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ค ำน ำ 
 
 การศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ เป็นการเรียนรู้การสื่อสารโดยผ่านสื่อต่างๆ  ทั้งสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ สื่อ
สิ่งพิมพ์ และสื่อดิจิทัล โดยมุ่งหวังเพ่ือก้าวไปสู่การท างานในวิชาชีพสื่อสารมวลชน การโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารการตลาด ซึ่งในการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผลนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการ
ปฏิบัติงานจริงควบคู่ไปกับการเรียนรู้ในภาคทฤษฎี เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์และช่วยให้นิสิตมีความเข้าใจใน
ระบบการท างานจริงมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้นิสิตยังจะได้พัฒนาและยกระดับความคิดและจิตใจ ความเสียสละ 
ความอดทน ส านึกต่อสาธารณะ และพัฒนาบุคลิกภาพ จนมีความพร้อมในการท างานอย่างมืออาชีพได้ใน
อนาคต 
 คู่มือฝึกวิชาชีพเล่มนี้ จึงได้รวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นต่อการฝึกวิชาชีพของนิสิต เพ่ือใช้เป็นแนวทางให้
นิสิตด าเนินการฝึกวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง จนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของรายวิชา ซึ่งจะส่งผล
ให้นิสิตเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพออกไปรับใช้สังคมได้อย่างมั่นใจ 
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ส่วนที่ 1 
กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนฝึกวิชำชีพ 

 
กลุ่มรำยวิชำกำรฝึกวิชำชีพนิเทศศำสตร ์
ชื่อวิชำและค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 
WILC 191  การเตรียมความพร้อมส าหรับฝึกวิชาชีพ              1 (1-0-0) 
  (Preparation for Practical Training) 
  ศึกษาหลักการและแนวคิดของการฝึกวิชาชีพ จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ การสื่อสาร
บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ ความรู้พ้ืนฐาน แนวทางการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เทคนิคการน าเสนอ
โครงงานหรือผลงาน การเขียนและการน าเสนอรายงาน และการเตรียมความพร้อมในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
(ประเมินผลโดยแสดงด้วยสัญลักษณ์ S และ U) 
 
WILC 192 การฝึกวิชาชีพนิเทศศาสตร์ 1                    2 (0-40-0) 
                    (Practical Training 1) 
วิชาบังคับก่อน WILC 191 การเตรียมความพร้อมส าหรับฝึกวิชาชีพ 
           ให้นิสิตไปฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการทุกประเภทไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง เพ่ือเรียนรู้
สภาพจริงของการปฏิบัติงานในองค์กร รวมทั้งได้พัฒนาและยกระดับความคิดและทัศนคติที่ดีต่อการท างาน 
ความเสียสละ ความอดทน ส านึกต่อสาธารณะ และพัฒนาบุคลิกภาพ จนมีความพร้อมในการท างานอย่างมือ
อาชีพในอนาคตได้ โดยต้องจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับวิชาการที่ได้ศึกษาเมื่อสิ้นสุดการฝึก
วิชาชีพ (ประเมินผลโดยแสดงด้วยสัญลักษณ์ S และ U) 
 
WILC 292 การฝึกวิชาชีพนิเทศศาสตร์ 2                    2 (0-40-0) 
                    (Practical Training 2) 
วิชาบังคับก่อน WILC 192 การฝึกวิชาชีพนิเทศศาสตร์ 1 
           ให้นิสิตไปฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการที่ด าเนินงานตรงกับสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 200 
ชั่วโมง เพ่ือเรียนรู้การปฏิบัติงานจริงของสาขาวิชาชีพที่นิสิตสนใจ ภายใต้การนิเทศและประเมินผลของอาจารย์
ประจ าวิชาร่วมกับสถานประกอบการ พร้อมทั้งจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับวิชาการที่ได้ศึกษา
เมือ่สิ้นสุดการฝึกวิชาชีพ (ประเมินผลโดยการให้ระดับคะแนน A-F) 
 
WILC 392 การฝึกวิชาชีพนิเทศศาสตร์ 3                    2 (0-40-0) 
                    (Practical Training 3) 
วิชาบังคับก่อน WILC 292 การฝึกวิชาชีพนิเทศศาสตร์ 2 
           ให้นิสิตไปฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการที่ด าเนินงานตรงกับสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 200 
ชั่วโมง เพ่ือเรียนรู้การปฏิบัติงานจริงของสาขาวิชาชีพที่นิสิตสนใจ ภายใต้การนิเทศและประเมินผลของอาจารย์
ประจ าวิชาร่วมกับสถานประกอบการ พร้อมทั้งจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับวิชาการที่ได้ศึกษา
เมื่อสิ้นสุดการฝึกวิชาชีพ (ประเมินผลโดยการให้ระดับคะแนน A-F) 
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อำจำรยป์ระจ ำวิชำ 1. อ.อดิศักดิ์ จ าปาทอง 
2. อ.คนึงนิจ ติกะมาตย์ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้นิสิตได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงาน 
2. เพ่ือให้นิสิตน าความรู้จากการศึกษาในภาคทฤษฎีไปประยุกต์ใช้จริงในการปฏิบัติงาน 
3. เพ่ือน าผลการประเมนิใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  

 
เป้ำหมำย 
 นิสิตมีความรู้และประสบการณ์จริง รวมทั้งได้พัฒนาและยกระดับความคิดและจิตใจ ความเสียสละ 
ความอดทน ส านึกต่อสาธารณะ และพัฒนาบุคลิกภาพ จนมีความพร้อมในการท างานอย่างมืออาชีพในอนาคต
ได ้
 
บทบำทหน้ำที่ของสถำนประกอบกำร 
 ด้วยปรัชญาของการฝึกวิชาชีพที่เน้นให้นิสิตจะต้องได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง ณ สถาน
ประกอบการ จึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดจากสถานประกอบการ ดังนั้น สถานประกอบการจึง
ควรมีบทบาทหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. การแจ้งความประสงค์รับนิสิต ระบุต าแหน่งงานและจ านวนที่ต้องการมายังมหาวิทยาลัย 
2. การตรวจสอบใบสมัครของนิสิตและการคัดเลือกนิสิต 
3. การจัดหาพนักงานที่ปรึกษาท าหน้าที่เสมือนเป็นอาจารย์คอยดูแลให้ค าแนะน าและให้ความ

ช่วยเหลือแก่นิสิตตลอดระยะเวลาของการฝึกวิชาชีพ เช่น การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับลักษณะงานและความ
รับผิดชอบของหน่วยงาน การมอบหมายงาน การถ่ายทอดวิธีการปฏิบัติงาน การจัดท ารายงาน การสอดส่อง
ดูแลการปฏิบัติงาน ความเป็นระเบียบ และความประพฤติของนิสิตให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ตลอดจนกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉิน เช่น นิสิตได้รับอุบัติเหตุในที่ท างาน การมีส่วนร่วมนิเทศงานกับอาจารย์ประจ าวิชา เป็นต้น 

4. การปฐมนิเทศแก่นิสิต เพ่ือแนะน าให้รู้จักสถานประกอบการ เช่น โครงสร้างการบริหารงาน ภารกิจ 
ความรับผิดชอบ ความคาดหวัง กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่างๆของสถานประกอบการ 

5. การมอบหมายภาระงานที่ชัดเจนให้นิสิตตรงตามสาขาวิชาชีพของนิสิต 
6. การร่วมนิเทศงาน ประเมินผลการท างาน และรายงานของนิสิต 

 
ค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร  
 สถานประกอบการอาจจ่ายค่าตอบแทนหรือสวัสดิการให้แก่นิสิตในอัตราที่พอเหมาะตามสมควร โดย
อาจจะพิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้  

1. นโยบายและงบประมาณของสถานประกอบการ 
2. ลักษณะงานและความรับผิดชอบที่มอบหมายให้นิสิตมากน้อยเพียงใด 
3. ปริมาณงานและคุณภาพงานที่นิสิตปฏิบัติได้ เมื่อเปรียบเทียบกับพนักงานประจ าที่ปฏิบัติงานใน

ลักษณะเดียวกัน 
4. ความรู้และความสามารถของนิสิต  
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ประโยชน์ทีส่ถำนประกอบกำรจะได้รับ 
1. เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถานประกอบการกับมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 
2. เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีต่อองค์กรในด้านการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและช่วยพัฒนาบัณฑิต 
3. เป็นที่รู้จักมากขึ้นในด้านการให้ความร่วมมือด้านงานบริการกับมหาวิทยาลัย 
4. มีนสิิตช่วยปฏิบัติงานภายในสถานประกอบการ 
5. พนักงานประจ ามีเวลามากขึ้นทีจ่ะไปปฏิบัติงานในหน้าที่อ่ืนที่มีความส าคัญมากกว่า 

 
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนฝึกวิชำชีพ 

1. ให้นิสิตศึกษาเรียนรู้และเลือกสถานประกอบการด้านนิเทศศาสตร์ โดยให้สอดคล้องกับสาขาวิชาที่
เรียน และติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการเพ่ือขออนุญาตไปฝึกวิชาชีพด้วยวาจาอย่างไม่เป็นทางการ 

2. หลังจากที่ทางสถานประกอบการตอบรับด้วยวาจาแล้ว ให้นิสิตกรอกใบสมัครเพ่ือขออนุญาตฝึก
วิชาชีพและน าเสนอต่ออาจารย์ประจ าวิชา และคณบดีตามล าดับ 

3. สถานประกอบการจะส่งแบบตอบรับกลับคืนมายังคณะวิชา เพ่ือยืนยันว่าสถานประกอบการตอบรับ 
การฝึกวิชาชีพของนิสิตแล้ว 

4. ให้นิสิตเข้าฟังการบรรยาย/สัมมนา/การฝึกอบรมตามวันเวลาที่อาจารย์ประจ าวิชาก าหนด ก่อนการ
เดินทางไปฝึกวิชาชีพ 

5. ให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศที่อาจารย์ประจ าวิชาจัดขึ้น พร้อมทั้งรับเอกสารต่างๆ เช่น 
หนังสือมอบตัว แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน แบบบันทึกการฝึกวิชาชีพประจ าวัน ฯลฯ (รวมเล่มคู่มือการฝึก
วิชาชีพ) 

6. นิสิตควรเดินทางล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมด้านที่พัก การเดินทาง ฯลฯ 
7. ควรเตรียมพร้อมเอกสารส่วนตัว (สถานประกอบการบางแห่งอาจจะต้องใช้หลักฐานเพ่ือท าบัตร

พนักงานและอ่ืน ๆ เช่น บัตรประจ าตัวนิสิต บัตรประจ าตัวประชาชน ใบรายงานผลการเรียน ฯลฯ) 
8. ให้นิสิตน าเอกสารในข้อ 5 มอบแก่หัวหน้างานในวันแรกทีร่ายงานตัว 
9. ระหว่างการฝึกวิชาชีพ ให้นิสิตตั้งใจเรียนรู้อย่างเต็มที่และปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาน

ประกอบการอย่างเคร่งครัด 
10. ให้นิสิตจัดท ารายงานจ านวน 1 เล่ม โดยให้เป็นไปตามแนวทางการจัดท ารายงาน พร้อมทั้ ง

น าเสนอต่อสถานประกอบการก่อนเสร็จสิ้นการฝึกวิชาชีพ 
11. ให้นิสิตน าเสนอผลการฝึกวิชาชีพ พร้อมส่งรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ในวันที่อาจารย์ประจ าวิชา

ก าหนด 
 
เกณฑ์กำรวัดผล 
 1.  ผลการประเมินการฝึกวิชาชีพจากสถานประกอบการ  30 % 
 2.  รายงานและการน าเสนอผลการฝึกวิชาชีพ   40 % 
 3.  การเตรียมความพร้อมก่อนฝึก/สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์  30 % 
  รวม                       100 % 
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กำรประเมินผล 
1. ในวิชา WILC 191 การเตรียมความพร้อมส าหรับฝึกวิชาชีพ นิสิตจะต้องมีเวลาเข้ารับการอบรม ทั้ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อย่างน้อยร้อยละ 80 (แสดงด้วยสัญลักษณ์ S = ผ่าน และ U = ไม่ผ่าน) 
2. ในวิชา WILC 192 การฝึกวิชาชีพนิเทศศาสตร์ 1 นิสิตที่ได้คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 60 คะแนน 

จะได้รับเกรด S (Satisfaction: การเรียนเป็นที่น่าพอใจ สอบผ่าน) หากได้คะแนน น้อยกว่า 60 คะแนน จะ
ได้รับเกรด U (Unsatisfaction: การเรียนไม่เป็นที่น่าพอใจ สอบไม่ผ่าน) 

3. ในวิชา WILC 292 การฝึกวิชาชีพนิเทศศาสตร์ 2 และ WILC 392 การฝึกวิชาชีพนิเทศศาสตร์ 3 
90 – 100 คะแนน = A  85 – 89 คะแนน  = B+ 
80 – 84 คะแนน  = B  75 – 79 คะแนน  = C+ 
70 – 74 คะแนน  = C  65 – 69 คะแนน  = D+ 
60 – 64 คะแนน  = D  0 - 59 คะแนน  = F 

 
หลักเกณฑ์กำรฝึกวิชำชีพ 

1. นิสิตที่ลงทะเบียนวิชาการฝึกวิชาชีพนิเทศศาสตร์ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ประจ าวิชา 
2. นิสิตจะต้องปฏิบัติตามข้ันตอนการฝึกวิชาชีพที่ระบุไว้ในคู่มือ 
3. หากนิสิตกระท าผิดเงื่อนไขที่ระบุไว้ในคู่มือฉบับนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ประจ าวิชาและ

คณบดีตามล าดับ 
 
กำรเตรียมตัวและข้อควรปฏิบัติในกำรฝึกวิชำชพี 

การฝึกวิชาชีพ ถือเป็นโอกาสส าคัญในการที่นิสิตจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง โดยการน าความรู้ที่
ได้เรียนมาในภาคทฤษฏีไปสู่การฝึกภาคปฏิบัติ เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการท างานจริงในอนาคต ทั้งนี้ นิสิต
ต้องตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง คณะวิชา มหาวิทยาลัย ตลอดจนสถานประกอบการ นิสิตควรมีการ
เตรียมความพร้อม ทั้งด้านทักษะ ความรู้ที่จ าเป็น ระเบียบ วินัย ความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย ตลอดจนการปรับตัวในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 
กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรฝึกวิชำชีพ 

1. หาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานประกอบการ เช่น ประวัติบริษัท ขอบข่ายงาน ชื่อเสียงและผลงาน 
สถานที่ตั้ง เส้นทางการเดินทาง และฯลฯ 

2. ติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการ เพ่ือตรวจสอบวัน เวลา สถานที่ที่ต้องไปรายงานตัว  
3. ศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับกฎและระเบียบปฏิบัติของสถานประกอบการ เช่น เวลาท างาน 

การแต่งกาย ข้อห้าม ข้อพึงปฏิบัติ และฯลฯ 
4. เตรียมความพร้อมในการท างาน ศึกษาลักษณะงาน หน้าที่ คุณสมบัติ ความรู้ และทักษะที่จ าเป็น 
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ส่วนที่ 2 
แนวทำงกำรปฏิบัติตนระหว่ำงกำรฝึกวิชำชีพ 

 
กิจกรรมระหว่ำงกำรฝึกวิชำชีพ 
 นิสิตจะต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้อาจารย์ประจ าวิชาจะท าหน้าที่ดูแล ติดตาม
การปฏิบัติงาน รวมทั้งการนิเทศงานของนิสิตอย่างน้อย 1 ครั้งระหว่างที่นิสิตฝึกวิชาชีพ ณ สถานประกอบการ 
กรณีท่ีนิสิตมีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างที่ฝึกวิชาชีพ คณะวิชาจะระงบัการฝึกวิชาชีพของนิสิตทันท ี 
 ภายหลังจากที่นิสิตได้ปฏิบัติงานครบระยะเวลาที่ก าหนดแล้ว อาจารย์ประจ าวิชาจะประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน โดยใช้กระบวนการประชุม การสัมภาษณ์ หรือการสัมมนา รวมทั้งการส่งแบบประเมินผลตามที่
คณะวิชาได้ก าหนดไว้  
 
ข้อควรปฏิบัติในระหว่ำงกำรฝึกวิชำชีพ 

1. ตรงต่อเวลาอย่างเคร่งครัด ทั้งเรื่องเวลาเข้างาน เวลาเลิกงาน ไม่เข้างานสาย และไม่กลับก่อนเวลา 
สิ่งส าคัญคือ ต้องส่งงานให้ตรงเวลาตามที่ได้รับมอบหมายทุกครั้ง 

2. มีความใฝ่รู้ มีทัศนคติที่ดี และเปิดใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา 
3. หากมีปัญหาหรือไม่แน่ใจ อย่าคาดเดาเอาเอง หรือถามผู้ที่ไม่รู้จริง เช่น เพ่ือนที่มาฝึกงานด้วยกัน 

ควรถามหัวหน้างานหรือผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงเท่านั้น เพ่ือป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึน้ 
4. ปฏิบัติงานให้เต็มที่ เต็มความรู้ ความสามารถ ด้วยความรอบคอบ 
5. เมื่อเกิดความผิดพลาดหรือไม่สามารถท างานได้ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้รายงานหัวหน้างาน หรือ

ผู้รับผิดชอบโดยตรงทราบทันที เพ่ือสามารถแก้ไขได้ทันท่วงที 
6. การขาดงาน การลางาน ต้องแจ้งหัวหน้างานหรือผู้รับผิดชอบโดยตรงทุกครั้ง และควรแจ้งเป็นการ

ล่วงหน้าทุกครั้ง ยกเว้นการลาป่วย ซึ่งหากเป็นการลาป่วย ต้องตรวจสอบกับสถานประกอบการว่าจ าเป็นต้องใช้
ใบรับรองจากแพทย์หรือไม่  

7. ควรวางตัวให้เหมาะสม ระมัดระวังกิริยามารยาท พูดจาสุภาพ อ่อนน้อม ถ่อมตน ถูกกาละและ
เทศะ แม้ว่าจะได้รับความเป็นกันเองจากบุคลากรของหน่วยงานนั้นๆ  

8. หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น ชู้สาว ดื่มสุรา เล่นการพนัน ฯลฯ 
9. เมื่อมีปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ต้องแจ้งให้อาจารย์ประจ าวิชาทราบเพื่อท าการแก้ไข โดยสามารถ

ติดต่ออาจารย์ประจ าวิชาได้ทันทีและตลอดเวลา 
10. บันทึกการท างานตามที่ได้รับมอบหมายตามแบบฟอร์มที่ได้รับอย่างละเอียด และให้เก็บผลงานทุก

ชิ้น เพ่ือประกอบการจัดท ารายงานและน าเสนอหลังการปฏิบัติงานเสร็จสิ้น 
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กำรแก้ไขปัญหำที่มักจะพบในกำรฝึกวิชำชพี 
ล ำดับ ปัญหำที่มักจะพบ แนวทำงกำรแก้ไข 

1 เขา้ท างานสาย ต่ืนนอนแต่เช้า ใช้นาฬิกาปลุก เผื่อเวลาการเดินทาง  
ติดตามข่าวสารบ้านเมือง ใช้สมุดนัดหมาย  

2 แตง่กายไม่เหมาะสมกับกาลเทศะ สอบถามและท าความเข้าใจกับสถานประกอบการ
เรื่องการแต่งกายเสียก่อน 
ยึดหลักสุภาพไว้ก่อน และเตรียมชุดส ารอง 

3 ไม่มีสัมมาคารวะ พูดจาไม่สุภาพ ศึกษาโครงสร้างขององค์กร 
ศึกษาธรรมเนียมปฏิบัติของวิชาชีพ 

4 ไม่รับผิดชอบงาน ละทิ้งหน้าที่ ศึกษาท าความเข้าใจกับงานที่ได้รับมอบหมาย 
มอบหมายงานต่อหรือแจ้งผู้รับผิดชอบเมื่อมีเหตุ
จ าเป็น 

5 ไม่ปฏิบัติตามกฎของสถานประกอบการ ศึกษาระเบียบของสถานประกอบการอย่างละเอียด 
การลาต้องแจ้งพี่เลี้ยงทุกครั้ง 

6 
 

น าข้อมูลที่เป็นความลับของสถานประกอบการ
ออกมาเผยแพร่ โดยไม่มีเจตนำ 

สอบถามและขออนุญาตพ่ีเลี้ยงก่อนทุกครั้งเมื่อ
จ าเป็นต้องใช้เอกสารข้อมูล 

8 น าข้อมูลที่เป็นความลับของสถานประกอบการ
ออกมาเผยแพร่ โดยเจตนำ 

ถูกลงโทษอย่ำงหนัก เรียกตัวกลับ 

9 ใช้เวลาท างานเล่น Internet ที่ไม่ก่อประโยชน์ 
กับงาน 

ใช้ Internet เท่าท่ีจ าเป็น หรือใช้นอกเวลาท างาน 

10 ใช้โทรศัพท์มือถือบ่อยมาก ใช้โทรศัพท์เท่าท่ีจ าเป็น 
ปิดเสียงโทรศัพท์ในระหว่างการประชุม 
ไม่รับโทรศัพท์ในระหว่างการประชุม 

11 ใช้ Social Network ต าหนิพนักงานงานและ 
สถานประกอบการ 

ใช้ภาษาท่ีสุภาพในการโพสต์ข้อความ/ภาพ 
 

12 ได้รับอุบัติเหตุขณะท างาน เนื่องจากไม่ปฏิบัติตำม
กฎระเบียบของสถานประกอบการ 

แจ้งพ่ีเลี้ยงและอาจารย์ประจ าวิชาทันท ี

13 พาบุคคลภายนอกไปที่สถานประกอบการ ไม่พาไปโดยไม่จ าเป็น 
14 การเมืองในสถานประกอบการ ระมัดระวังไม่เข้าข้างฝ่ายใด 
15 การเงินของสถานประกอบการ หลีกเลี่ยงที่จะเกี่ยวข้อง หรือเมื่อจ าเป็นเกี่ยวข้อง 

ต้องมีวินัยทางการเงินอย่างเข้มงวด  
16 ชู้สาวในสถานประกอบการ ตัดไฟตั้งแต่ต้นลม 
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ส่วนที่ 3 
กำรใช้องค์ควำมรู้เพื่อส่งเสรมิกำรฝึกวิชำชีพ 

 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบเรียนรู้จำกกำรกระท ำ (Learning by doing) 
อดิศักดิ์ จ าปาทอง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น เรียบเรียง 
 

ซีมัวร์ พาร์เพิร์ท (Seymour Papert) แห่ง M.I.T. (Massachusetts Institute of Technology) ได้
เคยกล่าวว่า ความรู้ไม่ใช่มาจากการสอนของครูหรือผู้สอนเพียงอย่างเดียว แต่ความรู้จะเกิดข้ึนและสร้างข้ึนโดย
ผู้เรียนเอง กำรเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีก็ต่อเม่ือผู้เรียนได้ลงมือกระท ำด้วยตนเอง (Learning by doing) 
นอกจากนั้นมองลึกลงไปถึงการพัฒนาการของผู้เรียนในการเรียนรู้ซึ่งจะมีมากกว่าการได้ลงมือปฏิบัติสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งเท่านั้น แต่ยังรวมถึงปฏิกิริยาระหว่างความรู้ในตัวของผู้เรียนเอง ประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมภายนอก 
หมายความว่า ผู้เรียนจะสามารถเก็บข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมภายนอกและเก็บเข้าไปเป็นโครงสร้างของความรู้
ภายในสมองของตนเอง ขณะเดียวกันก็สามารถเอาความรู้ภายในที่ตนเองมีอยู่แล้วแสดงออกมาให้เข้ากับ
สิ่งแวดล้อมภายนอกได้ ซึ่งจะเกิดเป็นวงจรต่อไปเรื่อย ๆ ได้ คือ ผู้เรียนจะเรียนรู้เองจากประสบการณ์ 
สิ่งแวดล้อมภายนอก แล้วน าข้อมูลเหล่านี้กลับเข้าไปบันทึกในสมองผสมผสานกับความรู้ภายในที่มีอยู่ แล้ว
แสดงความรู้ออกมาสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก ดังนั้นในการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง (Learning by doing) จะ
ได้ผลดีถ้าหากว่าผู้เรียนเข้าใจในตนเอง มองเห็นความส าคัญในสิ่งที่เรียนรู้และสามารถเชื่อมโยงความรู้ระหว่าง
ความรู้ใหม่กับความรู้เก่า (รู้ว่าตนเองได้เรียนรู้อะไรบ้าง) และสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมา ซึ่งทั้งหมดจะอยู่
ภายใต้ประสบการณ์และบรรยากาศท่ีเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้นั่นเอง 
 การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีก็ต่อเมื่อได้รับประสบการณ์ตรงหรือลงมือท าด้วยตนเอง  (Learning by 
doing) ได้มีส่วนร่วมในการสร้างที่มีความหมายกับตนเอง ท าให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงผสมผสานความรู้
ระหว่างความรู้ใหม่กับความรู้ที่มีอยู่เดิมและสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมา การลงมือท าด้วยตนเองโดยการได้
ท าสิ่งที่ตนเองชอบหรือสนใจ ซึ่งในขณะที่ท าสิ่งที่ตนเองสนใจหรือชอบก็จะได้ความรู้จากกระบวนการที่ท าไป
พร้อม ๆ กัน  
 จากสาระส าคัญดังกล่าว เมื่อเราสังเกตตัวเองขณะที่เข้าร่วมอบรม จะเห็นว่ามีสาระส าคัญที่ท าให้เกิด
การเรียนรู้ตามทฤษฎี Constructionism กล่าวคือ เราได้เรียนรู้โดยการลงมือท าด้วยตนเอง (Learning by 
doing) เราท าสิ่งที่เราสนใจอยากจะท าและท าในสิ่งที่เราเป็นผู้คิดเองว่าจะท าอะไร (ไม่มีใครบังคับ) ในขณะที่
ท าเราก็จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่เป็นความรู้ไปพร้อม ๆ กัน 
 เราได้จัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางที่เหมาะสมของเราเอง เราเกิดความใส่ใจกับงานของเรา, เกิด
ความสุขในการท างาน, เกิดความภาคภูมิใจเมื่อท าส าเร็จในการท าสิ่งต่าง ๆ ที่เราคิดเอง แม้บางครั้งเมื่อเกิด
ปัญหาขึ้นเราก็จะพยายามหาวิธีการแก้ไขปัญหาตามแนวทางที่เราถนัดและเป็นแนวทางที่เหมาะสมกับตัวเรา
เอง สังเกตว่าในขณะที่เราสนใจท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่อย่างตั้งใจเราจะไม่ลดละความพยายาม  เราจะคิดหาวิธีการ
แก้ไขปัญหานั้นจนได ้ 
 ลักษณะการเรียนรู้อย่างมีความสุขนี้ครูหลายคนอยากให้เกิดขึ้น แต่กระบวนการนี้จะเกิดขึ้นได้อยู่
ภายใต้เงื่อนไข 3 ประการ คือ  
 1. ผู้เรียนได้ลงมือประกอบกิจกรรมด้วยตนเอง (ได้สร้างงาน) ตามความสนใจ  ตามความชอบหรือ
ความถนัดของแต่ละบุคคล  
 2. ผู้ เรียนได้อยู่ ในบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่ ดี มีทางเลือกในการเรียนรู้ที่
หลากหลาย (Many Choice) และเหมาะส าหรับการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข 
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 3. มีเครื่องมืออุปกรณ์ในการประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม โดยเครื่องมือนั้นจะต้องใช้สร้าง
งานอย่างสอดคล้องกับ 2 ข้อที่ได้กล่าวมา คือ 1. มีทางเลือกในการเรียนรู้ที่หลากหลาย (Many Choice) และ 

2. การได้สร้างสิ่งที่มีความหมายกับตนเองอันจะน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
 
Active Learning กำรเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ 
อดิศักดิ์ จ าปาทอง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น เรียบเรียง 
  
           Active Learning หรือการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ นับวันจะทวีความส าคัญมากข้ึนเรื่อย ๆ เนื่องจาก
มีผลกระทบต่อการพัฒนาของสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  เนื่องจากเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและเรียนรู้อย่างมีความหมาย โดยผ่านการกระท าและร่วมมือกันระหว่างผู้เรียน
ด้วยกัน ซึ่งเกิดขึ้นจากสมมติฐานว่า การเรียนรู้เป็นความพยายามโดยธรรมชาติของมนุษย์ และมนุษย์แต่ละคน
มีแนวทางในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน 
           ก่อนที่จะท าความเข้าใจกับ Active Learning เราควรศึกษาในเรื่องของปิรามิดแห่งการเรียนรู้กันก่อน 
ซ่ึงปิรามิดแห่งการเรียนรู้ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระดับ คือ 

ระดับที่ 1 กระบวนการเรียนรู้แบบ Passive Learning ได้แก่ การเรียนรู้ที่เกิดจากการฟัง การท่องจ า 
การเห็น การรับชม เป็นการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านทางการถ่ายทอดของผู้สอนเป็นหลัก ซึ่ง
วิธีการเหล่านี้สามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ไม่เกิน 50% 

ระดับที่ 2 กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ได้แก่ การพูดคุยแสดงความคิดเห็น และการลง
มือปฏิบัติ และการประยุกต์ใช้ ซึ่งจะเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง จากการ
ประสานงานร่วมกันระหว่างผู้เรียน โดยมีผู้สอนคอยชี้แนะและให้ค าแนะน า ซึ่ งวิธีการเหล่านี้ นับเป็นขั้นที่สูง
กว่า Passive Learning ท าให้สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ถึง 90% 

การเรียนรู้แบบ Active Learning  สามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
รวมทั้งสามารถใช้ได้กับผู้เรียนทุกระดับ ทั้งการเรียนรู้เป็นรายบุคคล การเรียนรู้แบบกลุ่มเล็ก และการเรียนรู้
แบบกลุ่มใหญ่  McKinney (2008) ได้เสนอตัวอย่างรูปแบบหรือเทคนิค การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แบบ Active Learning ได้ดี ได้แก่ 

1. การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิด (Think-Pair-Share) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียน
คิดเกี่ยวกับประเด็นที่ก าหนดแต่ละคน ประมาณ 2-3 นาที (Think) จากนั้นให้แลกเปลี่ยนความคิดกับเพ่ือนอีก
คน 3-5 นาที (Pair) และน าเสนอความคิดเห็นต่อผู้เรียนทั้งหมด (Share) 

2. การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative learning group) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียน
ได้ท างานร่วมกับผู้อ่ืน โดยจัดเป็นกลุ่มๆ ละ 3-6 คน 

3. การเรียนรู้แบบทบทวนโดยผู้เรียน (Student-led review sessions) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทบทวนความรู้และพิจารณาข้อสงสัยต่าง ๆ ในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ โดยครูจะ
คอยช่วยเหลือกรณีท่ีมีปัญหา 

4. การเรียนรู้แบบใช้เกม (Games) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้สอนน าเกมเข้าบูรณาการในการ
เรียนการสอน ซึ่งใช้ได้ท้ังในข้ันการน าเข้าสู่บทเรียน การสอน การมอบหมายงาน และหรือข้ันการประเมินผล 

5. การเรียนรู้แบบวิเคราะห์วีดีโอ (Analysis or reactions to videos) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่ให้ผู้เรียนได้ดูวีดีโอ 5-20 นาที แล้วให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น หรือสะท้อนความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดู อาจ
โดยวิธีการพูดโต้ตอบกัน การเขียน หรือ การร่วมกันสรุปเป็นรายกลุ่ม 
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6. การเรียนรู้แบบโต้วาที (Student debates) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนได้น าเสนอ
ข้อมูลที่ได้จากประสบการณ์และการเรียนรู้ เพ่ือยืนยันแนวคิดของตนเองหรือกลุ่ม 

7. การเรียนรู้แบบผู้เรียนสร้างแบบทดสอบ (Student generated exam questions) คือการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสร้างแบบทดสอบจากสิ่งที่ได้เรียนรู้มาแล้ว 

8. การเรียนรู้แบบกระบวนการวิจัย (Mini-research proposals or project) คือการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่อิงกระบวนการวิจัย โดยให้ผู้เรียนก าหนดหัวข้อที่ต้องการเรียนรู้ วางแผนการเรียน เรียนรู้ตามแผน 
สรุปความรู้หรือสร้างผลงาน และสะท้อนความคิดในสิ่งที่ได้เรียนรู้ หรืออาจเรียกว่าการสอนแบบโครงงาน 
(project-based learning) หรือ การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem-based learning) 

9. การเรียนรู้แบบกรณีศึกษา (Analyze case studies) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้
อ่านกรณีตัวอย่างที่ต้องการศึกษา จากนั้นให้ผู้เรียนวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือแนวทาง
แก้ปัญหาภายในกลุ่ม แล้วน าเสนอความคิดเห็นต่อผู้เรียนทั้งหมด 

10. การเรียนรู้แบบการเขียนบันทึก (Keeping journals or logs) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ผู้เรียนจดบันทึกเรื่องราวต่างๆ ที่ได้พบเห็น หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน รวมทั้งเสนอความคิดเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับบันทึกท่ีเขียน 

11. การเรียนรู้แบบการเขียนจดหมายข่าว (Write and produce a newsletter) คือการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนร่วมกันผลิตจดหมายข่าว อันประกอบด้วย บทความ ข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร และ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แล้วแจกจ่ายไปยังบุคคลอ่ืน ๆ 

12. การเรียนรู้แบบแผนผังความคิด (Concept mapping) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียน
ออกแบบแผนผังความคิด เพ่ือน าเสนอความคิดรวบยอด และความเชื่อมโยงกันของกรอบความคิด โดยการใช้
เส้นเป็นตัวเชื่อมโยง อาจจัดท าเป็นรายบุคคลหรืองานกลุ่ม แล้วน าเสนอผลงานต่อผู้เรียนอ่ืนๆ จากนั้นเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนคนอื่นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
           13. การเรียนรู้ผ่านการท างาน (Work-based Learning) เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม
ผู้เรียนให้เกิดพัฒนาการทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้เนื้อหาสาระ การฝึกปฏิบัติจริง ฝึกฝนทักษะทางสังคม 
ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง โดยสถาบันการศึกษามักร่วมมือกับแหล่งงานในชุมชน 
รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน ตั้งแต่การก าหนดวัตถุประสงค์ การก าหนดเนื้อหากิจกรรม และ
วิธีการประเมิน 
           14. การเรียนรู้ผ่านโครงงาน (Project-based Learning) การเรียนรู้ด้วยโครงงานเป็นการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญรูปแบบหนึ่ง ที่เป็นการให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในลักษณะของการศึกษา 
ส ารวจ ค้นคว้า ทดลอง ประดิษฐ์คิดค้น โดยครูเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้ให้ความรู้ (teacher) เป็นผู้อ านวย
ความสะดวก (facilitator) หรือผู้ให้ค าแนะน า (guide) ท าหน้าที่ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนท างาน
เป็นทีม กระตุ้น แนะน า และให้ค าปรึกษา เพ่ือให้โครงการส าเร็จลุล่วง ประโยชน์ของการเรียนรู้ด้วยโครงงาน 
สิ่งที่ผู้เรียนได้รับจากการเรียนรู้ด้วย PBL จึงมิใช่ตัวความรู้ (knowledge) หรือวิธีการหาความรู้ (searching) 
แต่เป็นทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (learning and innovation skills) ทักษะชีวิตและประกอบอาชีพ 
(Life and Career skills) ทักษะด้านข้อมูลข่าวสาร การสื่อสารและเทคโนโลยี ( Information Media and 
Technology Skills) การออกแบบโครงงานที่ดีจะกระตุ้นให้เกิดการค้นคว้าอย่างกระตือรือร้นและผู้เรียนจะได้
ฝึกการใช้ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และแก้ปัญหา (critical thinking & problem solving) ทักษะการสื่อสาร 
(communicating) และทักษะการสร้างความร่วมมือ(collaboration)ประโยชน์ที่ได้ส าหรับครูที่นอกจากจะ
เป็นการพัฒนาคุณภาพด้านวิชาชีพแล้ว ยังช่วยให้เกิดการท างานแบบร่วมมือกับเพ่ือนครูด้วยกัน รวมทั้งโอกาส
ที่จะได้สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียนด้วย   
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           15. การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activity-based Learning) ในการยึดหลักการให้ผู้เรียนสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง “Child Centered” การเรียนโดยการปฏิบัติจริง Learning by Doing และปฏิบัติเพ่ือให้
เกิดการเรียนรู้และแก้ปัญหาได้ Doing by Learning จึงถูกน ามาใช้อย่างจริงจังในการปฏิรูปการศึกษาของไทย 
การเรียนรู้ชนิดนี้เอง ที่มีผู้ตั้งฉายาว่า “สอนแต่น้อย ให้เรียนมากๆ Teach less..Learn More”  การเรียนแบบ 
Learning by Doing นั้นใช้ “กิจกรรม Activity” เป็นหลักในการเรียนการสอน โดยการ “ปฏิบัติจริง Doing” 
ในเนื้อหาทุกข้ันตอนของการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทุกคนในกลุ่มเป็นผู้ปฏิบัติ คุณครูเป็นพ่ีเลี้ยงและ
เทรนเนอร์ แต่กิจกรรมที่น ามาใช้นี้ต้องมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้เนื้อหานั้นๆ มีจุดมุ่งหมาย สนุก และ
น่าสนใจ ไม่ซ้ าซากจนก่อให้เกิดความเบื่อหน่าย ดังนั้น คุณครูจึงเป็น  “นักออกแบบกิจกรรม Activity 
Designer” มืออาชีพ ที่สามารถ “มองเห็นภาพกิจกรรม” ได้ทันท ี
           16. การเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา (Problem-based Learning) เป็นรูปแบบการเรียนอีกรูปแบบหนึ่ง
ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และรู้จักการท างานร่วมกันเป็นทีมของผู้เรียน โดยผู้สอนมีส่วนร่วมน้อยแต่ก็ท้าทาย
ผู้สอนมากท่ีสุด กระบวนการการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จะจัดผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย ขนาดประมาณ 8 -10 
คน โดยมีครูหรือผู้สอนประจ ากลุ่ม 1 คน ท าหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการการเรียนรู้ (facilitator) 
           17. การเรียนรู้ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือวิธีวิจัย (Research-based Learning) การ
เรียนรู้ที่เน้นการวิจัยถือได้ว่าเป็นหัวใจของบัณฑิตศึกษา เพราะเป็นการเรียนที่เน้นการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองของผู้เรียนโดยตรง เป็นการพัฒนากระบวนการแสวงหาความรู้ และการทดสอบความสามารถทางการ
เรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน 
           จากวิธีการเรียนรู้ทั้งหมดนี้ จะสังเกตได้ว่า เป็นการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนลงมือท า คิดวิเคราะห์และ
ร่วมมือกันแก้ไขปัญหา ซึ่ งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ซึ่ ง
กระบวนการเรียนรู้ในลักษณะของ Active Learning นี้ ถ้าประสบความส าเร็จจะท าให้ผู้เรียนสามารถรักษาผล
การเรียนรู้ให้อยู่คงทนได้มากและนานกว่ากระบวนการเรียนรู้ Passive Learning ซ่ึงถ้าเราสามารถพาผู้เรียน
ไปถึงขั้นนั้นได้ จะเป็นการปฏิวัติวงการการศึกษาของไทยเลยทีเดียว เพราะกระบวนการเรียนรู้แบบ Active 
Learning นั้น ตัวแปรส าคัญในการเรียนรู้จะไปอยู่ที่ตัวผู้เรียนเป็นหลัก ซึ่งแตกต่างจากการเรียนรู้ที่เคยเป็นมา
ในอดีตที่ครูผู้สอนเป็นผู้ถ่ายทอดให้ แต่อย่างไรก็ตาม การจะพัฒนาไปถึงขั้นนั้นได้ ผู้เรียนจะต้องมีทักษะและ
ความพร้อมในการเรียนรู้อย่างเหมาะสมในระดับหนึ่ง ซึ่งทักษะพ้ืนฐานเช่น การอ่าน การเขียน การคิดค านวณ 
และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ นับเป็นเรื่องที่ส าคัญที่ผู้เรียนจะต้องมีความพร้อม เพื่อที่จะก้าวสู่การเรียนรู้
แบบ Active learning ได้โดยสมบูรณ์ 
 
ที่มา:  
1. บทความ เรื่อง การประยุกต์ใช้ Active Learning ในการเรียนการสอน โดยนายนรรัชต์ ฝันเชียร 
https://www.trueplookpanya.com/education/content/70793/-teaartedu-teaart- 
2. เอกสารประกอบการฝึกอบรม “คุณภาพผู้เรียน..เกิดจากกระบวนการเรียนรู้”  
โดย ดร.สถาพร พฤฑฒิกุล (3 ธันวาคม 2558) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต
สระแก้ว https://km.buu.ac.th/article/frontend/article_detail/141 
 
 
 
 
 

https://km.buu.ac.th/article/frontend/article_detail/141
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เทคนิคกำรใช้โปรแกรม DaVinci Resolve VS Adobe Premiere Pro เพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ 
สิทธิโชค โควาบุญพิทักษ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น เรียบเรียง 
 
เปรียบเทียบกำรใช้งำนโปรแกรมตัดต่อแบบมืออำชีพ ปี 2021 
 

 
 

โปรแกรมตัดต่อวีดีโอที่ใช้ในบ้านเรา ที่ เป็นที่นิยมอย่างสูงในระดับมืออาชีพ มีอยู่ 3-4โปรแกรม ที่เรา
จะคุ้นหูคุ้นตา เช่น Final Cut Pro X จากการสร้างสรรค์เวิร์คโฟลว์ ส าหรับวีดีโอดิจิตอล จากทางฝั่ง Apple 
และอีกสองค่ายดังที่ เราจะมาพูดถึงในวันนี้คือ DaVinci Resolve จากทางฝั่งของ Blackmagic Design  
(บริษัทผู้ผลิต ภาพยนตร์ดิจิทัลของออสเตรเลีย ตั้งอยู่ในพอร์ตเมลเบิร์น รัฐวิกตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย 
ออกแบบและผลิตฮาร์ดแวร์ส าหรับการออกอากาศ และภาพยนตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกล้องถ่ายภาพยนตร์
ดิจิทัลระดับไฮเอนด์ ยี่ห้อ Blackmagic ) และ Premiere Pro (Adobe Systems บริษัทซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่
ตั้งอยู่ที่เมืองแซนโฮเซในรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ) 

Davinci Resolve มีชื่อเสียงในฐานะเครื่องมือตัดต่อวิดีโอที่ซับซ้อนในระดับมืออาชีพ Davinci 
Resolve 16 ที่อัพเดทล่าสุดมีคุณสมบัติอยู่ในขั้นสูง มีแพลตฟอร์มการเกรดสี เป็นที่ได้รับการยอมรับ ซึ่งตอนนี้
สามารถท าให้เปรียบเทียบกับ Premiere Pro ซึ่งเป็นบรรทัดฐานในงานตัดต่อวีดีโอได้  

Adobe Premiere Pro เราจะจดจ าได้จากการเป็นซอฟต์แวร์ที่เป็นเครื่องมือแก้ไข ตัดต่อวีดีโอบน
ไทม์ไลน์ และยังมีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมอีกมากมาย ทีนี้เราจะมาลองเปรียบเทียบทั้งสองโปรแกรมนี้กัน 

 
ส่วนที่ 1 กำรเปรียบเทียบพื้นฐำนใน Davinci Resolve VS Premiere Pro 
 
กำรเปรียบเทียบคุณสมบัติหลักที่เกี่ยวข้องกับ Davinci Resolve และ Premiere Pro 

• ทั้ง Davinci Resolve และ Premiere Pro ออกแบบมาเพ่ือนักตัดต่อในระดับมืออาชีพ 
• Davinci Resolve มีรุ่นฟรีให้ทดลองใช้ (จะตัดคุณสมบัติบางตัวออกไป แต่โดยส่วนตัวคิดว่าไม่มีปัญหา

มากมาย) และ Premiere Pro ไม่มีฟรี ต้องจ่ายเงินอย่างเดียว แต่... 
• Premiere Pro สามารถสมัครเป็นรายเดือน (จาก $ 20 - $ 50 ต่อเดือน) หากเป็นนักเรียน นิสิต 

นักศึกษา ก็จะมีราคาพิเศษให้ต่างหาก 
• Davinci Resolve มาพร้อมกับการช าระเงินล่วงหน้าครั้งเดียว (จาก $ 299) หรือได้ซอฟต์แวร์จากการ

ซื้ออุปกรณ์กล้อง เช่นซื้อกล้องBlackmagic ก็จะแถมโปรแกรมในฉบับเต็มมาให้ 
• การ Render งาน Davinci Resolve จะมีความเร็วการ Render งานที่ดีกว่า Premiere Pro  
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• Davinci Resolve เข้ากันได้กับ Windows, Mac และ Linux  
• Premiere Pro สามารถใช้งานได้กับ Windows และ Mac  

 

 
 

ข้อดีของ Davinci 
• ข้อแรกเลยคือ Davinci Resolve มาพร้อมกับรุ่นฟรี สามารถหาโหลดได้เลย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
• สามารถMix เสียงและวิดีโอรวมกันได้อย่างสมบูรณ์แบบ 
• หน้าตาของโปรแกรมดูค่อนข้างง่าย เมื่อเทียบกับโปรแกรมตัดต่อมืออาชีพอ่ืน ๆ(แต่ลงมือท าจะรู้ถึง

ความซับซ้อนของโปรแกรมได้อย่างดี) 
• มีคุณสมบัติการเกรดสีที่ยอดเยี่ยม ควบคู่ไปกับแพลตฟอร์มการแก้ไข ทีดี่มาก 
• สามารถท างานร่วมกับโปรแกรมตัดต่อวิดีโอมืออาชีพอย่างโปรแกรม Final Cut Pro และ Avid 

Media Composer ได้อย่างลงตัว ทั้งยังข้ามค่ายส่งงานไปใช้ในPremier Pro ได้ด้วย 
• ในโปรแกรมเดียวสามารถท าทุกอย่างได้ครบหมด ทั้งภาพ เสียง ตัวหนังสือและ Effect ต่างๆ (ขณะที่ 

Premiere Proต้องอาศัยจากโปรแกรมอ่ืนเช่น After Effects) 
• สามารถตัดต่อ ท าสี ท าเพลง ท า CG ได้พร้อม ๆ กันจากหลาย ๆ เครื่อง (โปรแกรมเต็ทเท่านั้น) 
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ข้อเสียของ Davinci 
• Davinci Resolves ต้องการใช้คอมพิวเตอร์ที่มีความแรงและประสิทธิภาพระดับสูงในการท างาน 
• เครื่องมือนี้ไม่ได้มาพร้อมกับลิงก์ไปยังแพลตฟอร์ม After Effects (ซึ่งDavinci เองก็มีหน้าต่างการท า 

Effect รองรับอยู่แล้ว) 
 

ข้อดีของ Premiere Pro 
• สามารถท างานร่วมกับแอพพลิเคชั่นอ่ืนๆที่หลากหลายเช่น Adobe Photoshop, Sound booth 

เป็นต้น 
• สามารถท างานร่วมกับ Adobe CC (Creative Cloud) 
• เช่นเดียวกันกับ Davinci Resolve เครื่องมือนี้สามารถเข้ากันได้กับ Avid Media Composer และ 

Final Cut Pro 
• มีการรวมเข้ากับเครื่องมือเสียงและวิดีโอของ Adobe อย่างสะดวก 

 

 
 
จุดด้อย 

• Adobe Premiere Pro มาพร้อมกับราคาค่าตัวค่อนข้างสูง 
• การปรับแต่ง หรือเกรดสี ยังไม่มีความละเอียดในเครื่องมือการเกรดสีเท่า Davinci Resolve 

 
ส่วนที่ 2 กำรเปรียบเทียบควำมสมบูรณ์ของโปรแกรม Davinci Resolve VS Premiere Pro  
 
การเปรียบเทียบคุณสมบัติหลักในที่นี้เราจะเปรียบเทียบคุณสมบัติหลักที่เก่ียวข้องกับเครื่องมือแก้ไขวิดีโอทั้ง
สอง 
 
Multicamera 

ทั้งสองโปรแกรมนี้เข้ากันได้กับโหมดมัลติโหมด Premier Pro คลิปจะถูกน าไปที่ไทม์ไลน์และไปยัง
โหมดมัลติโหมด, Davinci Resolve กระบวนการค่อนข้างยาว โดยเราต้องเลือกคลิปวิดีโอจากหน้าMediaก่อน 
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จากนั้นย้ายไปยังกระบวนการสร้างคลิปมัลติคาเมร่า  สิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือ Premiere Pro สามารถใช้กับกล้อง
ได้ไม่จ ากัดจ านวน Davinci Resolve จ านวนจะถูกจ ากัด ไว้ที่ 16 กล้องเท่านั้น 
 
กำรร่วมกันกับโปรแกรมอ่ืน ๆ 

Premiere Pro มีเครื่องมือที่สามารถใช้ด้วยกันได้กับโปรแกรมอ่ืนๆในค่ายของ Adobe ได้เป็นอย่างดี 
ในส่วนของ Davinci Resolve นั้นมีความสามารถในการจัดการกับเครื่องมือตัดต่อ แก้ไขต่างๆ ที่รวดเร็ว
(สามารถจบได้ในโปรแกรมเดียว) ขณะที่ Premiere Pro สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมืออย่าง Audition และ 
Photoshop, After Effects, SpeedGrade ได้  

 

 
 
Text  

Adobe Premiere สามารถเข้าถึงตัวหนังสืออันหลากหลาย สามารถเคลื่อนไหวได้ นอกจากนั้นยังมี
เทมเพลตที่ให้เราสร้างสรรค์งานได้หลากหลาย การผสานรวมกับ Adobe After Effects ท าให้สามารถสร้าง
วีดีโอที่เยี่ยม ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนสีของตัวหนังสือ โดยใช้ Adobe Premiere นั้นท าได้ง่ายมาก ขณะที่ 
Davinci Resolve ท าตัวหนังสือได้ในระดับพ้ืนฐานเท่านั้น แต่หากเราต้องการสร้างตัวหนังสือที่สร้างสรรค์
ยิ่งขึน้ ต้องท าการแก้ไขโดยใช้หน้าต่าง Fusion   
 
Out put 

ส าหรับ Adobe Premiere Pro มีความสามารถในการประมวลผลโปรแกรม Media Encoder ของ 
Adobe Adobe ผสานรวมกับรูปแบบไฟล์ยอดนิยมทั้งหมดได้อย่างลงตัว สามาถส่งออกไฟล์งานได้หลากหลาย  
 
Format  

ส าหรับ Davinci Resolve มีข้อดีตรงที่สามารถส่งไฟล์งานไปท ายังโปรแกรมอ่ืนๆได้อย่างง่ายดาย และ 
สามารถส่งออกไฟล์งานได้หลากหลาย Format เช่นกัน 
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คุณสมบัติหลักของ Adobe Premiere Pro 

• มาพร้อมกับการรวมเข้ากับเครื่องมือซอฟต์แวร์อ่ืน ๆ ของ Adobe อย่างสมบูรณ์แบบ 
• Adobe Premiere Pro สามารถจัดการรูปแบบไฟล์ RAW ได้เช่นกัน 
• อินเทอร์เฟซที่สะดวกสบาย ช่วยให้เราสามารถเรียกดูไฟล์ต่าง ๆ (โครงการปัจจุบันที่คุณท า) 
• เข้าถึงเอฟเฟกต์จ านวนมากตามที่ต้องการ 

  
คุณสมบัติหลักของ Davinci Resolve 

• มีฟีเจอร์การเกรดสีที่ยอดเยี่ยม 
• Tracking สามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของฉากภายในได้อย่างสะดวก 
• Davinci Resolve studio ช่วยให้การท างานง่ายขึ้นพร้อมกับการ์ดกราฟิกคู่ในเวลาเดียวกัน 
• มีเวอร์ชั่นฟรีให้ทดลอง  
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ความจริงก็คือไม่มีซอฟต์แวร์ตัดต่อวิดีโอที่สมบูรณ์แบบที่สุด ซอฟต์แวร์ทุกตัวที่ เรามี มีข้อเสียอย่าง
แน่นอน ดังนั้นสิ่งที่เป็นประโยชน์มากที่สุดคือการซื้อหาเครื่องมือที่มีข้อเสียน้อยที่สุด ทั้ง Adobe Premiere 
Pro และ Davinci Resolve เป็นเครื่องมือตัดต่อวิดีโอที่ยอดเยี่ยมซึ่งมีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยม อย่างไรก็ตาม
สุดท้ายงานตัดต่อจะออกมาดีไม่ดี ไม่ได้อยู่ที่ตัวโปรแกรมเพียงอย่างเดียว อยู่ที่คนตัดต่อ คนใช้เครื่องมือด้วย 
การเลือกใช้โปรแกรมใดๆ อาจย่อมข้ึนอยู่กับความชอบความถนัดในแต่ละคนด้วยเช่นกัน 
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ส่วนที่ 4 
ขั้นตอนหลังกำรฝึกวิชำชีพ 

 
กิจกรรมหลังกำรฝึกวิชำชีพ  
 นิสิตจะต้องน าเสนอผลการฝึกวิชาชีพต่อสถานประกอบการและอาจารย์ประจ าวิชา เพ่ือทบทวนและ
ยืนยันปัญหา ให้ค าปรึกษา และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวคิดที่ถูกต้องในการพัฒนาตนเองของนิสิต พร้อมทั้ง
การส่งรายงานทางวิชาการและท าการแก้ไขปรับปรุงให้สมบูรณ์ตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยรายงาน
ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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รำยงำนผลกำรฝึกวิชำชีพนิเทศศำสตร์ 
 

ฝ่ำย/แผนก.......................................................... 
หน่วยงำน/บริษัท................................................ 

 
 
 

 
 
 

นำย/นำงสำว................................. 
รหัสนักศกึษำ................................ 

คณะนิเทศศำสตร์ มหำวิทยำลัยเนชั่น 
 
 

 
 

 
 

กำรศึกษำรำยวิชำกำรฝึกวิชำชีพนิเทศศำสตร์...... (WILC...............) 
เป็นส่วนหนึ่งของกำรศึกษำตำมหลักสูตรนเิทศศำสตรบัณฑิต 

สิงหำคม 2564 
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ค ำน ำ 
........................................................................................................................... .................................................. 
..................................................................................................... ........................................................................ 
............................................................................................................ ................................................................. 
........................................................................................................................... .................................................. 
........................................................................................... .................................................................................. 
.................................................................................................. ........................................................................... 
........................................................................................................................ ..................................................... 
................................................................................. ............................................................................................ 
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................. ............................................................... 
....................................................................... ...................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................... ......................................................................... 
............................................................. ................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................. 
.......................................................................................... ................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................... .................................................. 
................................................................................ ............................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................... .................................................. 
 
 
 

นาย/นางสาว...................................... 
รหัสนิสิต............................................. 
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น 
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บทที่ 1 
ควำมเป็นมำและกำรด ำเนินงำนขององค์กร 

 
ประวัติและควำมเป็นมำขององค์กร 
........................................................................................................................... .................................................. 
.............................................................. ............................................................................................................... 
........................................................................................................................... .................................................. 
........................................................................................................................... .................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................... .................................................. 
 
กำรจัดโครงสร้ำงขององค์กร 
........................................................................................................................... .................................................. 
........................................................................................................................... .................................................. 
.................................................................................................. ........................................................................... 
........................................................................................................................... .................................................. 
........................................................................................................................... .................................................. 
........................................................................................ ..................................................................................... 
........................................................................................................................... .................................................. 
 
กำรด ำเนินงำน/ธุรกิจขององค์กร 
........................................................................................................................... .................................................. 
........................................................................................................................... .................................................. 
........................................................................................................................... .................................................. 
........................................................................................................................... .................................................. 
........................................................................................................................... .................................................. 
........................................................................................................................ ..................................................... 
 
ผลงำนที่โดดเด่นขององค์กร 
........................................................................................................................... .................................................. 
........................................................................................................................... .................................................. 
.................................................................................... ......................................................................................... 
........................................................................................................................... .................................................. 
........................................................................................................................... .................................................. 
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บทที่ 2 

ลักษณะงำนและผลกำรฝึกวิชำชีพ 
 

 นาย/นางสาว...................................................ไปฝึกวิชาชีพ ณ ........................................................... 
ต้ังแต่วันที่..............................ถึงวันที่.........................................รวมเป็นระยะเวลา...........................วันคิดเป็น
................ชั่วโมง โดยได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ (ให้แบ่งงานออกเป็นหมวดหมู่) 
 
1. ........................................................................................................................ ................................................ 
........................................................................................................................... .................................................. 
............................................................................... .............................................................................................. 
........................................................................................................................... .................................................. 
........................................................................................................................... .................................................. 
..................................................................... ........................................................................................................ 
........................................................................................................................... .................................................. 
2. ........................................................................................................................ ................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................... .................................................. 
........................................................................................................................... .................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................... .................................................. 
........................................................................................................................... .................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
3. ....................................................................................................................... ................................................. 
........................................................................................................................... .................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................. ........................................................... 
........................................................................................................................... .................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
4. ..................................................................................................... ................................................................... 
........................................................................................................................... .................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................ ............................................................................. 
........................................................................................................................... .................................................. 
........................................................................................................................... .................................................. 
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บทที่ 3 
กำรวิเครำะห์ตนเอง 

 
จุดเด่นของตนเอง 
............................................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................... .................................................... 
......................................................................................................................... .................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................... .............................................................. 
............................................................................................................... .............................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................... ........................................................................ 
 
จุดที่ควรพัฒนำของตนเอง 
............................................................................. ................................................................................................ 
........................................................................................................................... .................................................. 
................................................................... .......................................................................................................... 
................................................................... .......................................................................................................... 
........................................................................................................................... .................................................. 
......................................................... .................................................................................................................... 
......................................................... .................................................................. .................................................. 
........................................................................................................................... .................................................. 
 
แนวทำงกำรพัฒนำตนเองในอนำคต 
............................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................... ........................................................................ 
..................................................................................................... ........................................................................ 
............................................................................................................................................................................. 
........................................................................................... .................................................................................. 
........................................................................................... .................................................................................. 
........................................................................................................................... .................................................. 
................................................................................. ............................................................................................ 
................................................................................. ............................................................................................ 
........................................................................................................................... .................................................. 
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บทที่ 4 
ปัญหำในกำรฝึกวิชำชีพ กำรแก้ไข ประโยชน์ และข้อเสนอแนะ 

 
ปัญหำในกำรฝึกวิชำชีพ 
........................................................................................................................... .................................................. 
.................................................................. ........................................................................................................... 
.................................................................. ........................................................................................................... 
........................................................................................................................... .................................................. 
........................................................ ..................................................................................................................... 
 
กำรแก้ไข  
........................................................................................................................... .................................................. 
........................................................................................................................... .................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................... ........................................................ 
..................................................................................................................... ........................................................ 
............................................................................................................................................................................. 
 
ประโยชน์  
................................................................................................ ............................................................................. 
................................................................................................ ............................................................................. 
........................................................................................................................... .................................................. 
...................................................................................... ....................................................................................... 
...................................................................................... ....................................................................................... 
........................................................................................................................... .................................................. 
............................................................................ ................................................................................................. 
 
ข้อเสนอแนะ 
................................................................ ............................................................................................................. 
........................................................................................................................... .................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................... .................................................. 
........................................................................................................................... .................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
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บทที่ 5 
โครงงำน เรื่อง.................................................................................................... . 

 
ควำมเป็นมำของปัญหำ 
........................................................................................................................... .................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................... .................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................... .................................................. 
 
สำเหตุของปัญหำ 
.................................................................................................................... ......................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................... ................................................................... 
.......................................................................................................... ................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................ ............................................................................. 
 
แนวทำงกำรแก้ไข 
................................................................................ ............................................................................................. 
........................................................................................................................... .................................................. 
...................................................................... ....................................................................................................... 
...................................................................... ....................................................................................................... 
........................................................................................................................... .................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 
วิธีกำรแก้ไข 
........................................................................................................................... .................................................. 
........................................................................................................................... .................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................... ....................................................... 
...................................................................................................................... ....................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
วัตถุประสงค์ 
............................................................................................... .............................................................................. 
............................................................................................... .............................................................................. 
........................................................................................................................... .................................................. 
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เป้ำหมำย 
........................................................................... .................................................................................................. 
........................................................................... .................................................................................................. 
........................................................................................................................... .................................................. 
 
กลุ่มเป้ำหมำย (ผู้ด ำเนินงำนและผู้ได้รับผลประโยชน์) 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................... .............................................................................. 
............................................................................................... .............................................................................. 
 
รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน (กิจกรรมที่ด ำเนินงำน ระยะเวลำ) 
.......................................................................................................................... ................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................ ............................................................. 
................................................................................................................ ............................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
...................................................................................................... ....................................................................... 
 
ทรัพยำกรที่ใช้ (บุคคล งบประมำณ อุปกรณ์เครื่องมือ) 
........................................................................................................................... .................................................. 
........................................................................................................................... .................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................... .................................................. 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
........................................................................................................ ..................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................. ............................................................................... 
.............................................................................................. ............................................................................... 
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ภำคผนวก 
 

- แบบลงเวลาประจ าวัน 
- แบบบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน 
- ภาพถ่ายบรรยากาศการปฏิบัติงาน 
- ตัวอย่างผลงานของนิสิต 


