
 

 
บทท่ี 2 

 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และได้น าเสนอตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 

1. แนวคิดกลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
2. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
3. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
4. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ท่ีเกี่ยวข้อง          
5. กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
1.  แนวคิดกลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

จากการศึกษาเอกสาร มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของแนวคิดกลยุทธ์การพัฒนา 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หลายท่านด้วยกัน ดังนี้  

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายไว้ว่า กลยุทธ์หมายถึง การ
รบท่ีมีเล่ห์เหล่ียม, วิธีการท่ีต้องใช้กลอุบายต่าง ๆ เล่ห์เหล่ียมในการต่อสู้ 

สเคอร์ เมอร์ฮอร์น  (Schermerhorn, 2003, อ้างในพิบู ล ทีปะปาล 2541 ) ได้ ให้
ความหมายไว้ว่า กลยุทธ์หมายถึงแผนแม่บทหรือแผนปฏิบั ติการหลักส าคัญขององค์การ 
(Comprehensive Action Plan) ซึ่งองค์การใช้เป็นตัวก าหนดทิศทางการด าเนินงานระยะยาว 
รวมท้ังใช้เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ทรัพยากรเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยท าให้ได้เปรียบทางการ
แข่งขันที่ยั่งยืน (Sustainable Competitive Advantage)  

กลยุทธ์จะมุ่ ง เน้ นการน ามาใช้ในสภาวการณ์หรือ ส่ิ งแวด ล้อม ท่ีมี การแข่งขัน 
(Competitive Environment) อันแสดงถึง “การคาดการณ์ท่ีดีท่ีสุด” (Best Guess) ในส่ิงท่ีต้องการ
กระท าเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า จะเกิดผลส าเร็จในอนาคตในขณะท่ีเผชิญอยู่กับคู่แข่งขัน หรือแม้แต่
ในสภาวการณ์ท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 

เดสส์และมิลเลอร์ (Dess and Miller 1993, อ้างในพิบูล ทีปะปาล 2541)   ได้แบ่งกล
ยุทธ์ออกเป็น 2 ชนิดท่ีไม่เหมือนกันคือ กลยุทธ์ที่ต้ังใจ (Intended Strategies) กับ กลยุทธ์ท่ีเป็นจริง 
(Realized Strategies) และได้อธิบายดังนี้ 

กลยุทธ์ท่ีต้ังใจ (Intended Strategies) ได้แก่ กลยุทธ์ท่ีผู้จัดการเสนอแนะ (Propose) 
ออกแบบ (Design) และคาดหวัง (expect) ว่าจะน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
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ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 อย่าง คือ เป้าหมาย (Goals) นโยบาย (Policies) และแผนปฏิบัติงาน 
(Plans) ดังแสดงในรูป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   รูปแสดงองค์ประกอบของ “กลยุทธ์ที่ต้ังใจ” 
ท่ีมา : (Dess and Miller, อ้างอิงในพิบูล ทีปะปาล, 2541) 
 

(1) เป้าหมาย (Goals) คือส่ิงท่ีองค์การแสวงหาแนวทางสู่ความส าเร็จ 
(2) นโยบาย (Policies) คือ “กฎ” ท่ีก าหนดขึ้นเพื่อก ากับการด าเนินงานขององค์การ 
(3) แผนปฏิบัติงาน (Plans) คือข้อความเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์การท่ีผู้จัดการ

หวังจะให้เกิดข้ึน 
กลยุทธ์ท่ีเป็นจริง (Realized Strategies) เป็นกลยุทธ์ตรงข้ามกับกลยุทธ์ท่ีต้ังใจเพราะ

เป้าหมาย นโยบายและแผนปฏิบัติงานท่ีก่อตัวกันขึ้นเป็นกลยุทธ์ท่ีต้ังใจขององค์การนั้น เมื่อถึงเวลา
น าไปปฏิบัติอาจแตกต่างจากส่ิงท่ีเกิดขึ้นจริงมากก็ได้ เพราะในทางปฏิบัตินั้นกลยุทธ์เริ่มแรก 
(Original Strategy) เกือบทุกกลยุทธ์จะมีการเปล่ียนแปลงหลายครั้ง ในช่วงท่ีอยู่ในขั้นการน าแผนไป
ปฏิบัติ (Implementation) เหตุผลก็เนื่องจากว่า ส่ิงแวดล้อมเปล่ียนแปลงตลอดเวลาแผนกลยุทธ์ท่ี
ก าหนดไว้เดิมอาจใช้ไม่ได้ผล จึงจ าเป็นต้องเปล่ียนกลยุทธ์ใหม่ในบางส่วน เพื่อสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขัน และเพื่อให้สอดคล้องกับโอกาสท่ีเกิดขึ้นใหม่ในช่วงนั้นด้วย 

ดังนั้นจึงกล่าวสรุปได้ว่า แผนกลยุทธ์ท่ีต้ังใจไว้แต่เดิมบางส่วนท่ีไม่ได้น าไปปฏิบัติเรียกว่า     
“กลยุทธ์ท่ีไม่ได้น าไปปฏิบัติ” (Unrealized Strategy) และกลยุทธ์ท่ีเกิดขึ้นใหม่ โดยท่ีไม่ได้วางแผน
มาก่อนเรียกว่า “กลยุทธ์ฉุกเฉิน” (Emergent Strategy) ดังนั้น “กลยุทธ์ท่ีเป็นจริง” (Realized 
Strategy) จึงเป็นการรวมกันของ “กลยุทธ์ท่ีจงใจ” (Deliberate Strategy) กับกลยุทธ์ฉุกเฉิน      
ซึ่งพัฒนาเสริมแทรกเข้ามาใหม่  

กลยุทธ์ที่ต้ังใจ 
(Intended Strategy) 

เป้าหมาย (Goals) 
สิ่งที่องค์การแสวงหาแนวทางสู่ความส าเร็จ 
(What the organization seeks to accomplish) 

นโยบาย (Policies) 
“กฎ” ที่ก าหนดขึ้นเพื่อก ากับการด าเนินงานขององค์การ 
(“Rules”) intended to shape organizational actions) 

แผนปฏิบัติงาน (Plans) 
ข้อความเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์การที่ผู้จัดการหวังจะให้เกิดขึ้น 
(A statement of organizational actions managers hope will 
take place) 
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พิทส์และเล (Pitts and Lei 2000, อ้างในพิบูล ทีปะปาล 2541) ได้ให้ความหมายไว้ว่า 
กลยุทธ์ หมายถึง ความคิด (Ideas) แผนงาน (Plans) และ การกระท า (Actions) ต่างๆ ท่ีบริษัท
น ามาใช้เพื่อให้เกิดความส าเร็จเหนือคู่แข่งขัน กลยุทธ์จะถูกออกแบบขึ้นเพื่อช่วยบริษัทบรรลุผลส าเร็จ 
มีความเป็นต่อหรือความได้เปรียบทางการแข่งขันมาจากความสามารถของบริษัทท่ีจะด าเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ได้เด่นชัดมากกว่า หรือมีประสิทธิภาพเหนือกว่าคู่แข่งขัน 

จากนิยามความหมายต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาข้างต้น ก็พอสรุปได้ว่า “กลยุทธ์ หมายถึง รูปแบบ
การตัดสินใจ หรือการกระท าโดยเฉพาะ ซึ่งผู้จัดการน ามาใช้เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ี
องค์การ  วางไว้” 
 กลยุทธ์ (Strategies) เป็นแผนปฏิบัติการท่ีอธิบายถึงการจัดสรรทรัพยากรและกิจกรรม
ให้เหมาะสม ช่วยให้องค์การบรรลุเป้าหมายขององค์การ โดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน 
องค์การท่ีประสบความส าเร็จได้น าเอาวิธีการต่างๆ มาใช้ เช่น การออกแบบประสิทธิภาพ การ
ปรับปรุงการผลิตด้วย PDCA ข้อเสนอแนะการปรับปรุงงานหรือการบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค์การ  
จะเห็นได้ว่าเป็นวิธีการท่ีให้ความส าคัญต่อพนักงานทุกระดับและทุกฝ่าย ซึ่งการให้พนักงานได้มีส่วน
ร่วมในการด าเนินการและรับรู้เป้าหมายขององค์การเป็นกลยุทธ์ การเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของ
องค์การ 
 การบริหารเชิงกลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ (Strategies) เป็นแผนการปฏิบัติการท่ีอธิบายถึง การจัดสรรทรัพยากรและ
กิจกรรมอื่นๆ ให้เหมาะสมกับส่ิงแวดล้อมและช่วยให้องค์การบรรลุเป้าหมาย ดังนั้น การบริหารเชิงกล
ยุทธ์ (Strategic Management) จึงหมายถึง กระบวนการสร้างความมั่น ใจว่า องค์การได้รับ
ผลประโยชน์จากการใช้กลยุทธ์ท่ีเหมาะสมน ามาใช้ด้านการตัดสินใจ และน าไปปฏิบัติซึ่งกลยุทธ์จะ
เสนอความเป็นต่อในการแข่งขัน ระหว่างองค์การและส่ิงแวดล้อมเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 
แบ่งกระบวนการบริหารออกเป็น 4 ข้ันตอน คือ 

1. การวิเคราะห์สถานการณ์ 
2. การก าหนดกลยุทธ์ขององค์การ 
3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์ 
4. การควบคุมกลยุทธ์ 
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การบริหารเชิงกลยุทธ์ ส่วนวิเคราะห์สถานการณ์และการก าหนดกลยุทธ์ขององค์การ เป็น
ขั้นตอนการก าหนดกลยุทธ์ ตามแผนภูมิดังนี้ 
 
 
 

 
 

รูปแสดงกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ 4 ข้ันตอน 
 

องค์การเป็นจ านวนมากได้มีการก าหนดรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ขึ้น โดยพิจารณา
ความสอดคล้องกับลักษณะการด าเนินงาน องค์การโดยท่ัวไปจะมีการก าหนดรูปแบบการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ ดังนี้ 

1. การประเมินสภาพการท างาน (Assessing) 
 เป็นกระบวนการศึกษาถึงภาพต่างๆ รวมท้ังข้อมูลท่ีจ าเป็นเพื่อจะน ามาเป็นตัวก าหนดถึง
ความต้องการขององค์การ และความเป็นไปได้เพื่อก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง ซึ่งประกอบด้วยงาน
ต่อไปนี้ คือ 

1.1 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการศึกษา หรือพิจารณาธรรมชาติและความสัมพันธ์ของส่ิง  ต่างๆ  
1.2 สังเกตส่ิงต่างๆ ด้วยความรอบคอบ 
1.3 วัดพฤติกรรมและ                      
1.4 เปรียบเทียบพฤติกรรมการท างาน 

2. จัดล าดับความส าคัญของงาน (Prioritizing) 
 เป็นกระบวนการก าหนดเป้าหมาย จุดประสงค์ และกิจกรรมต่างๆ ขององค์การตามล าดับ
ความส าคัญ ประกอบด้วยงานดังนี้ 

2.1 ก าหนดเป้าหมาย 

การปฏิบัติการตามกลยุทธ์ ก าหนดกลยุทธ์ 

การวิเคราะห์ 
สถานการณ์ 

การก าหนดกลยุทธ์ 
ขององคก์าร 

การปฏิบัติตาม 
กลยุทธ ์

การควบคุม 
กลยุทธ์ 

 

 การก าหนด
ภารกิจและ
เป้าหมาย 

 การประเมินสิ่ง 
แวดล้อมภาย 
นอก 

 การวิเคราะห์ 

 การวางแผน 
 การจัดองค์การ 
 การชักน า 
 การควบคุม 

 กลยุทธ์ระดับ
องค์การ 

 กลยุทธ์ระดับ
หน้าที่ 
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2.2 ระบุจุดประสงค์ในการท างาน 
2.3 ก าหนดทางเลือก                                 
2.4 จัดล าดับความส าคัญ 

3. ออกแบบวิธีการท างาน (Designing) 
 เป็นกระบวนการวางแผนขั้นตอนวิธีการท างานฝ่ายต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง 

ประกอบด้วยงานดังนี้ 
3.1 จัดสายงานให้ส่วนประกอบต่างๆ ท้ังภายในภายนอกองค์การมีความสัมพันธ์กัน 
3.2 หาวิธีการท างานเอาทฤษฎีหรือแนวคิดไปสู่การปฏิบัติ 
3.3 เตรียมการต่างๆ ให้พร้อมท่ีจะท างาน 
3.4 จัดระบบการท างานท้ังสายงานการผลิต และการบริการ 
3.5 ก าหนดแผนการท างาน ขั้นตอนวิธีการท างานให้ชัดเจน 

4. จัดสรรทรัพยากร (Allocation Resources) 
เป็นกระบวนการก าหนดทรัพยากรต่างๆ ให้ เกิดประโยชน์ สูงสุดในการท างาน 

ประกอบด้วยงานดังนี้ 
4.1 ก าหนดทรัพยากรท่ีต้องใช้ตามความต้องการของหน่วยงาน 
4.2 จัดสรรทรัพยากรท่ีมีคุณภาพให้หน่วยงานต่างๆ 
4.3 ก าหนดทรัพยากรท่ีจ าเป็นจะต้องใช้ส าหรับจุดมุ่งหมายขององค์การ 
4.4 มอบหมายบุคลากรให้ท างานตามเป้าหมายขององค์การ 

5. ประสานงาน (Coordinating) 
เป็นกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับคน เวลา วัสดุอุปกรณ์ และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ 

เพื่อจะท าให้การเปล่ียนแปลงบรรลุผลส าเร็จ การประสานงานมีดังนี้ 
5.1 ประสานการปฏิบัติงานฝ่ายต่างๆ ท้ังภายในภายนอกองค์การให้ด าเนินการไป

ด้วยกันด้วยความราบรื่น 
5.2 ปรับการท างานในส่วนต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพให้มากท่ีสุด 
5.3 ก าหนดเวลาการท างานในแต่ละช่วง 
5.4 สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดข้ึนท้ังภายในและภายนอกองค์การ 

6. น าการท างาน (Directing) 
เป็นกระบวนการท่ีมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติของแต่ละฝ่ายภายในองค์การ เพื่อให้เกิดสภาพ

ท่ีเหมาะสม บรรลุผลแห่งการเปล่ียนแปลงให้มากท่ีสุดมีดังนี้ 
6.1 การแต่งต้ังบุคลากรแต่ละฝ่าย 
6.2 ก าหนดแนวทางหรือกฎเกณฑ์การท างานให้มีความชัดเจน 
6.3 ก าหนดระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับเวลา ปริมาณหรืออัตราความเร็วในการท างาน 
6.4 แนะน าการปฏิบัติและช้ีแจงกระบวนการท างาน 
6.5 ตัดสินใจเกี่ยวกับทางเลือกในการปฏิบัติงาน 
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การออกแบบประสิทธิภาพ 
การออกแบบ (Design) เป็นเทคนิควิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานอีกวิธีการหนึ่งซึ่ง

จะพิจารณาการท างานร่วมกันระหว่างคนและเครื่องจักร จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีองค์การจะต้องศึกษาปัจจัย
ท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตท่ีส าคัญ ได้แก่ การท างานของพนักงาน การท างานของเครื่องจักร และการ
ท างานของพนักงานท่ีต้องท างานกับเครื่องจักร 

คนงานและเครื่องจักรต่างต้องใช้แรงท างานได้ แต่คนไม่สามารถใช้แรงมากๆ และนาน
เหมือนกับเครื่องจักรได้ วิธีการท่ีส าคัญก็คือ การใช้คนควบคุมการท างานของเครื่องจักร โดยเฉพาะถ้า
งานนั้นเป็นงานท่ีท ากันอยู่เป็นประจ าก็ควรจะจัดให้มีการป้อนโปรแกรมเข้าไป เพื่อให้เครื่องจักร
สามารถท างานได้โดยอัตโนมัติ งานหลายประเภทท่ีต้องอาศัยกระบวนการผลิตซ้ าแบบเดิม การใช้
คนท างานเหล่านี้จึงเป็นการส้ินเปลืองการใช้ทรัพยากรมนุษย์อย่างยิ่ง องค์การควรท่ีจะน าเครื่องจักร
เข้ามาช่วยในการท างาน ซึ่งจะท างานได้อย่างรวดเร็วและเป็นมาตรฐานกว่า จึงมักเกิดค าถาม
โดยท่ัวไปว่า “ท าไมโรงงานจึงจ้างพนักงานท างานมากกว่าท่ีจะใช้เครื่องจักรท างาน” ค าตอบจาก
องค์การส่วนมากคือ การจ้างคนถูกกว่าการซื้อเครื่องจักรและงานท่ีต้องอาศัยความคิด คนจะท า ได้
ดีกว่าเครื่องจักร แม้แต่เครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีมีหน่วยความจ าจ านวนมากก็ยังมีข้อจ ากัด เพราะไม่
สามารถคิดเพิ่มเติมได้ ดังนั้น งานท่ีต้องอาศัยความคิดส่วนใหญ่องค์การจึงยังต้องอาศัยคน ท้ังนี้เป็น
เพราะคนสามารถคิดและตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาท่ีพบได้อย่างมีเหตุผล แต่เครื่องจักรท าได้เพียงแค่
การตอบสนองตามกฎและขั้นตอนท่ีระบุไว้เท่านั้น 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าคนจะมีความสามารถในการคิดดัดแปลงได้ดีกว่าเครื่องจักร แต่ก็มี
ขอบเขตจ ากัด ด้วยเหตุนี้องค์การจึงต้องอาศัยเครื่องคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดเก็บข้อมูลท่ีมี
จ านวนมาก และท าการประมวลผลได้อย่างถูกต้อง ช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ องค์การท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตหลายอย่างจ าเป็นต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ในการ
พัฒนารูปแบบ เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ งานเหล่านี้เครื่องจักรไม่อาจท างานแทนคนได้ องค์จึง
ต้องอาศัยคนท่ีมีความรู้ความสามารถทางการสร้างสรรค์งานในรูปแบบต่างๆ  

งานท่ีเกี่ยวกับการตรวจสอบจ าเป็นต้องใช้ท้ังคนและเครื่องจักรร่วมกัน การวัดค่าและการ
ควบคุมจึงจะให้ความแม่นย าและความต่อเนื่องของงานได้ดี เช่น การวิเคราะห์คุณสมบัติทางโลหะท า
ได้ท้ังคนและเครื่องจักร เครื่องจักรสามารถก าหนดความแตกต่างเชิงปริมาณในรูปแบบของความ
แม่นย าอย่างมีแบบแผน ก าหนดความแตกต่างในลักษณะของมิติ แรงดัน อุณหภูมิ และการตอบสนอง
ออกมาได้เร็ว แต่คนได้เปรียบในแง่ของการตัดสินใจ การเลือกสีและวัสดุ เป็นต้น ดังนั้น การออกแบบ
ใดๆ องค์การจะต้องพิจารณาก่อนเสมอว่า “ต้องการงานแบบใด คนและเครื่องจักรจะท างานต่างๆ 
เหล่านั้นได้ดีแค่ไหน” ส่ิงท่ีส าคัญก็คือ องค์การจะต้องรู้ด้วยว่างานประเภทใดท่ีเหมาะสมกับเครื่องจักร 
และงานประเภทใดท่ีเหมาะกับคน ส่ิงส าคัญอีกอย่างก็คือ การประเมินผลได้ว่าเครื่องจักรและคน
สามารถท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด 

การออกแบบให้คนและเครื่องจักรท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความส าคัญ
มากในปัจจุบัน ผู้ออกแบบจ าเป็นต้องมีข้อมูลพื้นฐานและมีการวิจัยท่ีจะก าหนดการท างาน การเรียนรู้
เกี่ยวกับการท างานซึ่งมีความส าคัญต่อการออกแบบเครื่องจักรเช่นเดียวกัน เพื่อให้พนักงานและ
เครื่องจักรท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 
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การปรับปรุงการผลิตด้วยวงจร PDCA 
องค์การผู้ผลิตมีวิธีการเพิ่มผลผลิตได้หลายวิธี ท้ังแบบตะวันตกและแบบญี่ปุ่น ขึ้นอยู่กับ

ลักษณะของการผลิต ถึงแม้ว่าจะมีเครื่องเทคโนโลยีต่างๆ เป็นปัจจัยส าคัญต่อการปรับปรุงการเพิ่ม
ผลผลิต แต่ก็ไม่สามารถท าให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดได้ถ้าปราศจากพนักงานท่ีมีคุณภาพ
และความรับผิดชอบ ดังนั้น เทคนิควิธีการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตท่ีองค์การ การผลิต นิยมใช้อย่าง
แพร่หลายก็คือ เทคนิควิธีการท่ีท าให้พนักงานได้มีส่วนร่วม เป็นเทคนิควิธีการท่ีใช้ในองค์การการผลิต
ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งองค์การการผลิตและบริการน ามาปรับใช้ในการเพิ่มผลผลิต ญี่ปุ่น เรียกว่า 
Kaizen Activity ท่ีรู้จักกันโดยท่ัวไป ได้แก่ วงจร PDCA, 5 ส, ระบบข้อเสนอแนะ และกิจกรรมกลุ่ม
คุณภาพ เป็นต้น 

วงจร PDCA มีอี ก ช่ือ เรียกว่ า วงจรเดมมิ ง (Deming Cycle) หรือวงจรชิวฮาร์ท 
(Shewhart Circle) ชิวฮาร์ทเป็นผู้คิดวงจรนี้ขึ้น โดยมีเดมมิงเป็นคนเผยแพร่ให้รู้ จักกันอย่าง
แพร่หลาย PDCA เป็นวงจรของการบริหารจัดการ เพื่อให้ เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องท่ีมี
ความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกันดังนี้ 

P  =  Plan  หมายถึง การก าหนดวัตถุประสงค์ และการต้ังเป้าหมายขององค์การ ใน
การวางแผนการผลิตว่าจะผลิตอะไร และด้วยวิธีการใด เป็นต้น 

D  =  Do หมายถึง การลงมือปฏิบัติตามแผนท่ีได้ก าหนดไว้ 
C  =  Check หมายถึง การตรวจสอบความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน และการทบทวน

ข้อบกพร่องต่างๆ ว่าได้ผลตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
 A  =  Action หมายถึง  หาแนวทางปรับปรุง แก้ไข และจัดท ามาตรฐานในส่วนท่ีปฏิบัติ
ได้ผลดี ตลอดจนการก าหนดแนวทางในการปรับปรุง 

การปฏิบัติงานทุกขั้นตอนของวงจร PDCA มีข้อควรพิจารณา คือ 
1. วงจร PDCA เป็นการริเริ่มส่ิงใหม่ๆ โดยเริ่มในขอบข่ายท่ีก าหนดก่อนท่ีจะน าไปปฏิบัติ 

ต้องมีการทบทวน แก้ไขข้อผิดพลาดจนกว่าจะได้ผลดีและเป็นท่ียอมรับขององค์การมาตรฐาน 
2. ต้องมีการติดต่อส่ือสารอย่างใกล้ชิด เพื่อจะได้รู้ถึงขั้นตอนการด าเนินงาน โดยเฉพาะ

ระหว่างผู้วางแผนกับผู้ปฏิบัติ 
3. ก าหนดเป้าหมายท่ีเหมาะสม องค์การจะต้องใช้ข้อมูลท่ีแท้จริงในการก าหนดเป้าหมาย 

จากนั้นจึงเป็นมาตรฐานการด าเนินงาน ซึ่งจะท าให้การปรับปรุงมีประสิทธิภาพและด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง 

4. การก าหนดเป้าหมายของแผนครั้งต่อไป ต้องพิจารณาจากปัจจัยแวดล้อมเป็นส าคัญ 
PDCA มีลักษณะไม่ถึงกับสลับซับซ้อนมากนัก แต่ในการปฏิบัติงานจริงองค์การมักจะลง

มือปฏิบัติโดยปราศจากการวางแผน และเมื่อลงมือปฏิบัติก็ไม่มีการตรวจสอบหรือประเมินผลการ
ปฏิบัติงานท่ีผ่านมา จึงท าให้ไม่มีการป้องกันแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงาน การด าเนินการ ถ้าไม่มี
ขั้นตอนตรวจสอบก็อาจจะต้องเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งไป 

การขับเคล่ือนวงจร PDCA องค์การไม่จ าเป็นต้องเริ่มท่ี P เสมอไปก็ได้ขึ้นอยู่กับลักษณะ
และการใช้งานของแต่ละขั้นตอน องค์การจะต้องวิเคราะห์ว่า ควรเริ่มท่ีขั้นไหนจึงจะเหมาะสมกับ
สถานการณ์ 
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ข้อเสนอแนะการปรับปรุงงาน  
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงงาน (Suggestion) เป็นเทคนิควิธีการเพิ่มผลผลิตวิธีหนึ่งท่ี

เปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นปรับปรุงงานท่ีท าอยู่  ช่วยให้การ
ปฏิบัติงานในส่วนต่างๆ มีการพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้น ส่งผลให้องค์การสามารถปรับปรุงงานและ
ท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ข้อเสนอแนะการปรับปรุงงาน เป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานในหน่วยงานได้แสดงความ
คิดเห็นท่ีจะท างานให้ดีขึ้น และยังเป็นวิธีการหนึ่งของการจูงใจ (Motivation) ซึ่งผู้บริหารหรือหัวหน้า
งานจะต้องท าการโน้มน้าวจิตใจของพนักงาน ให้ประสานสามัคคีร่วมกันน าองค์การไปสู่เป้าหมายท่ี
ก าหนด การสร้างความรู้สึกให้พนักงานเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ จึงมีส่วนช่วยแก้ไขและปรับปรุงการ
ด าเนินงานขององค์การ โดยถือเป็นหน้าท่ีของพนักงานทุกคนท่ีจะต้องร่วมมือกันปรับปรุงการเพิ่ม
ผลผลิตให้สูงขึ้น เรียกว่า “ระบบบริหารแบบล่างขึ้นสู่บน” วิธีการนี้เริ่มน ามาใช้ในประเทศไทย ถือ
เป็นปัจจัยพื้นฐานอีกประการหนึ่งของการเพิ่มผลผลิต ซึ่งเป็นการระดมความคิดเพื่อการพัฒนา
คุณภาพและการเพิ่มผลผลิตโดยบุคคลและกลุ่ม 

จุดมุ่งหมายของระบบข้อเสนอแนะ มีดังนี้ 
1. เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนรว่มแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงการท างาน 
2. เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดริเริ่ม การพัฒนาปรับปรุงให้หน่วยงานได้มีการเพิ่ม

ผลผลิตสูงขึ้น 
3. เพื่อให้พนักงานมีความพอใจในการท างานและแก้ไขปัญหาการปรับปรุงงานของตนเอง

ท่ีปฏิบัติอยู่แล้วให้ดีขึ้น เช่น 
3.1 การปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน กระบวนการผลิต และลดเวลาการปฏิบัติงาน 
3.2 การปรับปรุงการใช้งานของอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรต่างๆ 
3.3 การประหยัดพัสดุและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการปรับปรุงคุณภาพ 
3.4 การเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินการทางธุรกิจ 
3.5 การปรับปรุงสภาพการท างานด้านความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม 

ข้อเสนอแนะเหล่านี้อาจได้รับการกรอกในแบบฟอร์ม และส่งมายังคณะกรรมการโดยผ่าน
ทางหัวหน้างาน ข้อเสนอแนะท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะถูกน าไปปฏิบัติ (วิทยาลัย
การอาชีพกาญจนบุรี, 2556) 

 
2. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

ความหมายของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications 
Framework for Higher Education: TQF: HEd) หมายถึง กรอบท่ีแสดงระบบคุณวุฒิการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของประเทศ ซึ่งประกอบด้วย ระดับคุณวุฒิ การแบ่งสายวิชา ความเช่ือมโยงต่อเนื่อง
จากคุณวุฒิซึ่งเพิ่มสูงขึ้นตามระดับของคุณวุฒิ ลักษณะของหลักสูตรในแต่ละระดับคุณวุฒิ  ปริมาณ
การเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับเวลาท่ีต้องใช้ การเปิดโอกาสให้เทียบโอนผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ ซึ่ง
เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมท้ังระบบและกลไกท่ีให้ความมั่นใจ ในประสิทธิผลการ
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ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของสถาบันอุดมศึกษาว่าสามารถผลิต
บัณฑิตให้บรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของแต่ละระดับคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี    
ผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี โดยท่ัวไปจะมีความรู้ความสามารถ อย่างน้อยต่อไปนี้ 
(1) ความรู้ท่ีครอบคลุม สอดคล้อง และเป็นระบบในสาขา/สาขาวิชาท่ีศึกษา ตลอดถึง

ความเข้าใจในทฤษฎีและหลักการท่ีเกี่ยวข้อง 
(2) ความสามารถท่ีจะตรวจสอบปัญหาท่ีซับซ้อนและพัฒนาแนวทางในการแก้ปัญหาได้

อย่างสร้างสรรค์จากความเข้าใจท่ีลึกซึ้งของตนเองและความรู้จากสาขาวิชาอื่นท่ีเกี่ยวข้องโดยอาศัย
ค าแนะน าแต่เพียงเล็กน้อย 

(3) ความสามารถในการค้นหา การใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติท่ีเหมาะสมในการ
วิเคราะห์ และแก้ปัญหาท่ีซับซ้อน ตลอดจนการเลือกใช้กลไกท่ีเหมาะสมในการส่ือผลการวิเคราะห์ 
ต่อผู้รับข้อมูลข่าวสารกลุ่มต่าง ๆ 

(4) ในกรณีของหลักสูตรวิชาชีพ ส่ิงส าคัญคือ ความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพในวิชาชีพนั้น ๆ 

(5) ในกรณีของหลักสูตรวิชาการท่ีไม่มุ่งเน้นการปฏิบัติในวิชาชีพ ส่ิงส าคัญคือ ความรู้ 
ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในผลงานวิจัยต่าง ๆ ในสาขา/สาขาวิชานั้น ความสามารถในการแปล
ความหมาย การวิเคราะห์ และประเมินความส าคัญของการวิจัยในการขยายองค์ความรู้ในสาขา / 
สาขาวิชา 
 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

(1) มีความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหา และข้อโต้แย้งท้ังในสถานการณ์ส่วนบุคคลและของ
กลุ่ม โดยการแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการแสวงหาทางเลือกใหม่ท่ีเหมาะสมไปปฏิบัติ 

(2) สามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาค้นคว้าใน
สาขาวิชาของตนเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและข้อโต้แย้งในสถานการณ์อื่น 

(3) สามารถพิจารณาแสวงหาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทางวิชาการหรือ
วิชาชีพ โดยยอมรับข้อจ ากัดของธรรมชาติของความรู้ในสาขาวิชาของตน 

(4) มีส่วนร่วมในการติดตามพัฒนาการในศาสตร์ของตนให้ทันสมัย และเพิ่มพูนความรู้
และความเข้าใจของตนอยู่เสมอ 

(5) มีจริยธรรมและความรับผิดชอบสูงท้ังในบริบททางวิชาการ ในวิชาชีพและชุมชนอย่าง
สม่ าเสมอ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของคุณวุฒิระดับปริญญาตรี อย่างน้อยต้องเป็นดังนี้ 
(1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพโดยใช้ดุลยพินิจ ทางค่านิยม 

ความรู้สึกของผู้อื่น ค่านิยมพื้นฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม อาทิ มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เป็นแบบอย่างท่ีดี 
เข้าใจผู้อื่น และเข้าใจโลก เป็นต้น 

(2) ด้านความรู้ 
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มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ ตระหนัก รู้หลักการและทฤษฏีใน
องค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้อง ส าหรับหลักสูตรวิชาชีพ มีความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะ
ด้านในสาขาวิชา และตระหนักถึงงานวิจัยในปัจจุบันทีเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและการต่อยอดองค์
ความรู้ ส่วนหลักสูตรวิชาชีพท่ีเน้นการปฏิบัติ จะต้องตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ ท่ีเปล่ียนแปลงตามสถานการณ์ 

(3) ด้านทักษะทางปัญหา 
สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและสามารถประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐาน

ใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย และใช้ข้อมูลท่ีได้ในการแก้ไขปัญหาและงานอื่น ๆด้วยตนเอง 
สามารถศึกษาปัญหาท่ีค่อนข้างซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ โดย
ค านึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ สามารถ
ใช้ทักษะและความเข้าใจอันถ่องแท้ในเนื้อหาสาระทางวิชาการและวิชาชีพ ส าหรับหลักสูตรวิชาชีพ 
นักศึกษาสามารถใช้วิธีการปฏิบัติงานประจ าและหาแนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
มีส่วนช่วยและเอื้อต่อการแก้ไขปัญหาในกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นผุ้น าหรือ

สมาชิกของกลุ่ม สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในสถานการณ์ท่ีไม่ชัดเจนและต้องใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ 
ในการแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและ
ของกลุ่ม รับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาตนเองและอาชีพ 

(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สามารถศึกษาและท าความเข้าใจในประเด็นปัญหา สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิค

ทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ทีเกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการ
แก้ไขปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และ
น าเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ สามารถส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพท้ังในการพูด การ
เขียน สามารถเลือกใช้รูปแบบของการน าเสนอท่ีเหมาะสมส าหรับกลุ่มบุคคลท่ีแตกต่างกันได้ 

 
3. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นกิจกรรมท่ีส าคัญยิ่งในกระบวนการเรียนการสอนวิชาชีพ
วิชาการสาขาต่าง ๆ   เป็นกิจกรรมท่ีให้นักศึกษามีโอกาสฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานท่ีมีลักษณะงาน
ตรงตามสาขาวิชาชีพท่ีนักศึกษาเลือกเรียน  เพื่อนักศึกษาจะได้พัฒนาความรู้ ความสามารถท้ัง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบั ติควบคู่กันไปในสภาวะแวดล้อมท่ี เป็นจริง  ท าให้นักศึกษาได้รับ
ประสบการณ์ตรงด้วยตนเอง 

3.1 ความหมายของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
จากการศึกษาเอกสาร มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของการฝึกงานหรือการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพหลายท่านด้วยกันดังนี้ 
พิมพร ฉายอรุณ (2544) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หมายถึง การฝึกประสบการณ์

วิชาชีพนอกสถานท่ีของนักเรียน นักศึกษา โดยการส่งไปปฏิบัติจริงในแหล่งวิทยาการ และเป็น
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กระบวนการวัดประสบการณ์ ความพร้อมให้แก่นักศึกษาเพื่อฝึกหัดทักษะในวิชาชีพ รู้จักวิธีการน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการท างานในสถานประกอบการ และเข้าสู่งานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

พีระนันท์ ค าบอนพิทักษ์ (2542) ให้ความหมายของการฝึกประสบการณ์ไว้ว่า การฝึก
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการต่าง ๆ โดยมีการน าความรู้ท่ีได้มาท้ังหมด ท้ังภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ มาใช้ในการฝึกประสบการณ์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษา เพื่อน าเอา
ประสบการณ์จากการฝึกประสบการณ์จริง ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป 

ยุคลธร  เชตุพงษ์ (2548) กล่าวว่า การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หมายถึง กระบวนท่ี
นักศึกษาน าความรู้ ทักษะ ท่ีได้รับจากศึกษาในสถานศึกษาไปฝึกปฏิบัติจริง ในสถานประกอบการ 
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการจบการศึกษา ท าให้นักศึกษามีคุณภาพตรงตามท่ีสถาน
ประกอบการต้องการ และเพื่อให้นักศึกษาสามารถน าความรู้  และประสบการณ์จากการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพจริงไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป 

สิริกาญจน์ ปรีชาหาญ (2546) ได้ให้ความหมายของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพว่า เป็น
กระบวนการท่ีให้นักเรียน นักศึกษาหรือผู้รับการฝึกได้มีความรู้ ความเข้าใจ มีประสบการณ์และทักษะ
ในการท างาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวไปสู่โลกของการประกอบอาชีพ การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพจะท าให้นักศึกษาหรือเยาวชนมีความพร้อม ท่ีจะเป็นผู้เช่ือมโยงช่องว่าง ระหว่างการศึกษาและ
การท างานให้สัมพันธ์กัน 

อมรา ใจบ ารุง (2545 ) ได้ให้ความหมายของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพว่า เป็น
กระบวนการการเรียนรู้และหาประสบการณ์จากการท างานจริง โดยมีผู้เช่ียวชาญงานแนะน าการ
ท างานให้กับผู้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานจริง และให้เกิดความสามารถในการท างานท่ีดี สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ 

อวัสดา อินยาศรี (2541) กล่าวว่า การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หมายถึงเป็นการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ เป็น ส่ิงจ าเป็นและมีความส าคัญยิ่ง ท่ีจะผลิตบัณฑิตท่ีมี คุณภาพ และ
ประสิทธิภาพผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบ ความจะได้ตระหนักความส าคัญเพื่อการบรรลุจุดมุ่งหมายของการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการเป็นทรัพยากรบุคคลในอนาคต 

จากแนวคิดข้างต้น สรุปได้ว่า การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการฝึกงาน หมายถึง
กระบวนการท่ีนักศึกษา ซึ่งได้รับการศึกษาจากคณะตลอดหลักสูตรจนถึง ภาคเรียนสุดท้ายก่อนส าเร็จ
การศึกษา น าความรู้ ทักษะ ท่ีได้รับจากการศึกษา ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพจริง ตามหลักสูตรท่ี
ศึกษา ในสถานประกอบการ เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ตรง และเตรียมความพร้อมก่อนก้าวเข้าสู่
ตลาดแรงงานในอนาคต 

3.2 จุดมุ่งหมายและความส าคัญของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
จากการศึกษาเอกสาร มีนักวิชาการได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายและความส าคัญของการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพไว้ดังนี้ 
พีระนันท์ ค าบอนพิทักษ์ (2542) กล่าวว่า จุดมุ่งหมายของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

คือ มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ และความพร้อมในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเจต
คติท่ีดีต่ออาชีพของตนเองและผู้อื่น 
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อวัสดา อินยาศรี (2541) กล่าวว่า การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีจุดมุ่งหมายส าคัญหลาย
ประการคือ  

1. เพื่อให้สามารถประยุกต์หลักการ ทฤษฎีและเทคนิคต่าง ๆ ด้านการจัดการและการ
บริหารธุรกิจ สู่ภาคปฏิบัติ 

2. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์บัณฑิต ด้านความรู้ คุณธรรม จรรยาบรรณในการ
ประกอบอาชีพก่อนส าเร็จการศึกษา 

3. เพื่อให้สามารถฝึกทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา และการตัดสินใจในการแก้ปัญหา
ทางการบริหารธุรกิจ 

4. เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมต่ออาชีพธุรกิจ 
5. เพื่อให้สามารถพัฒนาและเสริมสร้างภาวะผู้น า และทักษะในการเป็นนักการจัดการ 
6. เพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์อันดี ระหว่างนักศึกษากับสถาบันการศึกษา นักศึกษากับ

อาจารย์นักศึกษาด้วยกันเอง เพื่อเรียนรู้ร่วมกันเป็นหมู่คณะ 
7. เพื่อให้สามารถพัฒนามนุษย์สัมพันธ์ คุณธรรม จริยธรรมของบัณฑิต ในการประกอบ

อาชีพทางการจัดการธุรกิจ 
8. เพื่อสร้างความสามัคคี และการเสียสละ เพื่อประโยชน์ส่วนร่วม 
9. เพื่อให้มีทักษะและประสบการณ์ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและเหมาะ

กับวิชาชีพ 
10. เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสได้งานท าการฝึกประสบการณ์วิ ชาชีพ เป็นการจัด

ประสบการณ์วิชาชีพช้ันสูง ให้แก่นักศึกษา ยึดเอาประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ เป็นหลักปฏิบัติ ส าหรับการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต แต่อย่างไรก็ตาม ความมุ่งหมายท่ี
แท้จริงของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนั้น ต้องการฝึกให้นักศึกษารู้จักตนเองว่ามีความสามารถด้าน
ใดบ้าง และควรปรับปรุงด้านใดบ้าง 

ข้อมูลจากคู่มือ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (2555) กล่าวไว้ดังนี้ 

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้  ความเข้าใจ  ในลักษณะงานของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ี
สอดคล้องกับวิชาการสาขาวิชาชีพของตน 

2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  ในสาขาวิชาชีพของตน
ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 

3. เพื่ อ ให้นัก ศึกษาสามารถปฏิบั ติ งาน ท่ีได้รับมอบหมายให้ เกิดผลงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถแก้ปัญหา  และพัฒนางานของตนเองให้ดียิ่งขึ้นได้ 
5. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้  ความสามารถเพียงพอท่ีจะประกอบอาชีพ  หรือสร้างงาน

ให้กับตนเองได้ 
6. เพื่อให้นักศึกษาเป็นบุคลากรท่ีมีความรู้  ความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของ

ชุมชน 
7. เพื่อให้นักศึกษามีความรับผิดชอบในหน้าท่ีการงานท่ีได้รับมอบหมาย 
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8. เพื่อให้นักศึกษามีทัศนคติท่ีดีต่องานตามสาขาวิชาชีพของตน 
สรุป หากวิเคราะห์ถึงจุดมุ่งหมายของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจะพบว่ามีจุดมุ่งหมาย

คือ ฝึกให้ผู้เรียนท่ีจบออกไปประกอบวิชาชีพโดยเน้นเรื่อง การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพได้สัมผัส
กับประสบการณ์จริงในส่ิงแวดล้อมของสังคมภายในสถานประกอบการ พัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะสม
กับวิชาชีพ และเพื่อพัฒนามนุษย์สัมพันธ์ คุณธรรม จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพต่อไป 

 พิมพร ฉายอรุณ (2545) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพว่าการ
จัดการเรียนการสอนวิชาชีพให้ผู้เรียนสามารถน าวิชาชีพ ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ด้วยความมั่นใจ
นั้น จ าเป็นจะต้องให้ผู้เรียนรู้ครบสามส่วนคือ ทฤษฎี ฝึกปฏิบัติเบ้ืองต้น และฝึกปฏิบัติจริงในสถาน
ประกอบการตามแผนภาพนี้ 

 
 
 
 
 

    ในสถานศึกษา   ในสถานศึกษา             ในสถานประกอบการ 
  
การเรียนการสอนในส่วนแรก คือ ภาคทฤษฎีและการปฏิบัติเบื้องต้นนั้นเป็นส่วนท่ีจัดด า

ด าเนินการโดยสถาบันการศึกษา แต่ส่วนท่ีสอง คือ การปฏิบัติจริง ถือว่าเป็นส่วนท่ีส าคัญท่ีสุดส่วน
หนึ่งในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ซึ่งต้องด าเนินการโดยสถานประกอบการ 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ สามารถฝึกฝนให้นักศึกษาได้เรียนรู้
และปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้วยเครื่องมือ และอุปกรณ์ในการท างาน เพื่อการเตรียมความ
พร้อมท่ีจะออกไปประกอบอาชีพในตลาดแรงงานต่อไป เพราะโดยปกติการเรียนการสอนใน
สถานศึกษานั้นไม่สามารถจัดประสบการณ์จริงด้านการท างานแก่นักศึกษาได้ เพราะสถานศึกษามี
ข้อจ ากัดไม่สามารถจะคงไว้ ซึ่งความทันสมัยในด้านอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ตลอดจนวิธีการ
ปฏิบัติได้ดังท่ีสถานประกอบการ อีกท้ังสถานศึกษาไม่สามารถจัดการเรียนการสอน และจัด
ประสบการณ์ในการท างานให้กับนักศึกษาได้ในทุกแง่ทุกมุมได้ 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นกิจกรรมท่ีส าคัญยิ่งในกระบวนการเรียนการสอนวิชาชีพ
วิชาการสาขาต่าง ๆ   เป็นกิจกรรมท่ีให้นักศึกษามีโอกาสฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานท่ีมีลักษณะงาน
ตรงตามสาขาวิชาชีพท่ีนักศึกษาเลือกเรียน  เพื่อนักศึกษาจะได้พัฒนาความรู้   ความสามารถท้ัง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบั ติควบคู่กันไปในสภาวะแวดล้อมท่ีเป็นจริง  ท าให้นักศึกษาได้รับ
ประสบการณ์ตรงด้วยตนเอง 

3.3 ขอบข่ายของงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
จากการศึกษาเอกสาร มีข้อมูลจากคู่มืออาจารย์นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (2555) กล่าวไว้ดังนี้ 
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกงานในลักษณะงานท่ีตรงตามสาขา

วิชาชีพท่ีตนเองก าลังศึกษาอยู่  ซึ่งบางสาขาวิชาชีพมีลักษณะงานกว้างมาก  นักศึกษาไม่สามารถ         

ทฤษฎี ฝึกปฏิบัติเบื้องต้น ฝึกปฏิบัติจริง 
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ฝึกปฏิบัติให้ครอบคลุมทุกลักษณะงานในเวลาอันจ ากัด จึงให้โอกาสนักศึกษาเลือกฝึกปฏิบัติงานท่ี
นักศึกษาสนใจ ท้ังนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบในคณะและสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง 

3.4 การนิเทศงาน 
จากการศึกษาเอกสาร มีข้อมูลจากคู่มืออาจารย์นิเทศก์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (2555) กล่าวไว้ดังนี้ การนิเทศงาน  
เป็นกระบวนการแนะน า  ช่วยเหลือ  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษาเพื่อให้ปฏิบัติหน้าท่ีได้ดี
ท่ีสุดและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการนิเทศงานดังนี้ 

1. ลักษณะของการนิเทศ 
การนิเทศงานมีหลายลักษณะ ต้ังแต่การเตรียมตัวนักศึกษาจากสาขาวิชา  การปฐมนิเทศ

ก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การประชุมแนะน าเป็นกลุ่ม  การซักถามพูดคุยเป็นรายบุคคล การ
แนะน าเอกสารและการเสาะแสวงหาความรู้ความสามารถเพิ่มเติม การสัมมนาระหว่างการฝึก
ประสบการณ์ การปัจฉิมนิเทศ รวมท้ังวิธีการอื่น ๆ ท่ีจะช่วยเพิ่มพูนประสิทธิภาพ ในการฝึก
ปฏิบัติงานของนักศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

2. ผู้นิเทศนักศึกษา 
ผู้ท าหน้าท่ีนิเทศงานแก่นักศึกษา  เรียกว่า  “ผู้นิเทศก์” ซึ่งมีอยู่  2  ฝ่าย  คือ 

1) ผู้นิเทศฝ่ายหน่วยงานฝึกประสบการณ์ หมายถึง  หัวหน้าหน่วยงานท่ีนักศึกษาเข้า
รับการฝึกประสบการณ์หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน 

2) ผู้นิเทศก์ฝ่ายมหาวิทยาลัย หมายถึง  อาจารย์จากสาขาวิชาท่ีส่งนักศึกษาออกฝึก
ประสบการณ์ หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากสาขาวิชา 

3. จ านวนครั้งในการนิเทศ 
ในการนิเทศนักศึกษาอยู่ในดุลพินิจของอาจารย์นิเทศก์ แต่อย่างน้อย 1 ครั้งต้องเป็นการ

ไปนิเทศก์ยังสถานประกอบการท่ีนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
4. การบันทึกการนิเทศ 
ผู้นิเทศก์การฝึกประสบการณ์  ท้ังสองฝ่ายควรบันทึกการนิเทศงานหรือแสดงข้อคิดเห็น

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของนักศึกษาในแบบบันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจ าวันของนักศึกษา      
3.5 บทบาทหน้าที่ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
จากการศึกษาเอกสาร ข้อมูลจากคู่มืออาจารย์นิเทศก์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (2555) กล่าวไว้ดังนี้ 
1. บทบาทหน้าท่ีของผู้นิเทศก์ฝ่ายหน่วยงาน 
จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนเริ่มฝึกประสบการณ์ในหน่วยงาน  เพื่อช้ีแจงให้

นักศึกษาทราบถึงลักษณะงาน การบริหารงานในหน่วยงาน และระเบียบ ข้อปฏิบัติต่าง ๆ ท่ีนักศึกษา
จะต้องยึดถือปฏิบัติ ท าการนิเทศงานแก่นักศึกษา  โดยให้ค าแนะน าปรึกษาในงานท่ีนักศึกษาได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติ  ช้ีแจงข้อบกพร่องของนักศึกษา  และช่วยแก้ไขปัญหา อันอาจจะเกิดขึ้น 
ควบคุมดูแลความประพฤติของนักศึกษา และให้ความคุ้มครองรักษาความปลอดภัย แก่นักศึกษาตาม
สมควร ประเมินผลการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา ประสานงานกับมหาวิทยาลัยและผู้นิเทศก์ฝ่าย
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มหาวิทยาลัย และช่วยเสนอแนะแนวทางการฝึกประสบการณ์  หรือวิธีการปรับปรุงแก้ไข การฝึก
ประสบการณ์ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2.  บทบาทหน้าท่ีของผู้นิเทศก์ฝ่ายมหาวิทยาลัย 
จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนจะออกฝึกประสบการณ์  เพื่อช้ีแจงเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงานตามสาขาวิชาชีพ ท าการนิเทศนักศึกษายังหน่วยงานฝึกประสบการณ์เป็นครั้งคราวตาม
ความเหมาะสม  เพื่อให้ค าแนะน าปรึกษาแก่นักศึกษา  ติดตามผลการฝึกปฏิบัติงาน  และควบคุมดูแล
ความประพฤติและพฤติกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษารวมท้ังช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ท่ีเกิดขึ้นพบปะผู้
นิเทศก์ฝ่ายหน่วยงานเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสมเพื่อรับทราบถึงพฤติกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา  
และข้อเสนอแนะต่าง ๆ  จากหน่วยงาน ประชุมสัมมนานักศึกษาระหว่างฝึกประสบการณ์ตามความ
เหมาะสม ปัจฉิมนิเทศหลังจากฝึกประสบการณ์ ประเมินผลการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา 
ประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานฝึกประสบการณ์รวบรวมข้อคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ และหาแนวทางพัฒนาการฝึกประสบการณ์  ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3.  บทบาทหน้าท่ีของนักศึกษา 
หาสถานท่ีฝึกประสบการณ์รองรับตามสายงานท่ีได้ศึกษามา เข้ารับการปฐมนิเทศ  ปัจฉิม

นิเทศ  และการสัมมนาทุกครั้ง ตามท่ีคณะและสาขาวิชาก าหนด ฝึกปฏิบัติในงานท่ีได้รับมอบหมาย 
เพื่อให้ เกิดความรู้  ความสามารถ และสร้างเสริมประสบการณ์แก่ตนเอง ต้องบันทึกการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของตนเองเป็นประจ าทุกวันลงใน  แบบบันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ประจ าวัน มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ  มีความสนใจ ต้ังใจปฏิบัติงาน  และมีความรับผิดชอบในหน้าท่ีการ
งานท่ีได้รับมอบหมาย สร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคลากรในหน่วยงานฝึกประสบการณ์และผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือท่ีดีกับหน่วยงานฝึกประสบการณ์ ประพฤติตนอยู่ ในระเบียบข้อบังคับของ
หน่วยงานฝึกประสบการณ์ และประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย 

4. บทบาทของคณะ 
เพื่อให้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาด าเนินไปด้วยดี  คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ได้จัดต้ัง “คณะกรรมการประสานงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ”  ขึ้นมีกรรมการซึ่งมา
จากคณะและสาขาวิชาปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี ดังนี้ 

1. ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานฝึกประสบการณ์  และสาขาวิชา รวมท้ัง
งานด้านธุรการท่ีเกี่ยวข้อง  เช่น  หนังสือติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ 

2. จัดท าเอกสารต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์  เช่น คู่มือ แบบบันทึก  
แบบประเมินผลฯลฯ 

3. จัดก าหนดการด าเนินงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
4. จัดปฐมนิเทศ สัมมนา ปัจฉิมนิเทศ ให้แก่นักศึกษา โดยประสานงานกับสาขาวิชา 
5. ให้บริการข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์ 
6. ประเมินผลความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อการปฏิบัติงานของ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
7. แสวงหาแนวทางจัดด าเนินการฝึกประสบการณ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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3.6 ระเบียบปฏิบัติของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
จากการศึกษาเอกสาร ข้อมูลจากคู่มืออาจารย์นิเทศก์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (2555) กล่าวไว้ดังนี้ 
ระเบียบการฝึกประสบการณ์นักศึกษาต้องเข้าประชุม อบรม ปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ และ

สัมมนา ตามท่ีคณะและสาขาวิชาก าหนดไว้ ต้องมีเวลาฝึกประสบการณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
ช่วงเวลาฝึกประสบการณ์ท้ังหมด นักศึกษาท่ีจะผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ต้องผ่านการวัดผล  
ประเมินผล การฝึกประสบการณ์วิชาชีพท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของ
หน่วยงานท่ีนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์ ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ต้องไม่มีความผิดตามข้อระเบียบข้อบังคับส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ท่ีก าหนด
ไว้เป็นพิเศษ  ซึ่งถือว่าจะไม่ให้ผ่านการฝึกประสบการณ์หรือส่งตัวกลับมหาวิทยาลัย  คือ  ประพฤติ
เส่ือมเสียด้านชู้สาว ยักยอก  ขโมย ท าลายทรัพย์สินของผู้อื่น ด่ืมสุรา  เสพยาเสพติด เล่นการพนัน 
ทะเลาะวิวาทและก่อให้เกิดการแตกสามัคคีในหมู่คณะ ยุยง ปลุกปั่นทางการเมือง ก่อให้เกิดความไม่
สงบทางการเมือง 

การลงเวลาปฏิบัติงาน 
นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานให้ทันตามเวลาท่ีหน่วยงานฝึกประสบการณ์ก าหนดและไม่

กลับก่อนเวลาท่ีหน่วยงานฝึกประสบการณ์ก าหนด นักศึกษาจะต้องเซ็นช่ือลงเวลามาและกลับในบัญชี
ลงเวลาปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มท่ีคณะก าหนด หากมีเหตุจ าเป็นต้องลาหยุดการฝึกประสบการณ์ฯ 
ต้องช้ีแจงเหตุผลและใช้แบบใบลาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดให้เท่านั้น 

การแต่งกายของนักศึกษา 
ต้องแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หรือตามเครื่องแบบท่ี                

สถานฝึกประสบการณ์จัดให้ มาตรการการด าเนินการตามระเบียบการแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. 
2547 

นักศึกษาชาย 
1. เส้ือเช้ิตสีขาวแขนยาว หรือแขนส้ันไม่มีลวดลาย มีกระเป๋าด้านซ้าย ถ้าเป็นแขนยาว 

ห้ามพับแขน ให้ชายเส้ืออยู่ในกางเกง 
2. กางเกงขายาว ทรงสุภาพ สีด า สีกรมท่า หรือสีน้ าเงินเข้ม ไม่มีลวดลาย ไม่อนุญาตให้

สวมกางเกงยีนส์โดยเด็ดขาด 
3. กรณีท่ีผูกเน็คไท ให้ใช้เน็คไทของมหาวิทยาลัย หรือสีกรมท่า ติดเข็มเครื่องหมาย

มหาวิทยาลัย  
4. เข็มขัดตามแบบของมหาวิทยาลัย 
5. ถุงเท้าใช้สีเรียบ ไม่มีลวดลาย 
6. รองเท้าหนัง หรือรองเท้าผ้าใบหุ้มส้นสีด า ไม่อนุญาตให้สวมรองเท้าแตะโดยเด็ดขาดใน

งานพิธีการให้ใช้รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด าเท่านั้น 
7. ไว้ทรงผมทรงสุภาพ ไม่ตกแต่งสีผม ไม่ไว้หนวดเครา 
นักศึกษาหญิง 
1. เส้ือเช้ิตสีขาวแขนส้ันมีปก ไม่รัดรูป ติดกระดุมมหาวิทยาลัย ชายเส้ืออยู่ในกระโปรง 
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2. ติดเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยเหนืออกด้านซ้าย 
3. กระโปรงทรงสุภาพ ไม่มีลวดลาย สีด า สีกรมท่า หรือสีน้ าเงินเข้มและไม่อนุญาตให้ใส่

กระโปรงยีนส์และกางเกงยีนส์โดยเด็ดขาด 
4. เข็มขัดตามแบบของมหาวิทยาลัย 
5. รองเท้าหนัง หรือรองเท้าผ้าใบหุ้มส้น หรือรัดส้นสีด า ไม่มีลวดลาย ไม่อนุญาตให้สวม

รองเท้าแตะโดยเด็ดขาด ส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ให้สวมถุงเท้าส้ันสีขาวด้วย งานพิธีการให้ใช้
รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด าเท่านั้น 

6. ผมทรงสุภาพ ไม่ตกแต่งสีผมจนดูไม่สุภาพ 
 
3.7 ขั้นตอนการฝึกประสบการณ์ 
จากการศึกษาเอกสาร ข้อมูลจากคู่มืออาจารย์นิเทศก์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (2555) กล่าวไว้ดังนี้ 
1. นักศึกษารับแบบแจ้งความประสงค์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและกรอกรายละเอียดตาม

แบบฟอร์ม   
2. ส่งแบบแจ้งความประสงค์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพยังคณะ (รวบรวมโดยสาขาวิชาหรือ

หลักสูตร) เพื่อออกหนังสือ “ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ” (1 คน/ 1 
สถานท่ีฝึกงานเท่านั้น)  รับหนังสือขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและแบบ
ตอบรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ท่ีอาจารย์ผู้รับผิดชอบงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพของแต่
ละสาขาวิชาหรือหลักสูตร 

3. นักศึกษาน าหนังสือไปยื่นยังสถานประกอบการ เมื่อสถานประกอบการท าการตอบรับ
นักศึกษาแล้วให้นักศึกษาน าใบตอบรับมาส่งคณะ หากไม่ตอบรับให้น าหนังสือท่ีไม่ตอบรับมายื่นท่ี
คณะ แล้วด าเนินการตามข้ันตอนท่ี 1 ใหม่ 

4. นักศึกษาท่ีได้รับใบตอบรับเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วรอรับหนังสือส่งตัวในวันปฐมนิเทศท่ี
คณะจัดขึ้นเพื่อน าไปยื่นยังสถานประกอบการในวันแรกที่เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

5. รับคู่มือฝึกประสบการณ์และใบวุฒิบัตรได้ท่ีสาขาวิชา/หลักสูตร เท่านั้น 
6. รายงานตัวต่อสถานประกอบการตามวันและเวลาท่ีสถานประกอบการก าหนด 
7. นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในช่วงเวลาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
8. นักศึกษาต้องผ่านการนิเทศจากผู้นิเทศก์ท้ัง 2 ฝ่าย 
9. เมื่อเสร็จส้ินการฝึกประสบการณ์สถานประกอบการส่งตัวนักศึกษากลับมหาวิทยาลัย 

โดยแบบประเมินจะส่งคืนคณะก่อนวันส้ินสุดการฝึกประสบการณ์ อย่างน้อย 1 สัปดาห์  
10. คณะและสาขาวิชา/หลักสูตร จัดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์หลังจาก

เสร็จส้ินการฝึกประสบการณ์ 
11. สาขาวิชา/หลักสูตร ประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาเป็น

รายบุคคล ตามระเบียบการวัดและประเมินผลของมหาวิทยาลัย   
 - การก าหนดสัดส่วนคะแนน  50 : 50 (สาขาวิชา : หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) 
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เกณฑ์การวัดผลประเมินผล 
  85 – 100 = A  65 – 69  = C  

80 – 84   = B+  60 – 64       = D+ 
    75 – 79  = B  55 – 59       = D 
     70 – 74      = C+    0 – 54       = F 
- นักศึกษาจะผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้คะแนนเกรดต้องไม่ต่ ากว่า C 

 

4. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เก่ียวข้อง          
 

ประมวล ตันยะ และคณะ (2543) ศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และ
แนวทางการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาสถาบันราชภัฏนครราชสีมา ประชากรในการ
วิจัยได้แก่ นักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 4 และระดับอนุปริญญา ช้ันปีท่ี 2 สถาบันราช
ภัฏนครราชสีมา อาจารย์นิเทศก์ และหัวหน้าหน่วยงานท่ีรับนักศึกษาของสถาบันราชภัฏนครราชสีมา
ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเก็บรวมข้อมูลใช้แบบสอบถามท่ีคณะผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 3 ฉบับ 
สอบถามนักศึกษา อาจารย์นิเทศ และผู้บริหารหน่วยงาน รวมท้ังใช้การประชุมระดมสมอง ตัวแทน
นักศึกษาจากทุกคณะด้วย การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา และวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน 
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS FOR 
WINDOWS ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

1. สภาพปัจจุบันของการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถาม
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มากท่ีสุด นักศึกษาส่วนมากติดต่อสถานท่ี
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเอง โดยคาดว่าจะได้ฝึกตรงตามสาขาท่ีเรียน ในขณะฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
นักศึกษาส่วนมากได้รับมอบหมายงานท้ังท่ีตรงและไม่ตรงกับสาขาท่ีเรียน นักศึกษาส่วนมากได้รับ
สวัสดิการจากสถานท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เช่น อาหารกลางวัน ท่ีพัก ฯลฯ ขณะฝึกประสบการณ์
วิชาชีพนักศึกษาพักบ้านพักหรือหอพักท่ีเช่าอยู่เองมากท่ีสุด และเดินทางไปสถานท่ีฝึกประสบการณ์
วิชาชีพโดยรถประจ าทาง นักศึกษาส่วนมากคิดว่าได้ความรู้และประสบการณ์จากกา รฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในระดับมาก และมีความพึงพอใจต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในระดับมากใน
ด้านความสัมพันธ์กับบุคลากรในหน่วยงานมากท่ีสุด แต่มีความพึงพอใจระดับน้อยในด้านค าแนะน า
จากอาจารย์นิเทศก์มากท่ีสุด อาจารย์นิเทศก์ส่วนมากมีความคิดเห็นว่าปริมาณงานท่ีนักศึกษาได้รับ
มอบหมายให้ท าขณะฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีความพอดี และมีความพึงพอใจต่อผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาท่ีนิเทศในระดับปานกลาง ส าหรับผู้บริหารหน่วยงานระบุถึงสาเหตุ
ท่ีรับนักศึกษามาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานว่าเป็นเพราะเคยรับนักศึกษารุ่นก่อนนี้แล้วพอใจ
มากท่ีสุด การมอบหมายงานให้นักศึกษาท าค านึงถึงความตรงกับโปรแกรมวิชามากท่ีสุดรองลงมาตรง
กับความต้องการในหน่วยงาน และมีความเห็นว่านักศึกษาได้รับความรู้ และประสบการณ์จากการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในระดับปานกลางมากท่ีสุด ผู้บริหารหน่วยงานมีความคิดเห็นว่านักศึกษามีความ
ซื่อสัตย์สุจริต เข้าใจกฎระเบียบของหน่วยงานและสามารถประสานงานท างานกับผู้อื่นได้มากท่ีสุด แต่
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มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การรู้จักแหล่งข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ ต่อการปฏิบัติงาน และมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองต่ าท่ีสุด 

2. ปัญหาการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาท่ีส่วนมากไม่มีปัญหาในการหา
สถานท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ส่วนท่ีมีปัญหาพบว่าเป็นปัญหาในการขาดความรู้เกี่ยวกับสถานท่ีฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพมากท่ีสุด ในขณะฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาส่วนมากไม่มีปัญหา ส่วนท่ีมี
ปัญหาพบว่าเป็นปัญหาในการไม่มีโอกาสใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มท่ีมากท่ีสุด รองลงมา
อาจารย์ไม่ไปนิเทศ เดินทางไกล และอาจารย์ไปนิเทศน้อยครั้งเกินไป ตามล าดับ อาจารย์นิเทศ
ส่วนมากมีความคิดเห็นว่า การหาสถานท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีปัญหา การเตรียมการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพเพียงพอ การประสานงานระหว่างสถาบันกับสถานท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพดี
แล้ว และการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพท่ีด าเนินการอยู่เหมาะสม ส่วนผู้บริหารงานหน่วยงาน
ระบุว่าไม่มีการติดต่อโดยตรงจากสถาบัน การติดต่อล่าช้า ขาดการติดต่อล่วงหน้า จ านวน และ
โปรแกรมวิชาของนักศึกษาท่ีไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพไม่ตรงตามความต้องการ นักศึกษาท่ีมี
ความสามารถดีเป็นท่ีน่าพอใจมีจ านวนน้อย อาจารย์มานิเทศน้อยมากหรือไม่มาเลย และมีการ
ประสานงานกับสถาบันน้อยมากหรือไม่มีเลย 

3. แนวทางการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษามีความคิดเห็นว่า ส่ิงท่ีควร
พิจารณามากท่ีสุดในการเลือกสถานท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้แก่ ตรงกับสาขาท่ีเรียน รองลงมา
เป็นโอกาสในการได้งาน สถาบัน/โปรแกรมวิชาควรจัดหารายช่ือและข้อมูลของหน่วยงานแล้วให้
นักศึกษาติดต่อกับหน่วยงานเอง เมื่อนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพควรให้หน่วยงานและ
อาจารย์ร่วมกันนิเทศและให้ค าแนะน า โดยนักศึกษาคิดว่าการท่ีมีอาจารย์ไปนิเทศท าให้นักศึกษารู้สึก
อบอุ่น ส่วนการเตรียมนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาคิดว่า ควรอบรมเพิ่มเติม
โดยอาจารย์ของสถาบันมากท่ีสุด อาจารย์นิเทศก์ให้ข้อเสนอแนะว่า โปรแกรมวิชาหรืออาจารย์นิเทศ
ควรมีส่วนในการพิจารณาคัดเลือกสถานท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อให้ได้หน่วยงานท่ีตรงตามสาขา
ของนักศึกษาและเป็นหน่วยงานท่ีได้รับมาตรฐานนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพแล้วได้ประโยชน์ 
นักศึกษาควรได้รับการฝึกเพิ่มเติมในเรื่องคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ และบุคลิกภาพ นอกจากนั้น
อาจารย์นิเทศก์มีความคิดเห็นว่าควรมีการประสานงานระหว่างหน่วยงานกับสถาบันเพื่อให้ชัดเจนใน
บทบาทของแต่ละหน่วยงาน และควรมีการนิเทศและประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานและอาจารย์นิเทศก์ ผู้บริหารหน่วยงานให้ข้อเสนอแนะว่าควรมีการ
ประสานงานระหว่างสถาบันและหน่วยงานเพื่อให้ทราบจุดประสงค์ว่าต้องการให้หน่วยงานฝึกด้าน
ใดบ้าง อาจารย์นิเทศควรมาดูแลนักศึกษาบ้าง ก่อนท่ีนักศึกษาจะเลือกสถานท่ีฝึกประสบการณ์
วิชาชีพควรให้นักศึกษาทราบข้อมูลของหน่วยงานท่ีจะไปฝึกประสบการณ์ล่วงหน้านักศึกษาท่ีส่งไป
ควรมีความสามารถตรงตามความต้องการของหน่วยงานและควรเพิ่มความรู้พื้นฐานของนักศึกษาให้
แน่นพอ เช่น ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์   เป็นต้น 

ขนิษฐา พามาและประสิตา อินทะจันทร์ (2550) ศึกษาเรื่อง ระบบจัดการ ติดตามและ
ประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักเรียนนักศึกษา กรณีศึกษา : วิทยาลัยอาชีวศึกษา
พิษณุโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริหาร จัดการ ติดตามและประเมินผลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนักเรียน นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา เพื่อลดปัญหาในการติดตามและประเมินผลการฝึก
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ประสบการณ์วิชาชีพของนักเรียน นักศึกษาระดับอาชีวศึกษาและเพื่อให้มีกลไกหรือเครื่องมือในการ
ประสานงานระหว่างครูนิเทศกับสถานประกอบการ และระหว่างครูนิเทศกับนักเรียน นักศึกษาในการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระบบจัดการติดตาม และประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนี้         
ถูกพัฒนาโดยใช้โปรแกรมในรูปแบบของ Web Application โดยใช้ Apache เป็น Web Server 
และใช้ภาษา PHP Online  บนอินเตอร์เน็ต ระบบ Offline ผ่านทางไปรษณีย์หรือโทรศัพท์ โดย
นักเรียน นักศึกษาจะท าการค้นหาและเลือกสถานประกอบการท่ีต้องการเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ผ่านระบบ Online และติดต่อประสานงานกับครูนิเทศก์ รวมถึงดูผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพผ่าน
ระบบ Online ได้ ส่วนสถานประกอบการสามารถประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ
ประสานงานกับครูนิเทศก์ได้ท้ังระบบ Online และระบบ Offline จากการประเมินผลประสิทธิภาพ
ของระบบ โดยใช้ค่าความคิดเห็น 4 ด้าน คือ (1) ด้าน Functional Requirement Test (2) ด้าน 
Functional Test (3) ด้าน Usability Test, และ (4) ด้าน Security Test ผลการประเมินพบว่า
ผู้ใช้งานและผู้บริหารมีระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี โปรแกรมนี้สามารถสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานทางด้านการจัดการ ติดตามและประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักเรียน 
นักศึกษาในองค์กรได้ค่อนข้างดี 

ศุภกิจ วิทยาศิลป์ (2550) ศึกษาเรื่อง การศึกษาระบบและวิธีการจัดการการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบบริหารจัดการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเพื่อน าข้อมูลท่ีได้ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหาร
จัดการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผลวิจัยพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยการติดต่อเอง และ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพตรงกับสาขาท่ีตนเองเรียนมา รูปแบบในการ จัดการบริหารในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพส่วนใหญ่ ท าสัมมนา และเขียนโครงการพิเศษส่ง และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ส่วนใหญ่ฝึก จ านวน 1 ครั้ง ระยะเวลาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มากกว่า 300 ช่ัวโมง และ
ทราบหน้าท่ีในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพตอนไปรายงานตัวยังสถานฝึกประสบการณ์วิ ชาชีพ 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพส่วนใหญ่อยู่ ท่ี มากกว่า 5,000 บาท และหน่วยงานท่ี
นักศึกษาชอบฝึกงานมากท่ีสุด คือ หน่วยงานราชการและนักศึกษาต้องการท่ีจะท างานในหน่วยงาน
นั้นเป็นส่วนใหญ่ นักศึกษาท่ีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลเรียงล าดับตามความส าคัญ ดังต่อไปนี้ คือ การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงในการท างาน ส่วนรายข้อท่ีนักศึกษามี
ความคิดเห็นน้อยท่ีสุด คือสามารถน าความรู้และความช านาญจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพมาเป็น
พื้นฐานในการประกอบอาชีพ จากความคิดเห็นข้างต้นจะเห็นได้ว่า การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็น
การสร้างนักศึกษาให้รู้จักการท างานจริง และเรียนรู้การท างานและปฏิบัติจริง เพื่อเพิ่มทักษะและ
กระบวนการให้กับนักศึกษาท้ังทางด้านวิชาการและด้านสังคมเพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมท่ีจะ
ออกไปท างาน ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจและสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้  ผลการ
สัมภาษณ์อาจารย์ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา 
ในด้านแรกการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พบว่าทุกสาขาวิชามีการจัดวิชาการเตรียมฝึ ก
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ประสบการณ์ แก่นักศึกษา โดยมีการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในด้านต่างๆ เช่น ทักษะเฉพาะสาขา ภาษา คอมพิวเตอร์ รวมไปถึงการอบรมบุคลิกภาพท่ี
เหมาะสมในการท างาน และการจัดปฐมนิเทศแก่นักศึกษาท่ีจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในส่วน
ของการคัดเลือกและติดต่อสถานท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษามีโอกาสเลือกสถานท่ีฝึกตามท่ี
อาจารย์เสนอให้ และบางส่วนหาสถานท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพเองโดยมีอาจารย์เป็นผู้พิจารณา
อนุมัติ สถานท่ีฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาส่วนใหญ่สอดคล้องกับการเรียนตามสาขาวิชา และ
นักศึกษามีโอกาสได้ใช้ความรู้ท่ีเรียนมาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปัญหาท่ีพบส่วนใหญ่จะเป็น
การปรับตัวของนักศึกษาให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ ท้ังเพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ และกฎระเบียบของสถานท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในส่วนของการนิเทศและติดตามผลทุก
สาขาวิชาจะมีการนิเทศนักศึกษาอย่างน้อย 1 ครั้ง การวัดและประเมินผลของนักศึกษา คะแนนส่วน
ใหญ่จากการประเมินของหัวหน้างานของนักศึกษา คะแนนท่ีเหลือกมาจาก บันทึกการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ รายงาน และการน าเสนอ รวมไปถึงการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและปัจฉิม
นิเทศของนักศึกษา ข้อเสนอแนะท่ัวไปแก่ทางมหาวิทยาลัย ได้แก่ การเสนอให้จัดระบบการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของท้ังมหาวิทยาลัยให้เป็นระบบเดียวกัน การจัดต้ังกองสหกิจศึกษาเพื่อดูแล
นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ท้ังหมดท่ีก าลังฝึกงานภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อประหยัดงบประมาณและไม่
ซับซ้อน การจัดสรรทรัพยากรเพื่ออ านวยความสะดวกในการฝึกประสบการณ์ให้เพียงพอ เช่น รถ
มหาวิทยาลัยท่ีใช้ในการนิเทศ งบประมาณนิเทศนักศึกษา 

นกน้อย สุทธิสนธ์ (2550) ศึกษาเรื่อง การศึกษาระบบและวิธีการจัดการการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  มี
วัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาระบบบริหารจัดการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อน า
ข้อมูลท่ีได้ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยการติดต่อเอง และการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพตรงกับสาขาท่ีตนเองเรียนมา รูปแบบในการจัดการการบริหารในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ส่วนใหญ่ ท าสัมมนา และเขียนโครงการพิเศษส่งและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพส่วนใหญ่ฝึกจ านวน 
1 ครั้ง ระยะเวลาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มากกว่า 300 ช่ัวโมง และทราบหน้าท่ีในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพตอนไปรายงานตัวยังสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ค่าใช้จ่ายในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพส่วนใหญ่ มากกว่า 5,000 บาท และหน่วยงานท่ีนักศึกษาชอบฝึกงานมากท่ีสุด
คือ หน่วยงานราชการ และนักศึกษาต้องการท่ีจะท างานในหน่วยงานนั้นเป็นส่วนใหญ่ โดยภาพรวม
นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณา ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นรายข้อ พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากเช่นกัน โดย
เรียงล าดับความส าคัญได้ดังนี้ เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพการท างาน
ในสถานประกอบการ โดยเฉพาะในเรื่องของระเบียบวินัย รองลงมาคือ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงในการท างาน และเพื่อทักษะให้กับนักศึกษาได้น า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท างาน ส่วนรายข้อท่ีนักศึกษามีความคิดเห็นน้อยท่ีสุด   คือ สามารถน า
ความรู้และความช านาญจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพมากเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพได้ 
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อรุณรัตน์ คล้ายพงษ์ (2551) ศึกษาเรื่อง ปัญหาและอุปสรรคในการรับนักศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามแนวคิดของสถาน
ประกอบการ  มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามแนวคิดของสถานประกอบการ 
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลเบ้ืองต้นของสถานประกอบการ นักศึกษาส่วนใหญ่นิยมไปขอเข้ารับการ
ฝึกงานในหน่วยงานเอกชน เป็นส่วนใหญ่มากกว่าหน่วยงานภาครัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ ผู้ควบคุมดูแล
นักศึกษาฝึกงานฯ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ช่วงอายุ 30-35 ปี ประสบการณ์ 1-5 ปี ซึ่งสัมพันธ์กับ
ระดับช้ันทางบริหารคือ ผู้บริหารระดับต้น 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลด้านกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผู้ควบคุมการฝึกฯ มีความเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าควรให้นักศึกษามา
ติดต่อขอฝึกฯ กับหน่วยงานด้วยตนเองดีท่ีสุด คณะฯ ควรมีการส่งข้อมูลเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการฝึก
ฯ ของนักศึกษาแก่หน่วยงานระยะเวลาการฝึกฯ ของนักศึกษาท่ีเหมาะสม คือ 3 เดือน ควรมีอาจารย์
นิเทศไปดูแลนักศึกษาอย่างน้อย 3 ครั้ง ส่งบันทึกการฝึกฯ ให้ผู้ควบคุมตรวจ สัปดาห์ละครั้ง โดยมี
สัดส่วนการให้คะแนนประเมินนักศึกษาคืออาจารย์นิเทศ 30% และผู้ควบคุมการฝึกฯ 20%  คณะฯ
ควรมีการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างคณะฯ กับหน่วยงาน หรือผู้ควบคุมการฝึกฯ อาทิ การวางแผน
การฝึกหรือแก้ไขปัญหาร่วมกันฯ  

ส่วนท่ี 3 ด้านการฝึกอบรมท่ีจ าเป็นก่อนส่งนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตาม
แนวคิดของผู้ควบคุมการฝึกฯ เห็นว่าทักษะคอมพิวเตอร์ ส าคัญท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านพฤติกรรม 
กิริยา มารยาท บุคลิกภาพ ทักษะการใช้วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน ความเช่ียวชาญในศาสตร์เฉพาะสาขา
ท่ีเรียน และล าดับสุดท้ายคือ ทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

ส่วน ท่ี 4 ด้านปัญหาส าคัญ ท่ีท าให้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพไม่ประสบผลส าเร็จ ตามแนวคิดของผู้ควบคุมการฝึกฯ เห็นว่าปัญหาท่ีส าคัญท่ีสุด 
คือ นักศึกษาฝึกฯ ไม่ตรงกับสาขาท่ีเรียนมา รองลงมาคือ นักศึกษาไม่เห็นความส าคัญของการฝึกฯ 
นักศึกษาไม่มีความเช่ียวชาญในศาสตร์ท่ีเรียนมา สถาบันไม่ช้ีแจงวัตถุประสงค์ เป้าหมายการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพท่ีชัดเจนแก่สถานประกอบการ ผู้ควบคุมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพไม่มีเวลา
ดูแลนักศึกษาเท่าท่ีควร นักศึกษามีบุคลิกภาพ และพฤติกรรมไม่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน อาจารย์
นิเทศไม่ประสานงานกับสถานประกอบการในการดูแลนักศึกษาฝึกฯ และล าดับสุดท้ายคือ ปัญหา
ระยะเวลาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3 เดือน 

ส่วนท่ี 5 ด้านคุณสมบัตินักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพท่ีควรมี ตามแนวคิดของผู้
ควบคุมการฝึกฯ เห็นว่าคุณสมบัตินักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพท่ีควรมีอันดับ 1 คุณสมบัติด้าน
ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รองลงมาตามล าดับคือคุณสมบัติด้านความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ความรับผิดชอบต่อหน้ามี่การงาน การปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาน
ประกอบการ การตรงต่อเวลา การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา การมีความรู้ในศาสตร์ท่ีเรียนมา มี
ความใฝ่รู้และ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ส านักงาน ความรู้
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เบ้ืองต้นเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ด้านบุคลิกภาพการแต่งกาย กิริยามารยาท การเป็นผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรม และล าดับสุดท้ายคือ คุณสมบัติด้านภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 

ส่วนท่ี 6 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ จากการสัมภาษณ์ จากแบบสอบถามปลายเปิด และการ
สัมภาษณ์ ด้านกระบวนการฝึกฯ ผู้ควบคุณการฝึกฯ มีความเห็นว่า คณะฯ ควรจัดหาสถานท่ีฝึกฯ 
ให้แก่นักศึกษาเองเพื่อให้นักศึกษาฝึกฯได้ตรงกับศาสตร์ท่ีเรียนมา อาจารย์นิเทศควรมาดูแลนักศึกษา
มากกว่า 1 ครั้ง คณะฯควรมีการประชุมร่วมกับสถานประกอบการเพื่อรับทราบข้อมูลต่างๆ ร่วมกัน 
และควรตรวจสอบให้นักศึกษาเรียนให้ครบทุกวิชาก่อนจึงสามารถออกฝึกฯได้ เพื่อจะได้สามารถฝึกฯ
ได้อย่างเต็มท่ี ด้านทักษะและคุณสมบัติท่ีนักศึกษาฝึกฯควรมี ผู้ควบคุมการฝึกฯ มีความเห็นว่า
นักศึกษาควรมีความรู้ ความสามารถทักษะด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ควรมีความสามารถในการ
ปรับตัว  บุคลิกภาพ รับผิดชอบต่อหน้าท่ี กล้าคิด กล้าแสดงออกและแก้ปัญหาในเบ้ืองต้นได้ สนใจ ใฝ่
รู้ ส่วนด้านปัญหาอุปสรรคท่ีท าให้การฝึกฯไม่ประสบผลส าเร็จผู้ควบคุมการฝึกฯ มีความเห็นว่า ปัญหา
ส าคัญคือ นักศึกษาขาดทักษะคอมพิวเตอร์ และการใช้เครื่องใช้ส านักงาน นักศึกษาไม่เห็นความส าคัญ
ของการฝึกฯ ลักษณะงานบางประการเป็นความลับ ท าให้นักศึกษาเรียนรู้งานได้ไม่ครบท้ัง
กระบวนการ นักศึกษาไม่สนใจท่ีจะเรียนรู้งาน ประกอบกับผู้ควบคุมงานและอาจารย์นิเทศดูแลได้ไม่
เต็มท่ีจึงท าให้การฝึกฯ ไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร 

ฐิติวรดา  แสงสว่างและคณะ (2551) ศึกษาเรื่อง ความคาดหวัง ความคิดเห็น และความ
พึงพอใจต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคาดหวัง ความคิดเห็น และความพึงพอใจต่อการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในภาค
เรียนท่ี 2 และ 3 ปีการศึกษา 2550 ผลวิจัยพบว่า นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในเขตจังหวัด
อุตรดิตถ์มากท่ีสุด โดยมักจะฝึกกับหน่วยงานราชการ รองลงมาคือ บริษัท ห้างร้านท่ัวไป การเลือก
สถานท่ีฝึกงานมักจะค านึงถึงความสะดวกในการเดินทางเป็นอันดับแรก รองลงมา คือ ฝึกตรงกับ
สาขาวิชาท่ีเรียน ในกรณีท่ีให้ทางคณะวิทยาการจัดการหาสถานท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้ก็
เนื่องจากสนใจสถานท่ีฝึกประสบการณ์ท่ีคณะจัดให้ นอกจากนี้ระยะเวลาท่ีเหมาะสมต่อการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ส่วนใหญ่ระบุว่า เป็น 1 ภาคเรียน ท างานจันทร์ – ศุกร์ และสวมชุดนักศึกษาใน
การฝึกงาน นอกจากนี้สถานท่ีพัก นักศึกษาจะพักท่ีบ้านของตนเองเป็นส่วนใหญ่ โดยสอดคล้องกับ
การเลือกสถานท่ีฝึกงานประเด็นสะดวกกับการเดินทาง ค่าตอบแทนนั้นส่วนใหญ่ไม่ได้รับ การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาระบุว่าควรบรรจุอยู่ในหลักสูตร ผลการประเมินควรตัดเป็นเกรด ความรู้
ท่ีจ าเป็นต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3 อันดับแรกเรียงจากมาไปน้อย คือ ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ 
บัญชี และบริหารธุรกิจ ในด้านประโยชน์จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3 อันดับแรกเรียงจากมาก
ไปน้อย คือ นักศึกษาได้มีโอกาสสัมผัสกับสภาพการท างานจริง มีความอดทน และฝึกการตรงต่อเวลา 
นอกจากนี้ระดับความคาดหวังต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพท่ีมากท่ีสุด คือ การเปิดโลกทัศน์ของ
ตนเอง รองลงมา คือ ความรู้เพิ่มเติมจากส่ิงท่ีได้เรียน และได้เรียนรู้การปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น ส าหรับ
ด้านความคิดเห็นต่อการจัดการด้านต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการ โดยท่ัวไปอยู่เกณฑ์ดี อันดับแรก 
คือ การปฐมนิเทศ รองลงมา คือ ปัจฉิมนิเทศ และการรายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      
ด้านความพึงพอใจ โดยท่ัวไปอยู่ในระดับพึงพอใจมากโดยเฉพาะด้านลักษณะและขอบเขตงานเป็น
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อันดับหนึ่ ง รองลงมาคือ ความถนัดในการท างาน และการยกย่องชมเชยจากการท่ีได้ไปฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ปัญหาท่ีได้พอจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยภาพรวมไม่มี ส าหรับท่ีมีก็อยู่ใน
ระดับท่ีรุนแรงปานกลาง เช่น อุปกรณ์ส านักงาน รุนแรงเพียงเล็กน้อย คือ สถานท่ีฝึกประสบการณ์
ปริมาณงาน และภาษาต่างประเทศ  เป็นต้น นอกจากนี้นักศึกษายังเห็นด้วยกับการท่ีมีอาจารย์ไป
นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และควรบังคับให้นักศึกษาทุกคนได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ทิพาพร สุจารี (2551) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม การวิจัยมีวัตถุประสงค์ ประการแรก เพื่อศึกษาปัจจัยสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  และประการท่ีสองเพื่อศึกษาปัจจัย ท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ผลการวิจัยพบว่า  

1. นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษท่ีออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นหญิง ร้อยละ 
89.72 เรียนอยู่ในช้ันปีท่ี 4 ร้อยละ 73.33 อายุเฉล่ีย 22.6 ปี สถานประกอบการท่ีนักศึกษาออกฝึก
ประสบการณ์มากท่ีสุดคือท่ีพักหรือโรงแรมต่างๆ 

2. ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรอิสระกับประสิทธิภาพการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษท่ีมีค่าสหสัมพันธ์สูง ประกอบด้วย คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของนักศึกษา บุคลิกภาพของนักศึกษาแรงจูงใจในการฝึก กระบวนการฝึก ความเอาใจใส่ของ
ทีมวิทยากรประจ าหน่วยฝึก และความความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์นิเทศกับนักศึกษา ตามล าดับ 

3. ปัจจัยส าคัญ ได้แก่ แรงจูงใจในกระบวนการฝึก บุคลิกภาพของนักศึกษา คุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์ของนักศึกษาและความเอาใจใส่ของอาจารย์นิเทศ จัดเป็นปัจจัยท่ีมีผลโดยตรงต่อ
ประสิทธิภาพการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

พรรณราย เทียมทันและอนุวัติ คูณแก้ว (2552) ศึกษาเรื่อง การวิจัยและพัฒนารูปแบบ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
สภาพและปัญหาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศ และต่างประเทศ และพัฒนารูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ผลวิจัยพบว่า  

1. คณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะมีหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
โยท าหน้าท่ีจัดหาสถานท่ีฝึก ปฐมนิเทศก่อนฝึก จัดการนิเทศ และสัมมนาหลังฝึก ส าหรับปัญหาท่ีพบ 
ได้แก่ แหล่งฝึกงานอยู่ไกล ไม่เพียงพอ และการไม่ได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการ นักศึกษา
ไม่มีความรู้และทักษะในการท างาน การนิเทศไม่ต่อเนื่อง 

2. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย มีหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่
กับลักษณะของวิชาชีพของแต่ละสาขา ได้แก่ รูปแบบการเรียนสลับการท างาน  สหกิจศึกษา การฝึก
หลังเรียนทฤษฎีครบแล้ว ส าหรับปัญหาท่ีพบ ได้แก่ ไม่มีค่าตอบแทนในขณะฝึก นักศึกษาขาดทักษะ
ในการท างาน และมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม รวมท้ังไม่สามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์การได้ 
ส่วนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของมหาวิทยาลัยต่างประเทศ พบว่า มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
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อย่างเป็นระบบ โดยมีหน่วยงานประสานงาน เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนฝึก มีการประเมินอย่าง
ต่อเนื่อง และมีการสัมมนาหลังฝึก ส าหรับปัญหา ได้แก่ นักศึกษาไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของสถาน
ประกอบการ ท างานได้ไม่มีประสิทธิภาพ นักศึกษา ไม่พัฒนาตนเอง และปัญหาทางด้านภาษาเมื่อไป
ฝึกงานท่ีไม่ใช่ประเทศของตนเอง 

3. จากการสังเคราะห์รูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พบว่า มี 2 รู ปแบบ คือ 
แบบสหกิจศึกษา และแบบท่ัวไป ซึ่งจะเป็นรูปแบบท่ีมีความสอดคล้อง ความต่อเนื่องและสามารถ
น าไปสู่การปฏิบัติได้ 

เด่นชัย สมปอง (2555) ศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพปัญหาการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
นักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
สภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจ 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยได้แก่ นักศึกษา อาจารย์นิเทศก์ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และสถานประกอบการท่ีรับนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์ วิชาชีพ การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้การสนทนากลุ่มย่อยและใช้แบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา และวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  1. สภาพปัจจุบันของการจัดการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา พบว่านักศึกษาออก ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคเรียนฤดูร้อนมาก
ท่ีสุด และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นแบบ ท่ัวไป นักศึกษาส่วนมากจะออกฝึกงานในหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ สถานท่ีต้ังหน่วยงานท่ี นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์ในเขตมหาวิทยาลัยมากท่ีสุด 
สถานท่ีฝึกนักศึกษาจะหาเอง ท้ังหมด งานท่ีได้รับมอบหมายในการฝึกงานมีท้ังตรงและไม่ตรงกับงาน
สาขาท่ีเรียน อาจารย์นิเทศก์และสถานประกอบการคิดว่านักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์ในการ
ฝึกในระดับ ปานกลาง และคณะมีการจัดกิจกรรมเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อพัฒนาทักษะ
และ ความรู้ให้สอดคล้องกับแผนการจัดการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 2. ปัญหาของการจัดการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มี  ปัญหาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดคือ ปัญหาเรื่องการส่งเอกสาร รองลงมาคือปัญหาในการเลือกสถานท่ีฝึกและการ
ส่งข้อมูลประวัติ อาจารย์นิเทศก์มีความคิดเห็นเรื่องปัญหาการติดต่อประสานงานกับสถาน
ประกอบการและนักศึกษา รองลงมาคือ ปัญหาในการเลือกสถานท่ีฝึกและการออกนิเทศ และสถาน
ประกอบการส่วนใหญ่มีปัญหา เรื่องการติดต่อประสานงาน รองลงมาคือปัญหาความเหมาะสมของ
งานท่ีได้รับมอบหมาย 3. แนวทางในการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา พบว่านักศึกษา
ส่วนมาก ต้องการหาสถานท่ีฝึกเอง รองลงมาคือต้องการให้สถานศึกษาจัดหาให้ และต้องการให้มี
ระบบ แจ้งปัญหาในการฝึกไปสู่อาจารย์ท่ีปรึกษา อาจารย์นิเทศให้ข้อเสนอแนะว่าควรให้ทางคณะ  
คัดเลือกสถานประกอบการและจัดท าฐานข้อมูลสถานประกอบการเพื่อช่วยแนะน านักศึกษา  ควรมี
ระบบติดต่อประสานงาน และควรน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มาช่วยในการ จัดการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาสถานประกอบการให้ข้อเสนอแนะว่า ทางคณะควร  คัดเลือกสถานท่ี
ฝึกงานไว้ให้นักศึกษาเพื่อลดปัญหาความเหมาะสมของลักษณะงานกับสาขา ของนักศึกษา ควรมี
ระบบแจ้งปัญหาและร้องเรียนจากสถานประกอบการ และสถาน ประกอบการควรมีช่องทางในการ
แจ้งความประสงค์ต้องการนักศึกษาฝึกงาน 
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5. กรอบแนวคิดการท าวิจัย 
 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดกลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน กรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ความหมายเกี่ยวกับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ และการทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ท่ีเกี่ยวข้อง จึงได้
ก าหนดกรอบและแนวคิดในการวิจัยดังนี้       
    

 
ภาพกรอบแนวคิดการวิจัย 

 

ศึกษาปัญหาและอุปสรรคการ
ปฏิบัติงานการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ของคณะมนุษย์ศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม่ 

กลยุทธ์การพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม่ 
 

ศึกษาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของคณะมนุษย์ศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม่ 
 




