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คำนำ 
 
 การศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ เป็นการเรียนรู้การสื่อสารโดยผ่านสื่อต่างๆ  ทั้งสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ สื่อ
สิ่งพิมพ์ และสื่อสมัยใหม่ โดยมุ่งหวังเพ่ือก้าวไปสู่การทำงานในวิชาชีพสื่อสารมวลชน การโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารการตลาด ซึ่งในการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผลนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการ
ปฏิบัติงานจริงควบคู่ไปกับการเรียนรู้ในภาคทฤษฎี เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์และช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจ
ในระบบการทำงานจริงมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้นักศึกษายังจะได้พัฒนาและยกระดับความคิดและจิตใจ ความ
เสียสละ ความอดทน สำนึกต่อสาธารณะ และพัฒนาบุคลิกภาพ จนมีความพร้อมในการทำงานอย่างมืออาชีพ
ได้ในอนาคต 
 คู่มือฝึกวิชาชีพเล่มนี้ จึงได้รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต่อการฝึกวิชาชีพของนักศึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ให้นักศึกษาดำเนินการฝึกวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง จนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของรายวิชา ซึ่ง
จะส่งผลให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพออกไปรับใช้สังคมได้อย่างมั่นใจ 
 
 
 

    คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น 
               ปีการศึกษา 2562 
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กลุ่มรายวิชาการฝึกวิชาชีพนิเทศศาสตร์ 
 

ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา 
 
WILC 191  การเตรียมความพร้อมสำหรับฝึกวิชาชีพ              1 (1-0-0) 
  (Preparation for Practical Training) 
  ศึกษาหลักการและแนวคิดของการฝึกวิชาชีพ จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ การสื่อสาร
บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ ความรู้พ้ืนฐาน แนวทางการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เทคนิคการนำเสนอ
โครงงานหรือผลงาน การเขียนและการนำเสนอรายงาน และการเตรียมความพร้อมในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
(ประเมินผลโดยแสดงด้วยสัญลักษณ์ S และ U) 
 
WILC 192 การฝึกวิชาชีพนิเทศศาสตร์ 1                    2 (0-40-0) 
                    (Practical Training 1) 
วิชาบังคับก่อน  WILC 191 การเตรียมความพร้อมสำหรับฝึกวิชาชีพ 
           ให้นักศึกษาไปฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการทุกประเภทไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง เพื่อเรียนรู้
สภาพจริงของการปฏิบัติงานในองค์กร รวมทั้งได้พัฒนาและยกระดับความคิดและทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน 
ความเสียสละ ความอดทน สำนึกต่อสาธารณะ และพัฒนาบุคลิกภาพ จนมีความพร้อมในการทำงานอย่างมือ
อาชีพในอนาคตได้ โดยต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับวิชาการที่ได้ศึกษาเมื่อสิ้นสุดการฝึก
วิชาชีพ (ประเมินผลโดยแสดงด้วยสัญลักษณ์ S และ U) 
 
WILC 292 การฝึกวิชาชีพนิเทศศาสตร์ 2                    2 (0-40-0) 
                    (Practical Training 2) 
วิชาบังคับก่อน  WILC 192 การฝึกวิชาชีพนิเทศศาสตร์ 1 
           ให้นักศึกษาไปฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการที่ดำเนินงานตรงกับสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 200 
ชั่วโมง เพ่ือเรียนรู้การปฏิบัติงานจริงของสาขาวิชาชีพที่นักศึกษาสนใจ ภายใต้การนิเทศและประเมินผลของ
อาจารย์ประจำวิชาร่วมกับสถานประกอบการ พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับวิชาการที่
ได้ศึกษาเม่ือสิ้นสุดการฝึกวิชาชีพ (ประเมินผลโดยการให้ระดับคะแนน A-F) 
 
WILC 392 การฝึกวิชาชีพนิเทศศาสตร์ 3                    2 (0-40-0) 
                    (Practical Training 3) 
วิชาบังคับก่อน  WILC 292 การฝึกวิชาชีพนิเทศศาสตร์ 2 
           ให้นักศึกษาไปฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการที่ดำเนินงานตรงกับสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 200 
ชั่วโมง เพ่ือเรียนรู้การปฏิบัติงานจริงของสาขาวิชาชีพที่นักศึกษาสนใจ ภายใต้การนิเทศและประเมินผลของ
อาจารย์ประจำวิชาร่วมกับสถานประกอบการ พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับวิชาการที่
ได้ศึกษาเมื่อสิ้นสุดการฝึกวิชาชีพ (ประเมินผลโดยการให้ระดับคะแนน A-F) 
Students are required to train in any workplace which  
อาจารย์ผู้สอน 1. อ.อดิศักดิ์ จำปาทอง 

2. อ.คนึงนิจ ติกะมาตย์ 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงาน 
2. เพ่ือให้นักศึกษานำความรู้จากการศึกษาในภาคทฤษฎีไปประยุกต์ใช้จริงในการปฏิบัติงาน 
3. เพ่ือนำผลการประเมินใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  

 
เป้าหมาย 
 นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์จริง รวมทั้งได้พัฒนาและยกระดับความคิดและจิตใจ ความ
เสียสละ ความอดทน สำนึกต่อสาธารณะ และพัฒนาบุคลิกภาพ จนมีความพร้อมในการทำงานอย่างมืออาชีพ
ในอนาคตได้ 
 
บทบาทหน้าที่ของสถานประกอบการ 
 ด้วยปรัชญาของการฝึกวิชาชีพที่เน้นให้นักศึกษาจะต้องได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง ณ 
สถานประกอบการ จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ ชิดจากสถานประกอบการ ดังนั้น สถาน
ประกอบการจึงควรมีบทบาทหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. การแจ้งความประสงค์รับนักศึกษา ระบุตำแหน่งงานและจำนวนที่ต้องการมายังมหาวิทยาลัย 
2. การตรวจสอบใบสมัครของนักศึกษาและการคัดเลือกนักศึกษา 
3. การจัดหาพนักงานที่ปรึกษาทำหน้าที่เสมือนเป็นอาจารย์คอยดูแลให้คำแนะนำและให้ความ

ช่วยเหลือแก่นักศึกษาตลอดระยะเวลาของการฝึกวิชาชีพ เช่น การให้คำแนะนำเกี่ยวกับลักษณะงานและความ
รับผิดชอบของหน่วยงาน การมอบหมายงาน การถ่ายทอดวิธีการปฏิบัติงาน การจัดทำรายงาน การสอดส่อง
ดูแลการปฏิบัติงาน ความเป็นระเบียบ และความประพฤติของนักศึกษาให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ตลอดจน
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น นักศึกษาได้รับอุบัติเหตุในที่ทำงาน การมีส่วนร่วมนิเทศงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาใน
สาขา เป็นต้น 

4. การปฐมนิเทศแก่นักศึกษา เพ่ือแนะนำให้รู้จักสถานประกอบการ เช่น โครงสร้างการบริหารงาน 
ภารกิจ ความรับผิดชอบ ความคาดหวัง กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่างๆของสถานประกอบการ 

5. การมอบหมายภาระงานที่ชัดเจนให้นักศึกษาตรงตามสาขาวิชาชีพของนักศึกษา 
6. การร่วมนิเทศงาน ประเมินผลการทำงาน และรายงานของนักศึกษา 

 
 
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ  
 สถานประกอบการอาจจ่ายค่าตอบแทนหรือสวัสดิการให้แก่นักศึกษาในอัตราที่พอเหมาะตามสมควร 
โดยอาจจะพิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้  

1. นโยบายและงบประมาณของสถานประกอบการ 
2. ลักษณะงานและความรับผิดชอบที่มอบหมายให้นักศึกษามากน้อยเพียงใด 
3. ปริมาณงานและคุณภาพงานที่นักศึกษาปฏิบัติได้ เมื่อเปรียบเทียบกับพนักงานประจำที่ปฏิบัติงาน

ในลักษณะเดียวกัน 
4. ความรู้และความสามารถของนักศึกษา  

 
 



 

5 
 

ประโยชน์ที่สถานประกอบการจะได้รับ 
1. เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถานประกอบการกับมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 
2. เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีต่อองค์กรในด้านการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและช่วยพัฒนาบัณฑิต 
3. เป็นที่รู้จักมากขึ้นในด้านการให้ความร่วมมือด้านงานบริการกับมหาวิทยาลัย 
4. มีนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานภายในสถานประกอบการ 
5. พนักงานประจำมีเวลามากขึ้นที่จะไปปฏิบัติงานในหน้าที่อ่ืนที่มีความสำคัญมากกว่า 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานฝึกวิชาชีพ 

1. ให้นักศึกษาศึกษาเรียนรู้และเลือกสถานประกอบการด้านนิเทศศาสตร์ โดยให้สอดคล้องกับ
สาขาวิชาที่เรียน และติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการเพ่ือขออนุญาตไปฝึกวิชาชีพด้วยวาจาอย่างไม่
เป็นทางการ 

2. หลังจากที่ทางสถานประกอบการตอบรับด้วยวาจาแล้ว ให้นักศึกษานำเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
หรอืหัวหน้าสาขาวิชา และคณบดีตามลำดับ เพ่ือขออนุญาตฝึกวิชาชีพ --กรอกใบสมัคร 

3. สถานประกอบการจะส่งแบบตอบรับกลับคืนมายังคณะวิชา เพ่ือยืนยันว่าสถานประกอบการตอบรับ 
การฝึกวิชาชีพของนักศึกษาแล้ว 

4. ให้นักศึกษาเข้าฟังการบรรยาย/สัมมนา/การฝึกอบรมตามวันเวลาที่สาขาวิชาฯกำหนด ก่อนการ
เดินทางไปฝึกวิชาชีพ 

5. ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศที่สาขาวิชาฯจัดขึ้น พร้อมทั้งรับเอกสารต่างๆ เช่น หนังสือ
มอบตัว แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน แบบบันทึกการฝึกวิชาชีพประจำวัน ฯลฯ (รวมเล่มคู่มือการฝึกวิชาชีพ) 

6. นักศึกษาควรเดินทางล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมด้านที่พัก การเดินทาง ฯลฯ 
7. ควรเตรียมพร้อมเอกสารส่วนตัว (สถานประกอบการบางแห่งอาจจะต้องใช้หลักฐานเพ่ือทำบัตร

พนักงานและอ่ืนๆ) เช่น บัตรประจำตัวนักศึกษา บัตรประจำตัวประชาชน ใบรายงานผลการเรียน ฯลฯ 
8. ให้นักศึกษานำเอกสารในข้อ 5 มอบแก่หัวหน้างานในวันแรกทีร่ายงานตัว 
9. ระหว่างการฝึกวิชาชีพ ให้นักศึกษาตั้งใจเรียนรู้อย่างเต็มที่และปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาน

ประกอบการอย่างเคร่งครัด 
10. ให้นักศึกษาจัดทำรายงานจำนวน 1 เล่ม โดยให้เป็นไปตามแนวทางการจัดทำรายงาน พร้อมทั้ง

นำเสนอต่อสถานประกอบการก่อนเสร็จสิ้นการฝึกวิชาชีพ 
11. ให้นักศึกษานำเสนอผลการฝึกวิชาชีพในวันที่คณะวิชากำหนด พร้อมส่งรูปเล่มรายงานฉบบัสมบูรณ์ 

 
เกณฑ์การวัดผล 
 1.  ผลการประเมินการฝึกวิชาชีพจากสถานประกอบการ  30 % 
 2.  รายงานและการนำเสนอผลการฝึกวิชาชีพ   40 % 
 3.  การเตรียมความพร้อมก่อนฝึก/สอบข้อเขยีน/สัมภาษณ์  30 % 
  รวม                       100 % 
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การประเมินผล 
1. ในวิชา WILC 191 การเตรียมความพร้อมสำหรับฝึกวิชาชีพ นักศึกษาจะต้องมีเวลาเข้ารับการอบรม 

ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อย่างน้อยร้อยละ 80 (แสดงด้วยสัญลักษณ์ S = ผ่าน และ U = ไม่ผ่าน) 
2. ในวิชา WILC 192 การฝึกวิชาชีพนิเทศศาสตร์ 1 นักศึกษาที่ได้คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 60 

คะแนน จะได้รับเกรด S (Satisfaction: การเรียนเป็นที่น่าพอใจ สอบผ่าน) หากได้คะแนน น้อยกว่า 60 
คะแนน จะได้รับเกรด 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 

 
หลักเกณฑ์การฝึกวิชาชีพ 

1. นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชาการฝึกวิชาชีพนิเทศศาสตร์ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
2. นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามข้ันตอนการฝึกวิชาชีพที่ระบุไว้ในคู่มือ 
3. หากนักศึกษากระทำผิดเงื่อนไขที่ระบุไว้ในคู่มือฉบับนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาและ

คณบดีตามลำดับ 
 
การจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรู้จากการกระทำ (Learning by doing) 
อดิศักดิ์ จำปาทอง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น เรียบเรียง 
 

ซีมัวร์ พาร์เพิร์ท (Seymour Papert) แห่ง M.I.T. (Massachusetts Institute of Technology) ได้
เคยกล่าวว่า ความรู้ไม่ใช่มาจากการสอนของครูหรือผู้สอนเพียงอย่างเดียว แต่ความรู้จะเกิดข้ึนและสร้างข้ึนโดย
ผู้เรียนเอง การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีก็ต่อเม่ือผู้เรียนได้ลงมือกระทำด้วยตนเอง (Learning by doing) 
นอกจากนั้นมองลึกลงไปถึงการพัฒนาการของผู้เรียนในการเรียนรู้ซึ่งจะมีมากกว่าการได้ลงมือปฏิบัติสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งเท่านั้น แต่ยังรวมถึงปฏิกิริยาระหว่างความรู้ในตัวของผู้เรียนเอง ประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมภายนอก 
หมายความว่า ผู้เรียนจะสามารถเก็บข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมภายนอกและเก็บเข้าไปเป็นโครงสร้างของความรู้
ภายในสมองของตนเอง ขณะเดียวกันก็สามารถเอาความรู้ภายในที่ตนเองมีอยู่แล้วแสดงออกมาให้เข้ากับ
สิ่งแวดล้อมภายนอกได้ ซึ่งจะเกิดเป็นวงจรต่อไปเรื่อย ๆ ได้ คือ ผู้ เรียนจะเรียนรู้เองจากประสบการณ์  
สิ่งแวดล้อมภายนอก แล้วนำข้อมูลเหล่านี้กลับเข้าไปบันทึกในสมองผสมผสานกับความรู้ภายในที่มีอยู่  แล้ว
แสดงความรู้ออกมาสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก ดังนั้นในการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง (Learning by doing) จะ
ได้ผลดีถ้าหากว่าผู้เรียนเข้าใจในตนเอง มองเห็นความสำคัญในสิ่งที่เรียนรู้และสามารถเชื่อมโยงความรู้ระหว่าง
ความรู้ใหม่กับความรู้เก่า (รู้ว่าตนเองได้เรียนรู้อะไรบ้าง) และสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมา ซึ่งทั้งหมดจะอยู่
ภายใต้ประสบการณ์และบรรยากาศท่ีเอ้ืออำนวยต่อการเรียนรู้นั่นเอง 
 การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีก็ต่อเมื่อได้รับประสบการณ์ตรงหรือลงมือทำด้วยตนเอง  (Learning by 
doing) ได้มีส่วนร่วมในการสร้างที่มีความหมายกับตนเอง ทำให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงผสมผสานความรู้
ระหว่างความรู้ใหม่กับความรู้ที่มีอยู่เดิมและสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมา การลงมือทำด้วยตนเองโดยการได้
ทำสิ่งที่ตนเองชอบหรือสนใจ ซึ่งในขณะที่ทำสิ่งที่ตนเองสนใจหรือชอบก็จะได้ความรู้จากกระบวนการที่ทำไป
พร้อม ๆ กัน  
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 จากสาระสำคัญดังกล่าว เมื่อเราสังเกตตัวเองขณะที่เข้าร่วมอบรม จะเห็นว่ามีสาระสำคัญที่ทำให้เกิด
การเรียนรู้ตามทฤษฎี Constructionism กล่าวคือ เราได้เรียนรู้โดยการลงมือทำด้วยตนเอง (Learning by 
doing) เราทำสิ่งที่เราสนใจอยากจะทำและทำในสิ่งที่เราเป็นผู้คิดเองว่าจะทำอะไร (ไม่มีใครบังคับ) ในขณะที่
ทำเราก็จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่เป็นความรู้ไปพร้อม ๆ กัน 
 เราได้จัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางที่เหมาะสมของเราเอง เราเกิดความใส่ใจกับงานของเรา, เกิด
ความสุขในการทำงาน, เกิดความภาคภูมิใจเมื่อทำสำเร็จในการทำสิ่งต่าง ๆ ที่เราคิดเอง แม้บางครั้งเมื่อเกิด
ปัญหาขึ้นเราก็จะพยายามหาวิธีการแก้ไขปัญหาตามแนวทางที่เราถนัดและเป็นแนวทางที่เหมาะสมกับตัวเรา
เอง สังเกตว่าในขณะที่เราสนใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่อย่างตั้งใจเราจะไม่ลดละความพยายาม  เราจะคิดหาวิธีการ
แก้ไขปัญหานั้นจนได ้ 
 ลักษณะการเรียนรู้อย่างมีความสุขนี้ครูหลายคนอยากให้เกิดขึ้น แต่กระบวนการนี้จะเกิดขึ้นได้อยู่
ภายใต้เงื่อนไข 3 ประการ คือ  
 1. ผู้เรียนได้ลงมือประกอบกิจกรรมด้วยตนเอง (ได้สร้างงาน) ตามความสนใจ  ตามความชอบหรือ
ความถนัดของแต่ละบุคคล  
 2. ผู้ เรียนได้อยู่ในบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่ ดี มีทางเลือกในการเรียนรู้ที่
หลากหลาย (Many Choice) และเหมาะสำหรับการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข 
 3. มีเครื่องมืออุปกรณ์ในการประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม โดยเครื่องมือนั้นจะต้องใช้สร้าง
งานอย่างสอดคล้องกับ 2 ข้อที่ได้กล่าวมา คือ 1. มีทางเลือกในการเรียนรู้ที่หลากหลาย (Many Choice) และ 
2. การได้สร้างสิ่งที่มีความหมายกับตนเองอันจะนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
 
การเตรียมตัวและข้อควรปฏิบัติในการฝึกวิชาชพี 

การฝึกวิชาชีพ ถือเป็นโอกาสสำคัญในการที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง โดยการนำ
ความรู้ที่ได้เรียนมาในภาคทฤษฏีไปสู่การฝึกภาคปฏิบัติ เพ่ือเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานจริงในอนาคต 
ทั้งนี้ นักศึกษาต้องตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง คณะ มหาวิทยาลัย ตลอดจนสถานประกอบการ 
นักศึกษาควรมีการเตรียมความพร้อม ทั้งด้านทักษะความรู้ที่จำเป็น ระเบียบ วินัย ความรับผิดชอบ ต่องานใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนการปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนโดยมีข้อควรปฏิบัติ 
 
การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกวิชาชีพ 

1. หาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานประกอบการ เช่น ประวัติบริษัท ขอบข่ายงาน ชื่อเสียงและผลงาน 
สถานที่ตั้ง เส้นทางการเดินทาง และฯลฯ 

2. ติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการ เพ่ือตรวจสอบวัน เวลา สถานทีท่ี่ต้องไปรายงานตัว  
3. ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎและระเบียบปฏิบัติของสถานประกอบการ เช่น เวลาทำงาน 

การแต่งกาย ข้อห้าม ข้อพึงปฏิบัติ และฯลฯ 
4. เตรียมความพร้อมในการทำงาน ศึกษาลักษณะงาน หน้าที่ คุณสมบัติ ความรู้ และทักษะที่จำเป็น 

 
กิจกรรมระหว่างการฝึกวิชาชีพ 
 นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้อาจารย์ที่ปรึกษาจะทำหน้าที่ดูแล 
ติดตามการปฏิบัติงาน รวมทั้งการนิเทศงานของนักศึกษาอย่างน้อย 1 ครั้งระหว่างที่นักศึกษาฝึกวิชาชีพ ณ 
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สถานประกอบการ กรณีที่นักศึกษามีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างที่ฝึกวิชาชีพ คณะวิชาจะระงับการฝึก
วิชาชีพของนักศึกษาทันท ี 
 ภายหลังจากที่นักศึกษาได้ปฏิบัติงานครบระยะเวลาที่กำหนดแล้ว อาจารย์ที่ปรึกษาจะประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน โดยใช้กระบวนการประชุม การสัมภาษณ์ หรือการสัมมนา รวมทั้งการส่งแบบประเมินผลตามที่
คณะวิชาได้กำหนดไว้  
 
ข้อควรปฏิบัติในระหว่างการฝึกวิชาชีพ 

1. ตรงต่อเวลาอย่างเคร่งครัด ทั้งเรื่องเวลาเข้างาน เวลาเลิกงาน ไม่เข้างานสาย และไม่กลับก่อนเวลา 
สิ่งสำคัญคือ ต้องส่งงานให้ตรงเวลาตามที่ได้รับมอบหมายทุกครั้ง 

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

ควรถามหัวหน้างานหรือผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงเท่านั้น เพ่ือป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น 
4. ปฏิบัติงานให้เต็มที่ เต็มความรู้ ความสามารถ ด้วยความรอบคอบ 
5. เมื่อเกิดความผิดพลาดหรือไม่สามารถทำงานได้ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้รายงานหัวหน้างาน หรือ

ผู้รับผิดชอบโดยตรงทราบทันที เพ่ือสามารถแก้ไขได้ทันท่วงที 
6. การขาดงาน การลางาน ต้องแจ้งหัวหน้างานหรือผู้รับผิดชอบโดยตรงทุกครั้ง และควรแจ้งเป็นการ

ล่วงหน้าทุกครั้ง ยกเว้นการลาป่วย ซึ่งหากเป็นการลาป่วย ต้องตรวจสอบกับสถานประกอบการว่าจำเป็นต้องใช้
ใบรับรองจากแพทย์หรือไม่  

7. ควรวางตัวให้เหมาะสม ระมัดระวังกิริยามารยาท พูดจาสุภาพ อ่อนน้อม ถ่อมตน ถู กกาละและ
เทศะ แม้ว่าจะได้รับความเป็นกันเองจากบุคลากรของหน่วยงานนั้นๆ  

8. หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น ชู้สาว ดื่มสุรา เล่นการพนัน ฯลฯ 
9. เมื่อมีปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ต้องแจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบเพ่ือทำการแก้ไข โดยสามารถ

ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาได้ทันทีและตลอดเวลา 
10. บันทึกการทำงานตามที่ได้รับมอบหมายตามแบบฟอร์มที่ได้รับอย่างละเอียด และให้เก็บผลงานทุก

ชิ้น เพ่ือประกอบการจัดทำรายงานและนำเสนอหลังการปฏิบัติงานเสร็จสิ้น 
 
การแก้ไขปัญหาที่มักจะพบในการฝึกวิชาชีพ 

ลำดับ ปัญหาที่มักจะพบ แนวทางการแก้ไข 
1 เขา้ทำงานสาย ตื่นนอนแต่เช้า ใช้นาฬิกาปลุก เผื่อเวลาการเดินทาง  

ติดตามข่าวสารบ้านเมือง ใช้สมุดนัดหมาย  
2 แตง่กายไม่เหมาะสมกับกาลเทศะ สอบถามและทำความเข้าใจกับสถานประกอบการ

เรื่องการแต่งกายเสียก่อน 
ยึดหลักสุภาพไว้ก่อน และเตรียมชุดสำรอง 

3 ไม่มีสัมมาคารวะ พูดจาไม่สุภาพ ศึกษาโครงสร้างขององค์กร 
ศึกษาธรรมเนียมปฏิบัติของวิชาชีพ 

4 ไม่รับผิดชอบงาน ละทิ้งหน้าที่ ศึกษาทำความเข้าใจกบังานที่ได้รับมอบหมาย 
มอบหมายงานต่อหรือแจ้งผู้รับผิดชอบเมื่อมีเหตุ
จำเป็น 

5 ไม่ปฏิบัติตามกฎของสถานประกอบการ ศึกษาระเบียบของสถานประกอบการอย่างละเอียด 
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การลาต้องแจ้งพ่ีเลี้ยงทุกครั้ง 
6 
 

นำข้อมูลที่เป็นความลับของสถานประกอบการ
ออกมาเผยแพร่ โดยไม่มีเจตนา 

สอบถามและขออนุญาตพ่ีเลี้ยงก่อนทุกครั้งเมื่อ
จำเป็นต้องใช้เอกสารข้อมูล 

8 นำข้อมูลที่เป็นความลับของสถานประกอบการ
ออกมาเผยแพร่ โดยเจตนา 

ถูกลงโทษอย่างหนัก เรียกตัวกลับ 

9 ใช้เวลาทำงานเล่น Internet ที่ไม่ก่อประโยชน์ 
กับงาน 

ใช้ Internet เท่าท่ีจำเป็น หรือใช้นอกเวลาทำงาน 

10 ใช้โทรศัพท์มือถือบ่อยมาก ใช้โทรศัพท์เท่าท่ีจำเป็น 
ปิดเสียงโทรศัพท์ในระหว่างการประชุม 
ไม่รับโทรศัพท์ในระหว่างการประชุม 

11 ใช้ Social Network ตำหนิพนักงานงานและ 
สถานประกอบการ 

ใช้ภาษาท่ีสุภาพในการโพสต์ข้อความ/ภาพ 
 

12 ได้รับอุบัติเหตุขณะทำงาน เนื่องจากไม่ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของสถานประกอบการ 

แจ้งพ่ีเลี้ยงและอาจารย์ที่ปรึกษาทันที 

13 พาบุคคลภายนอกไปที่สถานประกอบการ ไม่พาไปโดยไม่จำเป็น 
14 การเมืองในสถานประกอบการ ระมัดระวังไม่เข้าข้างฝ่ายใด 
15 การเงินของสถานประกอบการ หลีกเลี่ยงที่จะเกี่ยวข้อง หรือเมื่อจำเป็นเกี่ยวข้อง 

ต้องมีวินัยทางการเงินอย่างเข้มงวด  
16 ชู้สาวในสถานประกอบการ ตัดไฟตั้งแต่ต้นลม 
 
กิจกรรมหลังการฝึกวิชาชีพ  
 นักศึกษาจะต้องนำเสนอผลการฝึกวิชาชีพต่อสถานประกอบการและอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือสอบถาม
ปัญหา ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวคิดที่ถูกต้องในการพัฒนาตนเองของนักศึกษา พร้อมทั้งการ
ส่งรายงานทางวิชาการและทำการแก้ไขปรับปรุงให้สมบูรณ์ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยรายงานประกอบด้วย
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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รายงานผลการฝึกวิชาชีพนิเทศศาสตร์ 
 

ฝ่าย/แผนก.......................................................... 
หน่วยงาน/บริษัท................................................ 

 
 

 
 

นาย/นางสาว................................. 
รหัสนักศกึษา................................ 

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น 
 
 

 
 

 
การศึกษารายวิชาการฝึกวิชาชีพนิเทศศาสตร์...... (WILC...............) 

เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต 
สิงหาคม 2563 
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คำนำ 
........................................................................................................................... .................................................. 
..................................................................................................................... ........................................................ 
............................................................................................................ ................................................................. 
........................................................................................................................... .................................................. 
........................................................................................................... .................................................................. 
.................................................................................................. ........................................................................... 
........................................................................................................................ ..................................................... 
................................................................................................. ............................................................................ 
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................. ............................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................... ......................................................................... 
............................................................................. ................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................. 
.......................................................................................... ................................................................................... 
................................................................... .......................................................................................................... 
........................................................................................................................... .................................................. 
................................................................................ ............................................................................................. 
......................................................... .................................................................. .................................................. 
........................................................................................................................... .................................................. 
 
 
 

นาย/นางสาว................................... 
รหัสนักศึกษา................................... 
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น 
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บทที่ 1 
ความเป็นมาและการดำเนินงานขององค์กร 

 
ประวัติและความเป็นมาขององค์กร 
........................................................................................................................... .................................................. 
........................................................................................ ..................................................................................... 
........................................................................................................................... .................................................. 
........................................................................................................................... .................................................. 
.............................................................................. ............................................................................................... 
........................................................................................................................... .................................................. 
 
การจัดโครงสร้างขององค์กร 
........................................................................................................................... .................................................. 
........................................................................................................................... .................................................. 
........................................................................................................................... .................................................. 
........................................................................................................................... .................................................. 
........................................................................................................................... .................................................. 
.................................................................................................................. ........................................................... 
........................................................................................................................... .................................................. 
 
การดำเนินงาน/ธุรกิจขององค์กร 
........................................................................................................................... .................................................. 
........................................................................................................................... .................................................. 
........................................................................................................................... .................................................. 
........................................................................................................................... .................................................. 
........................................................................................................................... .................................................. 
........................................................................................................................... .................................................. 
 
ผลงานที่โดดเด่นขององค์กร 
........................................................................................................................... .................................................. 
......................................................... .................................................................. .................................................. 
........................................................................................................................... .................................................. 
........................................................................................................................... .................................................. 
........................................................................................................................... .................................................. 
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บทที่ 2 

ลักษณะงานและผลการฝึกวิชาชีพ 
 

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

 
จุดเด่นของตนเอง 
................................................................................................. ............................................................................ 
........................................................................................................................... .................................................. 
......................................................................................................................... .................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 
........................................................................................................................... .................................................. 
............................................................................................................... .............................................................. 
............................................................................. ................................................................................................ 
........................................................................................................................... .................................................. 
 
จุดที่ควรพัฒนาของตนเอง 
............................................................................. ................................................................................................ 
........................................................................................................................... .................................................. 
........................................................................................................................... .................................................. 
................................................................... .......................................................................................................... 
........................................................................................................................... .................................................. 
................................................................................................................... .......................................................... 
......................................................... .................................................................. .................................................. 
........................................................................................................................... .................................................. 
 
แนวทางการพัฒนาตนเองในอนาคต 
............................................................................. ................................................................................................ 
........................................................................................................................... .................................................. 
..................................................................................................... ........................................................................ 
................................................................... .......................................................................................................... 
........................................................................................................................... .................................................. 
........................................................................................... .................................................................................. 
......................................................... .................................................................. .................................................. 
........................................................................................................................... .................................................. 
................................................................................. ............................................................................................ 
........................................................................................................................... .................................................. 
 
 
 
 



 

15 
 

บทที่ 4 
ปัญหาในการฝึกวิชาชีพ การแก้ไข ประโยชน์ และข้อเสนอแนะ 

 
ปัญหาในการฝึกวิชาชีพ 
........................................................................................................................... .................................................. 
........................................................................................................................... .................................................. 
.................................................................. ........................................................................................................... 
........................................................................................................................... .................................................. 
.................................................................................................................. ........................................................... 
 
การแก้ไข  
........................................................................................................................... .................................................. 
........................................................................................................................... .................................................. 
............................................................................................. ................................................................................ 
........................................................................................................................... .................................................. 
..................................................................................................................... ........................................................ 
................................................................................... .......................................................................................... 
 
ประโยชน์  
........................................................................................................................... .................................................. 
................................................................................................ ............................................................................. 
.............................................................. ............................................................. .................................................. 
........................................................................................................................... .................................................. 
...................................................................................... ....................................................................................... 
........................................................................................................................... .................................................. 
........................................................................................................................... .................................................. 
 
ข้อเสนอแนะ 
................................................................ ............................................................................................................. 
........................................................................................................................... .................................................. 
................................................................................................................ ............................................................. 
........................................................................................................................... .................................................. 
........................................................................................................................... .................................................. 
...................................................................................................... ....................................................................... 
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บทที่ 5 
โครงงาน เรื่อง..................................................................................................... 

 
ความเป็นมาของปัญหา 
........................................................................................................................... .................................................. 
...................................................................................................................... ....................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................... .................................................. 
............................................................................................................ ................................................................. 
........................................................................................................................... .................................................. 
 
สาเหตุของปัญหา 
.................................................................................................................... ......................................................... 
.................................................................................. ........................................................................................... 
........................................................................................................................... .................................................. 
.......................................................................................................... ................................................................... 
........................................................................ ..................................................................................................... 
........................................................................................................................... .................................................. 
 
แนวทางการแก้ไข 
................................................................................ ............................................................................................. 
........................................................................................................................... .................................................. 
........................................................................................................................... .................................................. 
...................................................................... ....................................................................................................... 
........................................................................................................................... .................................................. 
...................................................................................................................... ....................................................... 
 
วิธีการแก้ไข 
........................................................................................................................... .................................................. 
........................................................................................................................... .................................................. 
.............................................................................................. ............................................................................... 
........................................................................................................................... .................................................. 
...................................................................................................................... ....................................................... 
.................................................................................... ......................................................................................... 
วัตถุประสงค์ 
........................................................................................................................... .................................................. 
............................................................................................... .............................................................................. 
............................................................. .............................................................. .................................................. 
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เป้าหมาย 
........................................................................................................................... .................................................. 
........................................................................... .................................................................................................. 
........................................................................................................................... .................................................. 
 
กลุ่มเป้าหมาย (ผู้ดำเนินงานและผู้ได้รับผลประโยชน์) 
....................................................................... ...................................................................................................... 
........................................................................................................................... .................................................. 
............................................................................................... .............................................................................. 
 
รายละเอียดการดำเนินงาน (กิจกรรมที่ดำเนินงาน ระยะเวลา) 
.......................................................................................................................... ................................................... 
........................................................................................ ..................................................................................... 
........................................................................................................................... .................................................. 
................................................................................................................ ............................................................. 
.............................................................................. ............................................................................................... 
........................................................................................................................... .................................................. 
 
ทรัพยากรที่ใช้ (บุคคล งบประมาณ อุปกรณ์เครื่องมือ) 
........................................................................................................................... .................................................. 
........................................................................................................................... .................................................. 
................................................................................................... .......................................................................... 
........................................................................................................................... .................................................. 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
........................................................................................................ ..................................................................... 
...................................................................... ....................................................................................................... 
........................................................................................................................... .................................................. 
.............................................................................................. ............................................................................... 
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ภาคผนวก 
 

- แบบลงเวลาประจำวัน 
- แบบบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน 
- ภาพถ่ายบรรยากาศการปฏิบัติงาน 
- ตัวอย่างผลงานของนักศึกษา 


