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คำนำ 
 

เนื่องด้วยสาขาวิชาเกษตรศาสตร์  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  เปิดดำเนินการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ได้กาหนด
หลักสูตรการศึกษาให้นักศึกษาจะต้องผ่านการฝึกประสบการณ์กับสถานประกอบการ หรือหน่วยงานในภาครัฐ 
ไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ และ ฝึกฝนทักษะในการทำงานจากความรู้ที่เรียนมาได้เป็น
อย่างดี อีกทั้ง    นำประสบการณ์ที่ ได้รับจากการฝึกงานมาแลกเปลี่ยนกันโดยการนาเสนอผลการฝึก
ประสบการณ ์เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับนักศึกษาที่กาลังจะสำเร็จการศึกษาต่อไป 

คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ ผู้จัดทำมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงานสำหรับ
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ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสำนักงาน บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการขอ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ปฏิบัติร่วมกัน  
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บทที ่1 
บทนำ 

ความสำคัญ/ความเป็นมา  
เพ่ือเสนอเนื้อหาครอบคลุมขั้นตอนการขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชา

เกษตรศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ตั้งแต่การเตรียมเอกสาร การขอรับแบบฟอร์มการขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ของนักศึกษา และการออกหนังสือขอฝึกประสบการณ์ไปยังหน่วยงานและสถานประกอบการต่างๆ ของ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่รับนักศึกษาของเข้าขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 
วัตถุประสงค์ของคู่มือ  

1. เพ่ือให้ทราบรายละเอียดและข้ันตอนของการขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 
2. เพ่ือให้ทราบเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับและประกาศต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการขอฝึกประสบการณ์วิชา 
3. เพ่ือให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการทำงานในนสถานประกอบการต่าง ๆ เช่น ส่วนราชการ 

รัฐวิสาหกิจธุรกิจอิสระ 
4. เพ่ือลดความผิดพลาด ความซ้ำซ้อนและความขัดแย้งในการทำงาน  

8เพ่ือป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1. ทราบถึงรายละเอียดและข้ันตอนของการขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา  
2. ทราบเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 

 
ขอบเขตของคู่มือ  

คู่มือเล่มนี้ นำเสนอเนื้อหาครอบคลุมขั้นตอนการขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ตั้งแต่การเตรียมเอกสาร การขอรับแบบฟอร์มการขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ของนักศึกษา และการออกหนังสือขอฝึกประสบการณ์ไปยังหน่วยงานและสถานประกอบการต่างๆ ของ
ห น่ ว ย ง าน ทั้ ง ภ าค รั ฐ แ ล ะภ าค เอ ก ช น ที่ รั บ นั ก ศึ ก ษ าข อ ง เข้ า ข อ ฝึ ก ป ร ะ ส บ ก า รณ์ วิ ช า ชี พ                          
 
นิยามศัพท์เฉพาะ/นิยามปฏิบัติการ  

1. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หมายถึง กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระทำร่วมกัน
ระหว่างคณะกับสถานประกอบการ เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้ทักษะและเจตคติที่จำเป็นต่อการประกอบ
วิชาชีพ เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการสามารถปฏิบัติตนได้อย่าง
เหมาะสมและก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมีระยะเวลาของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
อย่างน้อย 450 ชั่วโมง  

2. นักศึกษาของฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หมายถึง นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ในรายวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ สังกัดสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
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และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ผ่านการเรียนวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ  ผ่านการสอบประเมินการประกันคุณภาพภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์มาแล้ว  

3. สถานศึกษา หมายถึ ง สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  ภาควิชาเทคโน โลยีการเกษตร คณ ะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

4. สถานประกอบการ หมายถึง หน่วยงานที่ รับนักศึกษาจาก สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ภาควิชา
เทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งมีทั้งหน่วยงานสถานศึกษาของรัฐบาล หน่วยราชการอ่ืนที่ไม่ใช่สถานศึกษา  
หน่วยงานในกำกับของรัฐ สถานศึกษาเอกชน บริษัท ห้างร้าน  และโรงงาน เป็นต้น  
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บทที ่2 
หน้าที่ความรับผิดชอบและการบริหารจัดการ 

 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง  

1. ปฏิบัติ เกี่ ยวกับงานบริหารทั่ ว ไป ฝ่ายวิชาการ และงานอำนวยการสำนักงานภาควิช า
เทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ย่านมัทรี) 

2. ปฏิบัติงานธุรการ จัดพิมพ์หนังสือออกภายใน ภายนอก หนังสือราชการต่างๆ งานด้านวิชาการ 
และการจัดเก็บเอกสาร ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
(ย่านมัทรี) 

3. งานจัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุม จัดทำรายงานการประชุม ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ย่านมัทรี) 

4. งานบริการนักศึกษาในด้านการเรียนการสอน เช่น การทำเอกสารฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจ
ศึกษา การขอใช้บริการห้องคอมพิวเตอร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ย่านมัทรี) 

5. การดูแล ตรวจสอบ บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ อำนวยการการใช้ห้องคอมพิวเตอร์เพ่ื อการ
เรียนการสอน การอบรมต่างๆ ของทาง ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร  คณะเทคโนโลยีกา รเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  (ย่านมัทรี) 

6. งานติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน และบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
7. จัดทำระเบียนยืม- คืน เล่มปัญหาพิเศษของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
8. ควบคุมการเบิกจ่าย/ยืม อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์การศึกษา 

ย่านมัทร ี
9. ดูแลการขอให้ห้องประชุม ของ อาคาร 4 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

(ย่านมัทรี)  
10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
 

1.จัดทำร่าง-พิมพ์หนังสือราชการ บันทึกข้อความต่างๆ  
2. จัดทำเอกสารการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา และเอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ภาควิชา

เทคโนโลยีการเกษตร  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ย่านมัทรี) 
3. งานติดตาม ประสานงาน ติดตามเรื่องกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก

หน่วยงาน 
4. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารแก่นักศึกษาท่ีมาติดต่อเรื่องต่างๆ 
5. จัดเตรียมเอกสารการประชุม วาระการประชุม บันทึกผลและรายงานการประชุม ภาควิชา

เทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ย่านมัทรี)  
6. ดูแล บำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง คือ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  (ย่านมัทรี)  อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 4404 จำนวน 30 เครื่อง 
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7. ดำเนินการจัดทำระเบียนและบันทึกการยืม- คืน เล่มปัญหาพิเศษของนักศึกษาสาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ 

8. ดูแลและควบคุมการเบิกจ่าย/ยืม อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
(ย่านมัทร)ี 

9. ดูแลการขอให้ห้องประชุม ของ อาคาร 4 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(ย่านมัทร)ี 

10. ปฏิบัติงานหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง และงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณาจารย์ และผู้บังคับบัญชา  
 
โครงสร้างการบริหาร  

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นคณะหนึ่งที่สังกัดอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตสาขาเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรม ในปี พ.ศ.2544 สถาบันให้แยกโครงสร้าง
ออกมาเป็นโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีการเกษตร และโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สังกัด
สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ ต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การ
แบ่ งส่ วนราชการหรือหน่ วยงานของมหาวิทยาลั ย  ล งวันที่  27  ธัน วาคม  พ .ศ . 2549  ซึ่ งคณ ะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้แบ่งหน่วยงาน ดังนี้  

1. สำนักงานคณบดี  
2. ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร  
3. ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี  
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โครงการขององค์กร (Organization chat) 6  
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โครงการการบริหาร (Administration Chat)  
โครงสร้างการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 7 
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โครงสร้างการปฏิบัติงาน (Activity Chat)  
โครงสร้างการบริหารงานของสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 8  
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บทที ่3 
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการปฏิบัติงาน 

 
หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน  

ด้านการขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  นักศึกษาที่จะยืนเอกสารขอฝึกประสบการณ์ได้นั้น  จะต้องผ่าน
การสอบประกันคุณภาพดา้นภาษาอังกฤษ และประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร ์ทุกคนก่อนยื่นเอกสาร 

 
วิธีการปฏิบัติงาน  

1. นักศึกษาค้นหาสถานที่ฝึกประสบการณ์ให้เหมาะสมกับตนเอง ทั้งในเรื่องของความรู้ สถานที่ตั้ง 
การเดินทาง ค่าใช้จ่าย ประสบการณ์ท่ีจะได้รับ  

2. นักศึกษาขอเอกสารแบบฟอร์มการของฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ห้องสำนักงานคณบดี หรือดาวน์
โ ห ล ด ไ ด้ ที่ เ ว็ ป ไ ซ ต์ ข อ ง ค ณ ะ เท ค โ น โ ล ยี ก า ร เ ก ษ ต ร แ ล ะ เท ค โ น โ ล ยี อุ ต ส า ห ก ร ร ม
http://ait.nsru.ac.th/StuTech1.php#St3 และกรอกข้อมูลครบถ้วน เรียบร้อยสมบูรณ์  

3. นักศึกษาเสนอแบบฟอร์มการของฝึกประสบการณ์วิชาชีพพร้อมกับใบรับรองการการสอบประกัน
คุณภาพด้านภาษาอังกฤษ และประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา สถานทีท่ี่จะเข้า
รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้อาจารย์ประจำรายวิชาลงนามเพ่ือเป็นการอนุญาตให้ออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพได้ หลังจากนั้นให้นักศึกษานำเอกสารดังกล่าวยื่นให้ต่อเจ้าหน้าที ่

4. เจ้าหน้าที่นำเอกสารที่นึกศึกษายื่นแบบฟอร์มขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พร้อมกับใบรับรองการ
การสอบประกันคุณภาพด้านภาษาอังกฤษ และประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร ์ที่ผ่านอาจารย์ประจำรายวิชา
ลงนามเพ่ือเป็นการอนุญาตและนั้น ยื่นเสนอต่อรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

5. เจ้าหน้าที่ดำเนินจัดทำหนังสือราชการ ขอฝึกประสบการวิชาชีพถึงหน่วยงานที่นักศึกษายื่นของฝึก
ประสบการณ์พร้อมแบบตอบรับการของฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

6. เจ้าหน้าที่ยื่นหนังสือราชการ (หนังสือออก) เพ่ือให้คณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ ลงนาม  
 7. เจ้าหน้าที่แจ้งนักศึกษาว่าดำเนินการออกหนังสือขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เสร็จเรยีบร้อยพร้อมส่ง
ให้หน่วยงานที่ขอฝึกประสบการณ ์      
 8. เจ้าหน้าที่ติดตามหนังสือตอบรับจากหน่วยที่ขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพ่ือดำเนินการในขั้นตอน
ต่อไป         
 
ข้อควรระวัง/ข้อสังเกต/สิ่งท่ีควรคำนึงในการปฏิบัติ  

1. ควรดำเนินการตรวจสอบข้อมูลของหน่วยงานที่จะเข้าข้อฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้ถูกต้องและ
ครบถ้วน 

2. ตรวจสอบระยะเวลาในการของฝึกประสบกาณ์วิชาชีพให้ครบตามระยะเวลาของหลักสูตรที่กำหนด
ไว้  

3. ติดตามแบบตอบรับการขอฝึกประสบการณ์วิชาชีที่ส่งไปยังหน่วยงาน เพ่ือดำเนินการในขั้นตอน
ต่อไป  
 

 

http://ait.nsru.ac.th/StuTech1.php#St3
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บทที ่4 
เทคนิคในการปฏิบัติงาน 

แผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน  
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chat)  
- การจัดพิมพ์หนังสือราชการ(ขอความอนุเคราะห์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) 

 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure) 
เรื่อง การร่าง – จัดพิมพ์หนังสือราชการ 

ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมิสายงาน  
(Flow Chart) 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

นักศึกษาท่ีจะออก
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ/สหกิจ
ศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

 - นักศึกษายื่น
แบบฟอร์มขอฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ ที่กรอก
ข้อมูลครบถ้วนแล้ว 

1. แบบฟอร์มขอฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ 

2. สำเนาวุฒิบัตร
สอบผ่านประกัน
คุณภาพด้าน
คอมพิวเตอร์ 

3. สำเนาวุฒิบัตร
ผ่านการอบรม
ภาษาอังกฤษ 

 

เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป 

 
 
 
 

- เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบข้อมูล
เพ่ือความถูกต้อง 
(ไม่ถูกต้อง/ไม่
ครบถ้วนคืน
เจ้าของเรื่อง) 

- ดำเนินการจัดพิมพ์
หนังสือและลงเลข
หนังสือออก 

 1 วัน 

ผู้บริหารคณะ  
 
 

- เสนอให้รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ/
คณบดีลงนาม
อนุญาต 

 1-2 วัน 

เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป 

 - สำเนาหนังสืออก  
- นักศึกษาเซ็นรับ 
- จัดเก็บสำเนา 

 
 

1 วัน 

นักศึกษากรอกแบบฟอร์มขอฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ/สหกจิ

ศึกษา 

 

นศ.ยื่นเอกสารที่
เจา้หน้าที ่

เสนอผู้บริหารลงนาม 

แจ้งนักศึกษารับเอกสารเพื่อ
ดำเนินการต่อไป 
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วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน/ความสำเร็จ  
1. จดัทำเอกสารขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพถึงหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง  ครบถ้วน และรวดเร็ว 
2. ได้รับเอกสารตอบรับการขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากหน่วยงานอย่างน้อย 90% ของ

หน่วยงานทั้งหมดที่ทำการจัดส่งเอกสาร 
 

วิธีการให้บริการกับผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 

1. การให้บริการที่ตรงเวลา 
2. มีความถูกต้องและครบถ้วนตรงตามวัตถปุระสงค์ 
3. การให้บริการอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 

 

จรรยาบรรณ/คุณธรรม/จริยธรรม/สมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

ลักษณะนิสัยที่ดีที่ควรประพฤติปฏิบัติในการประกอบอาชีพคุณธรรมสำคัญที่ช่วยให้การทำงานประสบ
ความสำเร็จมีดังนี้ 

1. ความมีสติสัมปชัญญะ หมายถึง การควบคุมตนเองให้พร้อม มีสภาพตื่นตัวฉับไวใน 
การรับรู้ทางประสาทสัมผัส การใช้ปัญญาและเหตุผลในการตัดสินใจที่จะประพฤติปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ได้ 
อย่างรอบคอบ เหมาะสม และถูกต้อง 

2. ความซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง การประพฤติปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมาทั้งกาย วาจาและใจ ไม่คิดคด
ทรยศ ไม่คดโกง และไม่หลอกลวงใคร 

3.  ความขยันหมั่นเพียร หมายถึง ความพยายามในการทำงานหรือหน้าที่ของตนเองอย่างแข็งขัน 
ด้วยความมุ่งม่ันเอาใจใส่อย่างจริงจังพยายามท าเรื่อยไปจนกว่างานจะสำเร็จ 

4. ความมีระเบียบวินัย หมายถึง แบบแผนที่วางไว้เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติและดำเนินการให้ถูก
ลำดับ ถูกท่ี มีความเรียบร้อย ถูกต้องเหมาะสมกับจรรยาบรรณ ข้อบังคับ ข้อตกลงกฎหมาย และศีลธรรม 

5. ความรับผิดชอบ หมายถึง ความเอาใจใส่มุ่งมั่นตั้งใจต่องาน หน้าที่ ด้วยความผูกพัน ความ
พากเพียร เพ่ือให้งานสำเร็จตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ 

6. ความมีน้ำใจ คือ ปรารถนาดีมีไมตรีจิตต้องการช่วยเหลือให้ทุกคนประสบความสุขและช่วยเหลือ
ผู้อ่ืนให้พ้นทุกข ์

7. ความประหยัด หมายถึง การรู้จักใช้ รู้จักออม รู้จักประหยัดเวลาตามความจำเป็นเพ่ือให้ได้
ประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สุด 

8. ความสามัคคี หมายถึง การที่ทุกคนมีความพร้อมทั้งกาย จิตใจ และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน 
มีจุดมุ่งหมายท่ีจะปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จโดยไม่มีการเกี่ยงงอน 
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บทที ่5 ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไขและการพัฒนา  
 
ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

1. นักศึกษายังขาดความเข้าใจในการจดัเตรียมเอกสารที่ใช้ในการขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
2. นักศึกษาสอบประกันคุณภาพทักษะทางภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ไม่ทันตามกำหนดเวลา 

 
แนวทางแก้ไขและพัฒนา  

1. แนะนำนักศึกษายังขาดความเข้าใจในการจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ให้จัดเตรียมข้อมูลได้อย่างถกูต้อง 

2. แนะนำข้อมูลตารางการจัดการสอบประกันคุณภาพทักษะทางภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ให้
นักศึกษาทราบล่วงหน้าเพื่อให้เข้าสอบผ่านทันตามกำหนดเวลา  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
ตัวอย่างแบบฟอร์มและหนังสือขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข 

 

 
 
ตัวอย่างแบบฟอร์มการขอฝึกประสบการณ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
            
            
            
            
            
            
             



ค 

 

ตัวอย่างหนังสือขอฝึกประสบหารณ์วิชาชีพ 
 

 
 



ง 

 

 
 
 



จ 

 

 

ตัวอยา่งใบตอบรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

 
 


