงการศึ ก ษาหั วข้ อรายการ การจั ด ทาภาคนิพนธ์ห รื อ
ปริญญานิพนธ์มีหัวข้อรายงานเสนอแนะ ดังตัวอย่างในภาคผนวก ก.
6.3 การจัดทาโครงการธุรกิจจาลอง
นัก ศึ ก ษาหมู่เรียนจะต้องจั ด ทาโครงการธุรกิจ จ าลอง 1โครงการโดยเขียน
แผนโครงการธุรกิจจาลอง และรายงานผลการดาเนินงานโครงการธุรกิจจาลองเสนอคณะซึ่ง
ต้องผ่านการอนุมัติจากอาจารย์นิเทศก์โครงการธุรกิจจาลอง หัวหน้าสาขาวิชา ประธานศูนย์
ฝึก ฯ และคณบดี เมื่อดาเนินงานโครงการเสร็จ สิ้น ต้องสรุปรายงานโครงการธุร กิจ จาลอง
โครงการละ 3 เล่ม ดูตัวอย่าง ในภาคผนวก ฉ-ช
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ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ว่าด้วย วินัยและการดาเนินการทางวินัยนักศึกษา
พ.ศ. 2555
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ภาคผนวก ข
องค์ประกอบของภาคนิพนธ์/ปริญญานิพนธ์
มีรูปแบบและรายการหัวข้อสาคัญ ดังนี้
1. องค์ประกอบของภาคนิพนธ์ มี 4 ส่วน
1.1 ส่วนนา ประกอบด้วย ปกนอก (ตามแบบของมหาวิทยาลัย ) กระดาษเปล่า
(ใบรองปก) ปกใน (ตามแบบของมหาวิ ท ยาลั ย )การอนุ มั ติ ภ าคนิ พ นธ์ บทคั ด ย่ อ
กิตติกรรมประกาศ สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพ
1.2 ส่วนเนื้อหา เป็นรายละเอียดในการศึกษาอาจแบ่งเป็นบทได้ดังนี้
1.2.1 บทที่ 1 บทนา
1) ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา เป็นการอธิบายเกริ่นว่าเรื่องที่
ศึก ษา มีความเป็น มาอย่างไร มีความส าคัญอย่างไร จึง ต้องทาการศึก ษา ต้องอธิบายให้
สอดคล้องกับชื่อเรื่องและวัตถุประสงค์ด้วย
2) วัต ถุ ป ระสงค์ ข องการศึก ษา ต้ อ งตั้ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ข องการศึ ก ษาให้
สอดคล้องกับชื่อเรื่องที่จะศึกษาวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้จะต้องสอดคล้องกับสมมุติฐานและหัวข้อ
ในแบบสอบถามที่เก็บข้อมูลด้วย
3) วิธีด าเนินการศึกษา ให้อธิบายวิธีการด าเนิน การศึกษาทั้งหมดว่าเป็น
การศึกษาจากอะไร (เป็นข้อมูลทุติยภูมิหรือจากการสารวจข้อมูล ) ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
อย่างไร เช่น ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานใช้ตัวอย่างจานวนเท่าไร
4) ขอบเขตการศึกษา ให้อธิบายขอบเขตการศึกษาทั้งในด้านพื้นที่ระยะเวลา
ข้อมูลย้อนหลังให้ชัดเจน
5) ประโยชน์ที่ค าดว่าจะได้รับ ให้อธิบายประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาก
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้โดยสรุปว่าเมื่อได้รับข้อมูลหรือความรู้ตามวัตถุประสงค์นั้นแล้วจะนาไปใช้
ประโยชน์อะไรได้บา้ ง เป็นประโยชน์ต่อตนเอง หน่วยงานของตนเอง ต่อสังคมและประเทศชาติ
อย่างไร
1.2.2 บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ให้ ก ล่ า วถึ ง หลั ก การหรื อ ทฤษฎี แ ละงานศึ ก ษาวิ จั ย ที่ ผ่ า นมา ซึ่ ง เรี ย กว่ า
การทบทวนวรรณกรรม เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา โดยให้อธิบายว่าเรื่องที่กาลังศึกษาอยู่นี้
มีใครเคยทาการศึกษามาบ้างแล้ว สรุปผลการศึกษาว่าอย่างไร ถ้าเรื่องที่ทาการศึกษานี้ยังไม่มี
ใครเคยศึกษามาก่อนให้เอาเรื่องที่ใกล้เคียงมาอธิบายสรุปโดยต้องอ้างอิงให้ถูกต้องตามหลัก
วิชาบรรณารักษ์ศาสตร์
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1.2.3 บทที่ 3 ผลการศึกษา
ให้นาเสนอผลการศึกษาโดยอาจจะเสนอเป็นตารางประกอบการบรรยายหรือ
รูป ภาพประกอบการบรรยายโดยในตารางจะต้ อ งเสนอข้ อ มูล ตั ว เลขให้ ส มบู ร ณ์ พร้ อ ม
คาอธิบายประกอบตาราง
1.2.4 บทที่ 4 การสรุปผล ปัญหาและข้อเสนอแนะ
ให้อภิปรายผลการศึกษาเสนอปัญหาที่ได้จากการศึกษา ตลอดจนข้อเสนอแนะ
ทั้ง ที่ไ ด้จากการเก็บข้อมูล และข้อเสนอแนะของผู้ศึก ษาวิจั ยในเรื่องนโยบายที่เสนอต่อการ
พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อให้เกิดประโยชน์ตามที่ได้ตั้งไว้
1.3 ส่วนการอ้างอิง หรือบรรณานุกรม ต้องอ้างอิงให้ถูกต้อง ตามหลักบรรณารักษ์
ศาสตร์
1.4 ภาคผนวก (ถ้ามี) ข้อมูลอื่นๆ ที่กล่าวไว้ในส่วนเนื้อหา เช่น ภาพประกอบหรือ
ภาพกราฟิกอื่นๆ
1.5 ประวัติการศึกษา
1.5.1 ชื่อและนามสกุล ตลอดจน วัน เดือน ปีเกิด
1.5.2 ประวัติการศึกษาให้เรียงจากปีปัจจุบันย้อนอดีต
กรณีที่การศึกษาเป็นการวิจัยอาจมีหัวข้อย่อยเรียงลาดับดังนี้ ความนา และ
ความสาคัญของปัญหา วัตถุประสงค์การวิจัย สมมติฐานการวิจัย วิธีดาเนินการวิจัย ข้อตกลง
เบื้องต้น นิยามศั พท์ เฉพาะ และประโยชน์ที่คาดว่ าจะได้รับ จากการวิ จั ย และหากวิธีก าร
ดาเนินการศึกษามีรายละเอียดที่จะกล่าวถึงมาก อาทิ เครื่องมือในการศึกษา กลุ่มตัวอย่างหรือ
แหล่งข้อมูล วิธีก ารเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล อาจจะน ามาเรียบเรียงใหม่เป็น บทที่ 3
เพิ่มเติมขึ้นและขยายเนื้อหาเป็น 5 บท
หมายเหตุ
1. ลักษณะปกปริญญานิพนธ์ (สาขาวิชานิเทศศาสตร์) ปกหนังสีน้าเงิน ตัวอักษรสีทอง
2. ลักษณะปกภาคนิพนธ์ (สาขาวิชาการตลาด การจัดการและการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) ปกสีขาวมัน ตัวอักษรสีดา
3. สันปกให้ระบุชื่อเรื่อง ผู้แต่ง และปี พ.ศ. ทีศ่ ึกษา
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การพิมพ์ภาคนิพนธ์/ปริญญานิพนธ์
การพิมพ์องค์ประกอบของภาคนิพนธ์ / ปริญญานิพนธ์แ ต่ล ะส่วน ผู้เขียนจะต้องใช้
รูปแบบมาตรฐานตาม โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. กระดาษ ที่ใช้พิมพ์ภาคนิพนธ์/ปริญญานิพนธ์ ให้ใช้กระดาษสีขาวไม่มีเส้นบรรทัด ให้พิมพ์
หน้าเดียว และต้องมีความหนา 80 แกรม ขนาด A4
2. การตั้งขอบกระดาษ เว้นระยะห่างจากริมกระดาษดังนี้
2.1 ขอบบน ให้เว้น 1.5 นิว้ (3.81 เซนติเมตร) ยกเว้นหน้าที่ข้ึนบทใหม่ของแต่ละบท
ให้เคาะลงมา 2 บรรทัดและให้เริ่มคาว่า “บทที่ ...” ในบรรทัดที่ 3
2.2 ขอบล่างให้เว้น 1 นิว้ (2.54 เซนติเมตร)
2.3 ขอบซ้ายมือ (กั้นหน้า) ให้เว้น 1.5 นิว้ (3.81 เซนติเมตร)
2.4 ขอบขวามือ (กั้นหลัง) ให้เว้น 1 นิว้ (2.54 เซนติเมตร)
3. การลาดับหน้าและเลขหน้า
3.1 การลาดับหน้าในส่วนต้น ให้ใช้ตัวอักษรเรียงตามลาดับพยัญชนะในภาษาไทย
เริ่มจากพยัญชนะ ก, ข, ค,…. โดยพิมพ์ลาดับหน้าไว้บนหัวกระดาษด้านบนขวา ห่างจาก
ขอบกระดาษ 1 นิว้ (2.54 เซนติเมตร) และให้เริ่มพิมพ์จากหน้าบทคัดย่อเป็นต้นไป
3.2 การลาดับหน้าในส่วนเนื้อหาและส่วนท้าย ให้ใช้ตัวเลขอารบิค 1, 2, 3,…. กากับ
หน้า เรี ยงล าดั บตลอดทั้ง เล่ม โดยพิ มพ์ล าดั บหน้ าไว้บนหั ว กระดาษด้า นบนขวา ห่างจาก
ขอบกระดาษ 1 นิว้ (2.54 เซนติเมตร) ยกเว้นหน้าแรกของหน้าบทที่ขนึ้ บทใหม่ บรรณานุกรม
แ ล ะ ภ า ค ผ น ว ก ไ ม่ ต้ อ ง ใ ส่ เ ล ข ห น้ า ก า กั บ แ ต่ ใ ห้ นั บ ร ว ม เ ล ข ห น้ า
4. การพิมพ์
4.1 ขนาดและแบบตัวอักษร ให้ใช้ตัวอักษร Angsana New ขนาดตัวอักษร 16 พอยต์
สาหรับพิมพ์เนือ้ หาตลอดทั้งเล่ม
4.2 การพิมพ์บทที่ เมื่อขึ้นบทใหม่ให้ขนึ้ หน้าใหม่เสมอและมีเลขประจาบท โดยให้ใช้
เลขอารบิคเท่านั้น เช่น การพิมพ์บทที่ 1 ให้พิมพ์คาว่า “บทที่ 1” ไว้ตรงกลางตอนบนสุดของ
หน้ากระดาษ ชื่อบทให้พิมพ์ไว้กลางหน้ากระดาษในบรรทัดถัดไปโดยไม่ต้องเว้นบรรทัด การ
พิมพ์บทที่และชื่อบทให้ใช้ขนาดอักษร 20 พอยต์ตัวหนา สาหรับบรรทัดถัดไปให้เว้น 1 บรรทัด
จากชื่อบท
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4.3 หัว ข้อสาคัญ ให้พิมพ์ชิด ขอบกระดาษด้านซ้ายมือขนาดอักษร 16 พอยต์
ตัวหนา การพิมพ์บรรทัดต่อๆไปไม่ต้องเว้นบรรทัด
4.4 หัวข้อย่อย ให้พิมพ์ย่อหน้าโดยเว้นระยะให้ตรงกับอักษรตัวแรกของชื่อหัวข้อ
สาคัญนั้นๆ และให้ใช้ระบบตัวเลขทั้งหมด
4.5 การพิมพ์ย่อหน้า ให้เว้นระยะย่อหน้า 1.8 เซนติเมตร
5. การพิมพ์ตาราง และภาพประกอบ/รูปประกอบ
5.1 ตาราง ให้พิมพ์คาว่า “ตารางที่” ชิดริมขอบกระดาษซ้ายมือ ตามด้วยเลขที่ของ
บทที่และคั่นด้วยเครื่องหมายมหัพภาค “.” ตามด้วยเลขที่ของตาราง และชื่อตารางกากับไว้
ด้านบนของตาราง กรณีที่ตารางมีความยาวมากกว่าหนึ่งหน้ากระดาษ ให้พิมพ์ส่วนที่เหลือใน
หน้าถัดไป โดยมีเลขที่ตารางและคาว่า “ต่อ” ในวงเล็บ เช่น ตารางที่ 1.1 (ต่อ)
5.2 ภาพประกอบ ให้พิมพ์คาว่า “ภาพที่” เหมือนกับการพิมพ์ตาราง แต่ให้กากับ
ชื่อภาพไว้ด้านล่างของภาพ ให้ทาภาพเป็นภาพอัดสาเนาบนกระดาษให้ชัดเจน ห้ามใช้วิธีการ
ติดภาพ/รูป
6. การพิม พ์หน้า บรรณานุกรม และภาคผนวก ให้พิมพ์คาว่า “บรรณานุก รม” และ
“ภาคผนวก” ไว้ต รงกลางตอนบนสุด ของหน้ากระดาษ การพิมพ์ห น้าบรรณานุกรม และ
ภาคผนวก ให้ใช้ขนาดอักษร 20 พอยต์ ตัวหนา สาหรับบรรทัดถัดไปให้เว้น 1 บรรทัดจากชื่อ
ของบรรณานุกรมและภาคผนวก
7. การพิมพ์ประวัติผู้เขียน ให้พิมพ์คาว่า “ประวัติผู้เขียน” ไว้ตรงกลางหน้ากระดาษบรรทัด
แรก
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ภาคผนวก ค
(ปกหน้าภาคนิพนธ์/ปริญญานิพนธ์)

(เรื่อง)…………………………………………………………………………………….

(ชื่อ - นามสกุล)………………………………………...………………………………...
(รหัสประจาตัวนักศึกษา)………….………….……(หมู่เรียน)..……………………

ภาคนิพนธ์/ปริญญานิพนธ์เพื่อสาเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร.................................................................
สาขาวิชา……………………… คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ภาคเรียนที่……….…………ปีการศึกษา…………………
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ภาคผนวก ง
การอนุมัติภาคนิพนธ์/ปริญญานิพนธ์
อาจารย์นิเทศก์คณะวิทยาการจั ด การ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้พิจ ารณา
แล้ ว อนุ มั ติ ใ ห้ ภ าคนิ พ นธ์ / ปริ ญ ญานิ พ นธ์ ฉ บั บ นี้ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการส าเร็ จ ศึ ก ษา
ตามหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต บัญชีบัณฑิต เศรษฐศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา ..................................

(เรื่อง)………………………………………………………….
(ชื่อ - นามสกุล)…………………………….…………………..

อาจารย์นิเทศก์ตรวจสอบภาคนิพนธ์/ปริญญานิพนธ์
…………………………………………อาจารย์นิเทศก์
( …………………………………......... )
วันที่ ............... เดือน .................. ปี.........

ลิขสิทธิ์ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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ภาคผนวก จ
บทคัดย่อ
หัวข้อภาคนิพนธ์ / ปริญญานิพนธ์ ……………………………………………………………………………

ผู้ศกึ ษา…………………………………………………………………………………………………………………………
สาขาวิชา…………………………………………………………………………………………………………………….
อาจารย์นิเทศก์ตรวจสอบภาคนิพนธ์/ปริญญานิพนธ์ ( ชื่อ – สกุล อาจารย์นเิ ทศก์ )
การศึกษาเรื่อง…………………………………………………………………………………………………
มีวัตถุประสงค์……………………………………………………….…………………………………………
ใช้ระเบียบวิธีและมีวิธกี ารดาเนินการศึกษา คือ
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..………………………..………………………………………………………………….
ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี้
.………………………………………………………………………………………………………………………..
……..………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
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ภาคผนวก ฉ
ตัวอย่างสารบัญ
บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญตารางประกอบ (ถ้ามี)
สารบัญภาพประกอบ (ถ้ามี)
บทที่ 1 บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
วิธีดาเนินการศึกษา
ขอบเขตการศึกษา
ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รับ
บทที่ 2 เอกสารอ้างอิงและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
หลักการหรือทฤษฎี
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 ผลการศึกษา
ผลการศึกษา
บทที่ 4 การสรุปผล ปัญหาและข้อเสนอแนะ
อภิปรายผลการศึกษา
ปัญหาที่ได้จากการศึกษา
ข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ผนวก ก. (ถ้ามี)
ผนวก ข. (ถ้ามี)
ผนวก ค. (ถ้ามี)
ประวัติผศู้ ึกษา

หน้า (อักษร ก- ฮ)
ก
ข
ค
ง
1
1
5
10
15
20
25
30
40
50
55
65
75
85
95
110
120
143
150
155
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ภาคผนวก ช
การจัดทาแผนการดาเนินงานโครงการธุรกิจจาลอง(ภาคพิเศษ)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ความเป็นมาและความสาคัญของการจัดทาธุรกิจจาลอง
วัตถุประสงค์หลักของการดาเนินงาน
การจัดหาแหล่งทุนดาเนินงาน
แผนการจัดสรรกาไรหลังสิน้ สุดการดาเนินงาน
ตารางการดาเนินงาน
โครงสร้างการจัดองค์กรการดาเนินงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตาแหน่งงาน
แผนการดาเนินงานล่วงหน้า
8.1 แผนการประชาสัมพันธ์โครงการ
8.2 แผนการตลาด
8.2.1 ผลิตภัณฑ์ในการดาเนินธุรกิจจาลอง
8.2.2 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
8.2.3 แผนการส่งเสริมการตลาด
8.2.4 การพยากรณ์ยอดขาย
8.3 แผนการเงินและบัญชี
8.3.1 งบประมาณเงินสด
8.3.2 งบกาไร – ขาดทุนโดยประมาณ
8.3.3 งบดุลโดยประมาณ
8.4 แผนบุคลากร
9. แผนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสังคม

39

ภาคผนวก ซ
รายงานโครงการธุรกิจจาลอง(ภาคพิเศษ)
มีองค์ประกอบและรายการหัวข้อสาคัญ ดังนี้
1. ส่วนนา (Preliminary) ประกอบด้วย ปกนอก (ตามแบบของมหาวิทยาลัย) กระดาษ
เปล่า ปกใน (ตามแบบของมหาวิทยาลัย) การอนุมตั ิรายงานโครงการ คานา สารบัญ
2. ส่วนเนื้อหา ประกอบด้วยบทต่างๆ คือ
2.1 บทที่ 1 บทนา ประกอบด้วย รายละเอียดของโครงการ เช่น
2.1.1 สภาพการณ์ ความเป็นมา
2.1.2 หลักการและเหตุผล
2.1.3 วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1.4 เป้าหมาย (เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ)
2.1.5 การวิเคราะห์ทางธุรกิจ
1) วัตถุประสงค์ทางการจัดการ หรือการตลาด
2) การวิเคราะห์ SWOT ของโครงการ
3) กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
4) ส่วนผสมทางการตลาด
(1) กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์
(2) กลยุทธ์ราคา
(3) กลยุทธ์ช่องทางการจัดจาหน่าย
(4) กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด
(พนักงานขาย การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย)
2.1.6 ประมาณการทางการเงิน
2.1.7 แผนการดาเนินงานตลอดโครงการ
2.1.8 แนวทางการติดตาม วัดผลและประเมินผลโครงการ
2.2 บทที่ 2 หลักการและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
2.3 บทที่ 3 วิธีการดาเนินงานโครงการ กล่าวถึงขั้นตอนและแผนดาเนินงานทั้งหมดของ
โครงการ เช่น แผนงานด้านการจัดเตรียมและพัฒนาสินค้าและบริการ แผนงานด้าน
การตลาด แผนงานด้านการเงินและบัญชี แผนงานด้านบุคคลหรือองค์กรและแผนงาน
ด้านการจัดการทั่วไป
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2.4 บทที่ 4 การวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน จากแผนงานด้านต่าง ๆ ทีด่ าเนินการในบทที่
3 ทาการวิเคราะห์และรายงานเป็นข้อมูลหรือตัวเลข
2.5 บทที่ 5 การสรุปผลและข้อเสนอแนะ สรุปผลการดาเนินงานตลอดโครงการและ
ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทาโครงการต่อไป
3. ส่วนการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม ตามหลักการบรรณารักษ์ศาสตร์
4. ส่วนภาคผนวก เช่น เอกสาร ชิน้ งาน ภาพถ่าย ในการดาเนินงาน
5. คณะทางาน ประกอบด้วย นักศึกษาซึ่งมีรายนาม หมู่เรียนและที่อยูต่ ามตาราง
(ลาดับ ชื่อ ชื่อสกุล หมูเ่ รียน และที่อยู)่
หมายเหตุ
1. ลักษณะปกรูปเล่มรายงานธุรกิจจาลอง เป็นปกหนังสีน้าเงิน ตัวอักษรสีทอง
2. สันปกให้ระบุชื่อเรื่อง และปี พ.ศ.ที่ศึกษา
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การอนุมัติรายงานโครงการธุรกิจจาลอง
สาขาวิ ช า ................. คณะวิ ท ยาการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่
ได้พิจารณาแล้วอนุมัติให้ร ายงานโครงการธุรกิจจาลองฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการส าเร็จ
การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต บั ญ ชี บั ณ ฑิ ต เศรษฐศาสตรบั ณ ฑิ ต
นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา .........................

(โครงการ) ..…………………………………………………………….
(คณะดาเนินการ) ……………………………….…………………..

อาจารย์นิเทศก์ตรวจสอบโครงการธุรกิจจาลอง
…………………………………….อาจารย์นเิ ทศก์
( …………………………………. )
…………………………………….อาจารย์นิเทศก์
( …………………………………. )
…………………………………….อาจารย์นิเทศก์
( …………………………………. )
…..………………………………หัวหน้าสาขาวิชา
( …………………………………. )
………………………………………………….
( ………………………………..………… )
ประธานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
วันที…่ …………….. เดือน ……………..… พ.ศ. ……..……..
ลิขสิทธิ์ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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ภาคผนวก ซ
การเขียนเค้าโครงภาคนิพนธ์/ปริญญานิพนธ์
เรื่อง
..................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา (20-25 บรรทัด)
..................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
วัตถุประสงค์ของการศึกษา (1-3 ข้อ)
1. ..............................................................................................................................
2. ..............................................................................................................................
3. .............................................................................................................................
ขอบเขตของการศึกษา
1. กลุ่มตัวอย่าง ......................................................................................................
2. สถานที่ ................................................................................................................
วิธกี ารศึกษา
1. วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. แหล่งข้อมูล
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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เอกสารที่ใช้ประกอบการศึกษา (ให้เขียนตามแบบการเขียนบรรณานุกรม) เช่น
วิ จิ ต ร อาวะกุ ล .(2540).การฝึ ก อบรม(พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ 2).กรุ ง เทพฯ:ศู น ย์ ห นั ง สื อ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ระยะเวลาในการดาเนินงาน / ศึกษา (แบบฟอร์มตัวอย่าง)
ระยะเวลา
ขัน้ ตอนการดาเนินการ

เดือน
เดือน
เดือน
เดือน
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

ค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง
วิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้น
เก็บรวบรวมข้อมูลใน
แบบสอบถาม
วิเคราะห์ขอ้ มูลประมวลผล
ด้วยโปรแกรม SPSS
แปลผลและสรุปผล
เขียนรายงานผลการศึกษา
นาเสนอผลการศึกษา
ลงชื่อนักศึกษา ....................................................
(
)
ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์
อาจารย์ท่ปี รึกษาภาคนิพนธ์ พิจารณาแล้วเห็นควร
 อนุมัติ
 ไม่อนุมตั ิ
ให้ดาเนินการศึกษาตามเค้าโครงที่เสนอ
ลงชื่อ ............................................................................... อาจารย์ท่ปี รึกษาภาคนิพนธ์
(.............................................................................. )
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ภาคผนวก ญ
เอกสารต่างๆ ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
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(ตัวอย่างที่มาจากระบบสารสนเทศศูนย์ฝึกฯ)
ตัวอย่างใบแจ้งจานงขอฝึกขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาค .................................
ศูนย์ฝกึ ประสบการณ์วิชาชีพคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระเบียบข้อปฏิบัติในการแจ้งจานงขอฝึกงาน (โปรดอ่านให้เข้าใจ)
1.
2.
3.
4.

หลังจากทีก่ รอกแบบฟอร์มและพิมพ์ออกมาแล้ว ให้นักศึกษานาเสนอผ่านหัวหน้าสาขา/อ.ผู้สอน เพือ่ อนุมัติ ก่อนส่งให้นักวิชาการศึกษา
(ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)
หลังจากยื่นแบบฟอร์มขอฝึกงานแล้วให้มาติดต่อรับ “หนังสือขอฝึกงาน” ได้หลังจากยืน่ เรือ่ ง 3 วัน ที่ศนู ย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ
คณะวิทยาการจัดการ และต้องนาแบบตอบรับการฝึกงานมาส่งที่ศูนย์ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์
หากต้องเปลี่ยนสถานที่ฝึกงานให้ตดิ ต่อนักวิชาการศึกษา(ศูนย์ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ) เพื่อทาคาร้องขอยกเลิกการฝึกงาน จึงสามารถขอ
ฝึกงานที่ใหม่ได้
ติดต่อรับ “หนังสือส่งตัว”การฝึกงาน พร้อมคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ชื่อ – สกุล
รหัสประจาตัว
สาขาวิชา
ที่อยู่
ถนน
อาเภอ
รหัสไปรษณีย์
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

นางสาวจารุณี อินต๊ะสอน
43124201
หมู่เรียน
นิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์) ระดับ
เลขที่ 202
ซอย ช้างเผือก
ตาบล
เมือง
จังหวัด
50300
053-885808

ชื่อสถานที่ฝึกงาน
เรียน
ที่อยู่
ถนน
อาเภอ
รหัสไปรษณีย์
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
โทรสาร
ลักษณะงาน
เริ่มฝึกวันที่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์สมบัติ สิงฆราช
ตาแหน่ง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
เลขที่ 202
ซอย ช้างเผือก
ตาบล ช้างเผือก
เมือง
จังหวัด เชียงใหม่
50300
053-885808
053-885809
รับผิดชอบงานฝึกประสบการณ์วชิ าชีพและงานกิจการนักศึกษา
........................................
ถึงวันที่ ..................................................................

นท.ปช43.ศ4.1
ปริญญาตรี
ช้างเผือก
เชียงใหม่

หัวหน้าสาขาวิชา / อ.ผู้สอน เซ็นอนุมัติ
ลงชื่อ .................................................
(........................................................)
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แบบฟอร์มขอยกเลิกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ
ภาคเรียนที่ ........... / ...........
เรื่อง
เรียน

ขอยกเลิกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ข้าพเจ้า (นาย /นาย/นางสาว) .................................................. รหัสนักศึกษา .......................
หมู่เรียน ...................................... สาขาวิชา .......................................... นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
 ภาคปกติ  ภาคพิเศษ (จันทร์ – ศุกร์)  ภาคพิเศษ (เสาร์ - อาทิตย์)
ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี 4 ปี  ปริญญาตรี 4 ปีเทียบโอน
อาจารย์นิเทศก์ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ชื่อ .....................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ท่สี ามารถติดต่อนักศึกษาได้ ..................................................................................................
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอย้ายสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จาก..............................................
เปลีย่ นเป็น ..................................................................................................................................................
เนื่องจากสาเหตุ
...................................................................................................................................................................
ระยะเวลาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ...................................................................................................
ลงชื่อนักศึกษา .......................................................
( .................................................. )
............ / ................. / ..............
1. ความคิดเห็นอาจารย์นิเทศก์
......................................................
....................................................
ลงชื่อ ............................ อาจารย์นิเทศก์
........../.........../.............
3. ความคิดเห็นคณะกรรมการดาเนินงานศูนย์ฝึกฯ
.......................................................
...................................................
ลงชื่อ ............................. ประธานศูนย์ฝึกฯ
........../............../..........

2. ความคิดเห็นหัวหน้าสาขาวิชา
..................................................
.....................................................
ลงชื่อ ................ หัวหน้าสาขาวิชา
........../............../..........
4. ความคิดเห็นของคณบดี
................................................
 อนุญาต  ไม่อนุญาต
ลงชื่อ ......................... คณบดี
........../............../..........
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ภาคผนวก ฎ
รูปแบบการจัดส่งไฟล์ข้อมูลภาคนิพนธ์/ปริญญานิพนธ์
เมื่อนักศึกษาจัดทารายงานภาคนิพนธ์ / ปริญญานิพนธ์ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครบถ้วน
ตามเนื้อหาที่อาจารย์นิเทศก์ได้ก าหนดแล้วนั้น นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทุกคนต้อง
ดาเนิน การอัพโหลดไฟล์ร ายงานเนื้อหาทั้ง หมดลงระบบสารสนเทศศู น ย์ฝึก ประสบการณ์
วิชาชีพ ในหน้ารายการหลัก ส่งไฟล์ภาคนิพนธ์ หรือปริญญานิพนธ์ เพื่อจัดทาเป็นฐานข้อมูล
สืบค้นทางวิชาการ โดยบันทึกไฟล์ข้อมูลรายงานเป็น สกุลไฟล์ pdf. เท่านั้น แล้วดาเนินการ
อัพโหลดข้อมูลตามกระบวนการในระบบสารสนเทศศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตัวอย่างดังนี้

48

(เอกสารข้อมูลหมายเลข 1)

บัญชีลงเวลาปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ชื่อนักศึกษา……………………………………………………. ลักษณะงานที่ฝึก …………….……………………………
สถานที่ฝกึ ..............................................................................................................................
วัน เดือน ปี ลายมือชื่อ เวลามา ลายมือชื่อ เวลากลับ
ลายมือชื่อ
นักศึกษา
หัวหน้างานรับรอง
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(เอกสารข้อมูลหมายเลข 1)

บัญชีลงเวลาปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ชื่อนักศึกษา………………………………………………….. ลักษณะงานที่ฝึก ………………………………………….
สถานที่ฝกึ ..............................................................................................................................
วัน เดือน ปี ลายมือชื่อ เวลามา ลายมือชื่อ เวลากลับ
ลายมือชื่อ
นักศึกษา
หัวหน้างานรับรอง
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(เอกสารข้อมูลหมายเลข 1)

บัญชีลงเวลาปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ชื่อนักศึกษา………………………………………………. ลักษณะงานที่ฝึก ………………………………………………..
สถานที่ฝกึ ..............................................................................................................................
วัน เดือน ปี ลายมือชื่อ เวลามา ลายมือชื่อ เวลากลับ
ลายมือชื่อ
นักศึกษา
หัวหน้างานรับรอง
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(เอกสารข้อมูลหมายเลข 1)

บัญชีลงเวลาปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ชื่อนักศึกษา…………………………………………. ลักษณะงานทีฝ่ ึก …………………………………………………..
สถานที่ฝกึ ..............................................................................................................................
วัน เดือน ปี ลายมือชื่อ เวลามา ลายมือชื่อ เวลากลับ
ลายมือชื่อ
นักศึกษา
หัวหน้างานรับรอง

52

บันทึกปฏิบัติงานประจาวัน

53

(เอกสารข้อมูลหมายเลข 2)

บันทึกการปฏิบัติงานประจาวันของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในสถานประกอบการที่ฝึกงาน
สัปดาห์ท…ี่ …………..…ระหว่างวันที…่ …………..…………..เดือน…………..………………..พ.ศ……………………..
ชื่อนักศึกษา…………………………….………………….รหัส………………………….หมูเ่ รียน……………………………….
วัน เดือน ปี
รายงานการปฏิบัติงานของนักศึกษา
หมายเหตุ

ข้อคิดเห็นของผู้นิเทศก์
............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
(ลงชื่อ)…………………………..ผู้นิเทศก์ฝ่ายหน่วยงาน
(ลงชื่อ)…………………………..ผู้นิเทศก์ฝ่ายคณะฯ
หมายเหตุ ให้นักศึกษากรอกรายงานการปฏิบัติงานของนักศึกษาโดยละเอียด

54

(เอกสารข้อมูลหมายเลข 2)

บันทึกการปฏิบัติงานประจาวันของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในสถานประกอบการที่ฝึกงาน
สัปดาห์ท…ี่ …………..…ระหว่างวันที…่ …………..…………..เดือน…………..………………..พ.ศ……………………..
ชื่อนักศึกษา…………………………….………………….รหัส………………………….หมูเ่ รียน……………………………….
วัน เดือน ปี
รายงานการปฏิบัติงานของนักศึกษา
หมายเหตุ

ข้อคิดเห็นของผู้นิเทศก์
............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
(ลงชื่อ)…………………………..ผู้นิเทศก์ฝ่ายหน่วยงาน
(ลงชื่อ)…………………………..ผู้นิเทศก์ฝ่ายคณะฯ
หมายเหตุ ให้นักศึกษากรอกรายงานการปฏิบัติงานของนักศึกษาโดยละเอียด
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(เอกสารข้อมูลหมายเลข 2)

บันทึกการปฏิบัติงานประจาวันของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในสถานประกอบการที่ฝึกงาน
สัปดาห์ท…ี่ …………..…ระหว่างวันที…่ …………..…………..เดือน…………..………………..พ.ศ……………………..
ชื่อนักศึกษา…………………………….………………….รหัส………………………….หมูเ่ รียน……………………………….
วัน เดือน ปี
รายงานการปฏิบัติงานของนักศึกษา
หมายเหตุ

ข้อคิดเห็นของผู้นิเทศก์
............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
(ลงชื่อ)…………………………..ผู้นิเทศก์ฝ่ายหน่วยงาน
(ลงชื่อ)…………………………..ผู้นิเทศก์ฝ่ายคณะฯ
หมายเหตุ ให้นักศึกษากรอกรายงานการปฏิบัติงานของนักศึกษาโดยละเอียด
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(เอกสารข้อมูลหมายเลข 2)

บันทึกการปฏิบัติงานประจาวันของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในสถานประกอบการที่ฝึกงาน
สัปดาห์ท…ี่ …………..…ระหว่างวันที…่ …………..…………..เดือน…………..………………..พ.ศ……………………..
ชื่อนักศึกษา…………………………….………………….รหัส………………………….หมูเ่ รียน……………………………….
วัน เดือน ปี
รายงานการปฏิบัติงานของนักศึกษา
หมายเหตุ

ข้อคิดเห็นของผูน้ ิเทศก์
............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
(ลงชื่อ)…………………………..ผู้นิเทศก์ฝ่ายหน่วยงาน
(ลงชื่อ)…………………………..ผู้นิเทศก์ฝ่ายคณะฯ
หมายเหตุ ให้นักศึกษากรอกรายงานการปฏิบัติงานของนักศึกษาโดยละเอียด
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(เอกสารข้อมูลหมายเลข 2)

บันทึกการปฏิบัติงานประจาวันของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในสถานประกอบการที่ฝึกงาน
สัปดาห์ท…ี่ …………..…ระหว่างวันที…่ …………..…………..เดือน…………..………………..พ.ศ……………………..
ชื่อนักศึกษา…………………………….………………….รหัส………………………….หมูเ่ รียน……………………………….
วัน เดือน ปี
รายงานการปฏิบัติงานของนักศึกษา
หมายเหตุ

ข้อคิดเห็นของผูน้ ิเทศก์
............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
(ลงชื่อ)…………………………..ผู้นิเทศก์ฝ่ายหน่วยงาน
(ลงชื่อ)…………………………..ผู้นิเทศก์ฝ่ายคณะฯ
หมายเหตุ ให้นักศึกษากรอกรายงานการปฏิบัติงานของนักศึกษาโดยละเอียด
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(เอกสารข้อมูลหมายเลข 2)

บันทึกการปฏิบัติงานประจาวันของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในสถานประกอบการที่ฝึกงาน
สัปดาห์ท…ี่ …………..…ระหว่างวันที…่ …………..…………..เดือน…………..………………..พ.ศ……………………..
ชื่อนักศึกษา…………………………….………………….รหัส………………………….หมูเ่ รียน……………………………….
วัน เดือน ปี
รายงานการปฏิบัติงานของนักศึกษา
หมายเหตุ

ข้อคิดเห็นของผูน้ ิเทศก์
............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
(ลงชื่อ)…………………………..ผู้นิเทศก์ฝ่ายหน่วยงาน
(ลงชื่อ)…………………………..ผู้นิเทศก์ฝ่ายคณะฯ
หมายเหตุ ให้นักศึกษากรอกรายงานการปฏิบัติงานของนักศึกษาโดยละเอียด
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(เอกสารข้อมูลหมายเลข 2)

บันทึกการปฏิบัติงานประจาวันของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในสถานประกอบการที่ฝึกงาน
สัปดาห์ท…ี่ …………..…ระหว่างวันที…่ …………..…………..เดือน…………..………………..พ.ศ……………………..
ชื่อนักศึกษา…………………………….………………….รหัส………………………….หมูเ่ รียน……………………………….
วัน เดือน ปี
รายงานการปฏิบัติงานของนักศึกษา
หมายเหตุ

ข้อคิดเห็นของผู้นิเทศก์
............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
(ลงชื่อ)…………………………..ผู้นิเทศก์ฝ่ายหน่วยงาน
(ลงชื่อ)…………………………..ผู้นิเทศก์ฝ่ายคณะฯ
หมายเหตุ ให้นักศึกษากรอกรายงานการปฏิบัติงานของนักศึกษาโดยละเอียด
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(เอกสารข้อมูลหมายเลข 2)

บันทึกการปฏิบัติงานประจาวันของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในสถานประกอบการที่ฝึกงาน
สัปดาห์ท…ี่ …………..…ระหว่างวันที…่ …………..…………..เดือน…………..………………..พ.ศ……………………..
ชื่อนักศึกษา…………………………….………………….รหัส………………………….หมูเ่ รียน……………………………….
วัน เดือน ปี
รายงานการปฏิบัติงานของนักศึกษา
หมายเหตุ

ข้อคิดเห็นของผู้นิเทศก์
............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
(ลงชื่อ)…………………………..ผู้นิเทศก์ฝ่ายหน่วยงาน
(ลงชื่อ)…………………………..ผู้นิเทศก์ฝ่ายคณะฯ
หมายเหตุ ให้นักศึกษากรอกรายงานการปฏิบัติงานของนักศึกษาโดยละเอียด
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(เอกสารข้อมูลหมายเลข 2)

บันทึกการปฏิบัติงานประจาวันของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในสถานประกอบการที่ฝึกงาน
สัปดาห์ท…ี่ …………..…ระหว่างวันที…่ …………..…………..เดือน…………..………………..พ.ศ……………………..
ชื่อนักศึกษา…………………………….………………….รหัส………………………….หมูเ่ รียน……………………………….
วัน เดือน ปี
รายงานการปฏิบัติงานของนักศึกษา
หมายเหตุ

ข้อคิดเห็นของผู้นิเทศก์
............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
(ลงชื่อ)…………………………..ผู้นิเทศก์ฝ่ายหน่วยงาน
(ลงชื่อ)…………………………..ผู้นิเทศก์ฝ่ายคณะฯ
หมายเหตุ ให้นักศึกษากรอกรายงานการปฏิบัติงานของนักศึกษาโดยละเอียด
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(เอกสารข้อมูลหมายเลข 2)

บันทึกการปฏิบัติงานประจาวันของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในสถานประกอบการที่ฝึกงาน
สัปดาห์ท…ี่ …………..…ระหว่างวันที…่ …………..…………..เดือน…………..………………..พ.ศ……………………..
ชื่อนักศึกษา…………………………….………………….รหัส………………………….หมูเ่ รียน……………………………….
วัน เดือน ปี
รายงานการปฏิบัติงานของนักศึกษา
หมายเหตุ

ข้อคิดเห็นของผู้นิเทศก์
............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
(ลงชื่อ)…………………………..ผู้นิเทศก์ฝ่ายหน่วยงาน
(ลงชื่อ)…………………………..ผู้นิเทศก์ฝ่ายคณะฯ
หมายเหตุ ให้นักศึกษากรอกรายงานการปฏิบัติงานของนักศึกษาโดยละเอียด
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(เอกสารข้อมูลหมายเลข 2)

บันทึกการปฏิบัติงานประจาวันของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในสถานประกอบการที่ฝึกงาน
สัปดาห์ท…ี่ …………..…ระหว่างวันที…่ …………..…………..เดือน…………..………………..พ.ศ……………………..
ชื่อนักศึกษา…………………………….………………….รหัส………………………….หมูเ่ รียน……………………………….
วัน เดือน ปี
รายงานการปฏิบัติงานของนักศึกษา
หมายเหตุ

ข้อคิดเห็นของผูน้ ิเทศก์
............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
(ลงชื่อ)…………………………..ผู้นิเทศก์ฝ่ายหน่วยงาน
(ลงชื่อ)…………………………..ผู้นิเทศก์ฝ่ายคณะฯ
หมายเหตุ ให้นักศึกษากรอกรายงานการปฏิบัติงานของนักศึกษาโดยละเอียด
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(เอกสารข้อมูลหมายเลข 2)

บันทึกการปฏิบัติงานประจาวันของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในสถานประกอบการที่ฝึกงาน
สัปดาห์ท…ี่ …………..…ระหว่างวันที…่ …………..…………..เดือน…………..………………..พ.ศ……………………..
ชื่อนักศึกษา…………………………….………………….รหัส………………………….หมูเ่ รียน……………………………….
วัน เดือน ปี
รายงานการปฏิบัติงานของนักศึกษา
หมายเหตุ

ข้อคิดเห็นของผู้นิเทศก์
............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
(ลงชื่อ)…………………………..ผู้นิเทศก์ฝ่ายหน่วยงาน
(ลงชื่อ)…………………………..ผู้นิเทศก์ฝ่ายคณะฯ
หมายเหตุ ให้นักศึกษากรอกรายงานการปฏิบัติงานของนักศึกษาโดยละเอียด
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(เอกสารข้อมูลหมายเลข 3)

แบบรายงานการดาเนินงานกิจกรรมธุรกิจจาลอง
(สาหรับนักศึกษาภาคพิเศษ)
ชื่อนักศึกษา..........................................รหัสประจาตัว........................หมูเ่ รียน........................
วัน เดือน
ลงชื่อประธาน
ชื่อกิจกรรม
รายงานการปฏิบัติงานกิจกรรมวิชาการ
ปี
โครงการ

ข้อคิดเห็นของผูน้ เิ ทศก์............................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ...................................................ผู้นิเทศก์
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(ตัวอย่างเอกสารข้อมูลหมายเลข 4 หน่วยงานการฝึกฯ)

แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
ชื่อนักศึกษา (นาย/นาง/นางสาว)……………………………….....................รหัสประจาตัว.....................
สาขาวิชา………………………………….…………….. หมูเ่ รียน………………………………………………………………….
สถานที่ฝึกงาน………………………………………………….……………เลขที…่ ……………………………………………..
ตาบล………..……อาเภอ…………….จังหวัด……………….รหัสไปรษณีย์.…………โทรศัพท์ .............……...
อีเมล์.. ...................................................................................................................................
เวลาการฝึกงาน ระหว่างวันที…่ …………..……………………….. ถึงวันที…่ …………………………………………..
หลักเกณฑ์

ดีมาก
ระดับคะแนน 5
ดี
ระดับคะแนน 4
พอใช้
ระดับคะแนน 3
ต้องปรับปรุง
ระดับคะแนน 2
ยังไม่เป็นที่พอใจ
ระดับคะแนน 1
ข้อแนะนา ให้ใส่เครื่องหมาย X ลงในช่องหมายเลขที่ผู้ประเมินเห็นว่าเหมาะสมที่สุดเพียงช่อง
เดียว
ระดับคะแนน
ที่
รายการ
5
4
3
2
1
1 บุคลิกภาพด้านการแต่งกาย
2 ความมีมนุษยสัมพันธ์
3 การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือผู้อื่น
4 การแสดงออกที่ถูกกาลเทศะ
5 ความสามารถในการประนีประนอม
6 ความมีจิตใจหนักแน่นมั่นคง
7 การปฏิบัติงานตรงตามเวลา
8 การใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
9 การช่วยเหลือผู้อื่นในการเรียนรู้งาน
10 ความสามารถในการพัฒนาตนเอง
11 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
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ที่
12
13
14
15
16
17
18
19
20

รายการ

5

ระดับคะแนน
4
3
2

1

ความสนใจในการปฏิบัติงาน
ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น
การแสดงออกซึ่งความยุติธรรม
ความสามารถในการจาแนกและระบุปัญหา
ความสามารถในการแก้ปัญหา
การตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
ความสามารถในการเรียนรู้
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
การยอมรับความคิดใหม่ ๆ
รวม

ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ประทับตราของหน่วยงาน

(ลงชื่อ)……………………………………..ผู้ประเมิน
(…..……………………………….)
ตาแหน่ง……………………………………

หมายเหตุ หน่วยงานนาส่งโดยผนึกซอง และนาส่งคณะวิทยาการจัดการ
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(ตัวอย่างเอกสารข้อมูลหมายเลข 5 สาหรับอาจารย์)
นิเทศก์)

แบบประเมินนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ชื่อนักศึกษา…………………………………………………………………………รหัสประจาตัวนักศึกษา .............................……
หมู่เรียน …………………………………………………สาขาวิชา ........……………………………………………………….…………………….
คาชี้แจงโปรดบันทึกหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 หรือ – ตามความเห็นของท่านในแต่ละหัวข้อการประเมิน โดย
ใช้เกณฑ์การประเมินค่าสาหรับระดับความคิดเห็น ดังนี้
5 หมายถึง
เห็นด้วยกับข้อความนั้นมากที่สุด หรือ เหมาะสมมากที่สุด
4 หมายถึง
เห็นด้วยกับข้อความนั้นมาก หรือ เหมาะสมมาก
3 หมายถึง
เห็นด้วยกับข้อความนั้นปานกลาง หรือ เหมาะสมปานกลาง
2 หมายถึง
เห็นด้วยกับข้อความนั้นน้อย หรือ เหมาะสมน้อย
1 หมายถึง
เห็นด้วยกับข้อความนั้นน้อยที่สุด หรือ เหมาะสมน้อยที่สุด
- หมายถึง ไม่สามารถให้ระดับคะแนนได้ เพราะว่าไม่มีความเห็น ไม่มีข้อมูล หรือไม่ต้องการประเมิน
หัวข้อการประเมิน
ระดับความ
หมาย
คิดเห็น
เหตุ
(1 – 5 หรือ - )
1. การพัฒนาตนเอง
1.1 บุคลิกภาพ การแต่งกาย
1.2 วุฒิภาวะ
1.3 การปรับตัว การมีมนุษย์สัมพันธ์
1.4 การเรียนรู้ และทัศนคติ
1.5 การแสดงความคิดเห็น การแสดงออก
2. การแสดงความมีส่วนร่วมกับสถานประกอบการ
3. ความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตามระเบียบ
วินัยของสถานประกอบการ เช่น การลา การขาดงาน
4. ความรู้ ความสามารถพื้นฐานที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
5. ความก้าวหน้าของการจัดทารายงานของนักศึกษา
6. สรุปโดยภาพรวมของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในความ
ดูแลของอาจารย์นิเทศ
คะแนนรวม 20 คะแนน คานวณจาก (2/5 * ระดับความคิดเห็นรวม)
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
…………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………
……………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….
(ลงชื่อ) ……………………………………….. อาจารย์นิเทศก์
(......................…………………)
.........…/…........./............
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(เอกสารข้อมูลหมายเลข 6)

แบบประเมินภาคนิพนธ์/ปริญญานิพนธ์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ชื่อ – นามสกุลผู้ทาภาคนิพนธ์/ปริญญานิพนธ์ ................................. รหัสประจาตัว..............
สาขาวิชา ...................................................... หมูเ่ รียน .........................................................
โทรศัพท์ทต่ี ิดต่อสะดวก .........................................................................................................
ชือ่ เรื่องที่ทาภาคนิพนธ์ / ปริญญานิพนธ์ ................................................................................
ชื่ออาจารย์นิเทศก์ .................................................... โทรศัพท์ ............................................
ตารางการตรวจภาคนิพนธ์ / ปริญญานิพนธ์
ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี ข้อเสนอแนะ-การปรับปรุงแก้ไขจากผู้ตรวจ ลายมือชื่อผู้ตรวจ

ลายมือชื่อ
นักศึกษา
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(เอกสารข้อมูลหมายเลข 7)

ตารางการตรวจภาคนิพนธ์/ปริญญานิพนธ์
ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี ข้อเสนอแนะ-การปรับปรุงแก้ไขจากผู้ตรวจ ลายมือชื่อผู้ตรวจ

ลายมือชื่อ
นักศึกษา

สรุปผลการประเมิน
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
ให้นักศึกษาสาเนาเอกสารนี้ แนบมาพร้อมกับเล่มภาคนิพนธ์ / ปริญญานิพนธ์
ที่สมบูรณ์เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยัน

71

คณะผู้จัดทา
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมับติ สิงฆราช
ประธานกรรมการอานวยการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารารัตน์ ไชยาโส กรรมการอานวยการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลทิพย์ คาใจ
กรรมการอานวยการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์ สมยานะ กรรมการอานวยการ
5. อาจารย์ศุภฤกษ์
ธาราพิทักษ์วงศ์ ประธานกรรมการดาเนินงาน
6. อาจารย์จินดาภา
ศรีสาราญ
กรรมการดาเนินงาน
7. อาจารย์เจิมขวัญ
รัชชุศานติ
กรรมการดาเนินงาน
8. อาจารย์พรวีนัส
บุญมากาศ กรรมการดาเนินงาน
9. อาจารย์มัทนา
อินใชย
กรรมการดาเนินงาน
10. อาจารย์ศิโรช
แท่นรัตนกุล กรรมการดาเนินงาน
11. อาจารย์สุดารัตน์
แสงแก้ว
กรรมการดาเนินงาน
12. นางสาวจารุณี
อินต๊ะสอน
กรรมการดาเนินงานและเลขานุการ
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