บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และได้นาเสนอตามหัวข้อดังต่อไปนี้
1. แนวคิดกลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
2. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
3. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง
5. กรอบแนวคิดการวิจัย
1. แนวคิดกลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
จากการศึ ก ษาเอกสาร มี นั ก วิช าการได้ ให้ ค วามหมายของแนวคิด กลยุ ท ธ์ก ารพั ฒ นา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หลายท่านด้วยกัน ดังนี้
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายไว้ว่า กลยุทธ์หมายถึง การ
รบที่มีเล่ห์เหลี่ยม, วิธีการที่ต้องใช้กลอุบายต่าง ๆ เล่ห์เหลี่ยมในการต่อสู้
สเคอร์ เ มอร์ ฮ อร์ น (Schermerhorn, 2003, อ้ า งในพิ บู ล ที ป ะปาล 2541) ได้ ใ ห้
ความหมายไว้ ว่ า กลยุ ท ธ์ ห มายถึ ง แผนแม่ บ ทหรื อ แผนปฏิ บั ติ ก ารหลั ก ส าคั ญ ขององค์ ก าร
(Comprehensive Action Plan) ซึ่ ง องค์ ก ารใช้ เป็ น ตั ว ก าหนดทิ ศ ทางการด าเนิ น งานระยะยาว
รวมทั้งใช้เพื่อเป็น แนวทางในการใช้ ทรัพ ยากรเพื่ อให้ บรรลุเป้ าหมาย โดยท าให้ ได้เปรียบทางการ
แข่งขันที่ยั่งยืน (Sustainable Competitive Advantage)
กลยุ ท ธ์ จ ะมุ่ ง เน้ น การน ามาใช้ ใ นสภาวการณ์ หรื อ สิ่ ง แวดล้ อ มที่ มี ก ารแข่ ง ขั น
(Competitive Environment) อันแสดงถึง “การคาดการณ์ที่ดีที่สุด” (Best Guess) ในสิ่งที่ต้องการ
กระทาเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า จะเกิดผลสาเร็จในอนาคตในขณะที่เผชิญอยู่กับคู่แข่งขัน หรือแม้แต่
ในสภาวการณ์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
เดสส์และมิลเลอร์ (Dess and Miller 1993, อ้างในพิบูล ทีปะปาล 2541) ได้แบ่ง กล
ยุทธ์ออกเป็น 2 ชนิดที่ไม่เหมือนกันคือ กลยุทธ์ที่ตั้งใจ (Intended Strategies) กับ กลยุทธ์ที่เป็นจริง
(Realized Strategies) และได้อธิบายดังนี้
กลยุท ธ์ที่ตั้ งใจ (Intended Strategies) ได้ แก่ กลยุท ธ์ที่ผู้จั ดการเสนอแนะ (Propose)
ออกแบบ (Design) และคาดหวั ง (expect) ว่ า จะน าไปสู่ ค วามส าเร็ จ ตามเป้ า หมายที่ ก าหนดไว้
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ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 อย่าง คือ เป้าหมาย (Goals) นโยบาย (Policies) และแผนปฏิบัติงาน
(Plans) ดังแสดงในรูป
เป้าหมาย (Goals)
สิ่งที่องค์การแสวงหาแนวทางสู่ความสาเร็จ
(What the organization seeks to accomplish)
กลยุทธ์ที่ตั้งใจ
(Intended Strategy)

นโยบาย (Policies)
“กฎ” ที่กาหนดขึ้นเพื่อกากับการดาเนินงานขององค์การ
(“Rules”) intended to shape organizational actions)

แผนปฏิบัติงาน (Plans)
ข้อความเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์การที่ผู้จัดการหวังจะให้เกิดขึ้น
(A statement of organizational actions managers hope will
take place)

รูปแสดงองค์ประกอบของ “กลยุทธ์ที่ตั้งใจ”
ที่มา : (Dess and Miller, อ้างอิงในพิบูล ทีปะปาล, 2541)
(1) เป้าหมาย (Goals) คือสิ่งที่องค์การแสวงหาแนวทางสู่ความสาเร็จ
(2) นโยบาย (Policies) คือ “กฎ” ที่กาหนดขึ้นเพื่อกากับการดาเนินงานขององค์การ
(3) แผนปฏิบัติงาน (Plans) คือข้อความเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์การที่ผู้จัดการ
หวังจะให้เกิดขึ้น
กลยุทธ์ที่เป็นจริง (Realized Strategies) เป็นกลยุทธ์ตรงข้ามกับกลยุทธ์ที่ตั้งใจเพราะ
เป้าหมาย นโยบายและแผนปฏิบัติงานที่ก่อตัวกันขึ้นเป็นกลยุทธ์ที่ตั้งใจขององค์การนั้น เมื่อถึงเวลา
น าไปปฏิ บั ติ อ าจแตกต่ า งจากสิ่ งที่ เกิ ด ขึ้ น จริ ง มากก็ ไ ด้ เพราะในทางปฏิ บั ติ นั้ น กลยุ ท ธ์ เริ่ ม แรก
(Original Strategy) เกือบทุกกลยุทธ์จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง ในช่วงที่อยู่ในขั้นการนาแผนไป
ปฏิบัติ (Implementation) เหตุผลก็เนื่องจากว่า สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแผนกลยุทธ์ที่
กาหนดไว้เดิมอาจใช้ไม่ได้ผล จึงจาเป็นต้องเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่ในบางส่วน เพื่อสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขัน และเพื่อให้สอดคล้องกับโอกาสที่เกิดขึ้นใหม่ในช่วงนั้นด้วย
ดังนั้นจึงกล่าวสรุปได้ว่า แผนกลยุทธ์ที่ตั้งใจไว้แต่เดิมบางส่วนที่ไม่ได้นาไปปฏิบัติเรียกว่า
“กลยุทธ์ที่ไม่ได้นาไปปฏิบัติ ” (Unrealized Strategy) และกลยุทธ์ที่เกิดขึ้นใหม่ โดยที่ไม่ได้วางแผน
มาก่ อ นเรี ยกว่า “กลยุท ธ์ ฉุก เฉิ น ” (Emergent Strategy) ดั ง นั้ น “กลยุ ท ธ์ที่ เป็ น จริง ” (Realized
Strategy) จึ ง เป็ น การรวมกั น ของ “กลยุ ท ธ์ ที่ จ งใจ” (Deliberate Strategy) กั บ กลยุ ท ธ์ ฉุ ก เฉิ น
ซึ่งพัฒนาเสริมแทรกเข้ามาใหม่
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พิทส์และเล (Pitts and Lei 2000, อ้างในพิบูล ทีปะปาล 2541) ได้ให้ความหมายไว้ว่า
กลยุท ธ์ หมายถึง ความคิ ด (Ideas) แผนงาน (Plans) และ การกระท า (Actions) ต่า งๆ ที่ บริ ษั ท
นามาใช้เพื่อให้เกิดความสาเร็จเหนือคู่แข่งขัน กลยุทธ์จะถูกออกแบบขึ้นเพื่อช่วยบริษัทบรรลุผลสาเร็จ
มีความเป็นต่อหรือความได้เปรียบทางการแข่งขันมาจากความสามารถของบริษัทที่จะดาเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ได้เด่นชัดมากกว่า หรือมีประสิทธิภาพเหนือกว่าคู่แข่งขัน
จากนิยามความหมายต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น ก็พอสรุปได้ว่า “กลยุทธ์ หมายถึง รูปแบบ
การตัดสินใจ หรือการกระทาโดยเฉพาะ ซึ่งผู้จัดการนามาใช้เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่
องค์การ วางไว้”
กลยุทธ์ (Strategies) เป็นแผนปฏิบัติการที่อธิบายถึงการจัดสรรทรัพยากรและกิจกรรม
ให้เหมาะสม ช่วยให้องค์การบรรลุเป้าหมายขององค์การ โดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
องค์ ก ารที่ ป ระสบความส าเร็ จได้ น าเอาวิ ธีก ารต่างๆ มาใช้ เช่ น การออกแบบประสิท ธิ ภ าพ การ
ปรับปรุงการผลิตด้วย PDCA ข้อเสนอแนะการปรับปรุงงานหรือการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ
จะเห็นได้ว่าเป็นวิธีการที่ให้ความสาคัญต่อพนักงานทุกระดับและทุกฝ่าย ซึ่งการให้พนักงานได้มีส่วน
ร่วมในการดาเนินการและรับรู้เป้าหมายขององค์การเป็นกลยุทธ์ การเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของ
องค์การ
การบริหารเชิงกลยุทธ์
กลยุท ธ์ (Strategies) เป็น แผนการปฏิบัติก ารที่ อธิบายถึง การจัดสรรทรัพยากรและ
กิจกรรมอื่นๆ ให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมและช่วยให้องค์การบรรลุเป้าหมาย ดังนั้น การบริหารเชิงกล
ยุ ท ธ์ (Strategic Management) จึ ง หมายถึ ง กระบวนการสร้ า งความมั่ น ใจว่ า องค์ ก ารได้ รั บ
ผลประโยชน์จากการใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมนามาใช้ด้านการตัดสินใจ และนาไปปฏิบัติซึ่งกลยุทธ์จะ
เสนอความเป็นต่อในการแข่งขัน ระหว่างองค์การและสิ่งแวดล้อมเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ
แบ่งกระบวนการบริหารออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ
1. การวิเคราะห์สถานการณ์
2. การกาหนดกลยุทธ์ขององค์การ
3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์
4. การควบคุมกลยุทธ์
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การบริหารเชิงกลยุทธ์ ส่วนวิเคราะห์สถานการณ์และการกาหนดกลยุทธ์ขององค์การ เป็น
ขั้นตอนการกาหนดกลยุทธ์ ตามแผนภูมิดังนี้
การปฏิบัติการตามกลยุทธ์

การวิเคราะห์
สถานการณ์
 การกาหนด
ภารกิจและ
เป้าหมาย
 การประเมินสิ่ง
แวดล้อมภาย
นอก
 การวิเคราะห์

การกาหนดกลยุทธ์
ขององค์การ
 กลยุทธ์ระดับ
องค์การ
 กลยุทธ์ระดับ
หน้าที่

กาหนดกลยุทธ์

การปฏิบัติตาม
กลยุทธ์

การควบคุม
กลยุทธ์

 การวางแผน
 การจัดองค์การ
 การชักนา
 การควบคุม

รูปแสดงกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ 4 ขั้นตอน
องค์การเป็นจานวนมากได้มีการกาหนดรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ขึ้น โดยพิจารณา
ความสอดคล้องกับลักษณะการดาเนิน งาน องค์การโดยทั่วไปจะมีการกาหนดรูปแบบการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ ดังนี้
1. การประเมินสภาพการทางาน (Assessing)
เป็นกระบวนการศึกษาถึงภาพต่างๆ รวมทั้งข้อมูลที่จาเป็นเพื่อจะนามาเป็นตัวกาหนดถึง
ความต้องการขององค์การ และความเป็นไปได้เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งประกอบด้วยงาน
ต่อไปนี้ คือ
1.1 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการศึกษา หรือพิจารณาธรรมชาติและความสัมพันธ์ของสิ่ง ต่างๆ
1.2 สังเกตสิ่งต่างๆ ด้วยความรอบคอบ
1.3 วัดพฤติกรรมและ
1.4 เปรียบเทียบพฤติกรรมการทางาน
2. จัดลาดับความสาคัญของงาน (Prioritizing)
เป็นกระบวนการกาหนดเป้าหมาย จุดประสงค์ และกิจกรรมต่างๆ ขององค์การตามลาดับ
ความสาคัญ ประกอบด้วยงานดังนี้
2.1 กาหนดเป้าหมาย
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2.2 ระบุจุดประสงค์ในการทางาน
2.3 กาหนดทางเลือก
2.4 จัดลาดับความสาคัญ
3. ออกแบบวิธีการทางาน (Designing)
เป็นกระบวนการวางแผนขั้นตอนวิธีการทางานฝ่ายต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ประกอบด้วยงานดังนี้
3.1 จัดสายงานให้ส่วนประกอบต่างๆ ทั้งภายในภายนอกองค์การมีความสัมพันธ์กัน
3.2 หาวิธีการทางานเอาทฤษฎีหรือแนวคิดไปสู่การปฏิบัติ
3.3 เตรียมการต่างๆ ให้พร้อมที่จะทางาน
3.4 จัดระบบการทางานทั้งสายงานการผลิต และการบริการ
3.5 กาหนดแผนการทางาน ขั้นตอนวิธีการทางานให้ชัดเจน
4. จัดสรรทรัพยากร (Allocation Resources)
เป็ น กระบวนการก าหนดทรั พ ยากรต่ า งๆ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ในการท างาน
ประกอบด้วยงานดังนี้
4.1 กาหนดทรัพยากรที่ต้องใช้ตามความต้องการของหน่วยงาน
4.2 จัดสรรทรัพยากรที่มีคุณภาพให้หน่วยงานต่างๆ
4.3 กาหนดทรัพยากรที่จาเป็นจะต้องใช้สาหรับจุดมุ่งหมายขององค์การ
4.4 มอบหมายบุคลากรให้ทางานตามเป้าหมายขององค์การ
5. ประสานงาน (Coordinating)
เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับคน เวลา วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ
เพื่อจะทาให้การเปลี่ยนแปลงบรรลุผลสาเร็จ การประสานงานมีดังนี้
5.1 ประสานการปฏิบัติงานฝ่ายต่างๆ ทั้งภายในภายนอกองค์การให้ดาเนินการไป
ด้วยกันด้วยความราบรื่น
5.2 ปรับการทางานในส่วนต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพให้มากที่สุด
5.3 กาหนดเวลาการทางานในแต่ละช่วง
5.4 สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกองค์การ
6. นาการทางาน (Directing)
เป็นกระบวนการที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติของแต่ละฝ่ายภายในองค์การ เพื่อให้เกิดสภาพ
ที่เหมาะสม บรรลุผลแห่งการเปลี่ยนแปลงให้มากที่สุดมีดังนี้
6.1 การแต่งตั้งบุคลากรแต่ละฝ่าย
6.2 กาหนดแนวทางหรือกฎเกณฑ์การทางานให้มีความชัดเจน
6.3 กาหนดระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับเวลา ปริมาณหรืออัตราความเร็วในการทางาน
6.4 แนะนาการปฏิบัติและชี้แจงกระบวนการทางาน
6.5 ตัดสินใจเกี่ยวกับทางเลือกในการปฏิบัติงาน
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การออกแบบประสิทธิภาพ
การออกแบบ (Design) เป็นเทคนิควิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานอีกวิธีการหนึ่งซึ่ง
จะพิจารณาการทางานร่วมกันระหว่างคนและเครื่องจักร จาเป็นอย่างยิ่งที่องค์การจะต้องศึกษาปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตที่สาคัญ ได้แก่ การทางานของพนักงาน การทางานของเครื่องจักร และการ
ทางานของพนักงานที่ต้องทางานกับเครื่องจักร
คนงานและเครื่องจักรต่างต้องใช้แรงทางานได้ แต่คนไม่สามารถใช้แรงมากๆ และนาน
เหมือนกับเครื่องจักรได้ วิธีการที่สาคัญก็คือ การใช้คนควบคุมการทางานของเครื่องจักร โดยเฉพาะถ้า
งานนั้นเป็น งานที่ทากันอยู่เป็นประจาก็ควรจะจัดให้มีการป้ อนโปรแกรมเข้าไป เพื่อให้เครื่องจักร
สามารถทางานได้โดยอัตโนมัติ งานหลายประเภทที่ต้องอาศัยกระบวนการผลิตซ้าแบบเดิม การใช้
คนทางานเหล่านี้จึงเป็นการสิ้นเปลืองการใช้ทรัพยากรมนุษย์อย่างยิ่ง องค์การควรที่จะนาเครื่ องจักร
เข้ า มาช่ วยในการท างาน ซึ่ ง จะท างานได้ อ ย่ างรวดเร็ วและเป็ น มาตรฐานกว่ า จึ ง มั ก เกิ ด ค าถาม
โดยทั่วไปว่า “ทาไมโรงงานจึงจ้างพนักงานทางานมากกว่าที่จะใช้เครื่องจักรทางาน” คาตอบจาก
องค์การส่วนมากคือ การจ้างคนถูกกว่าการซื้อเครื่องจักรและงานที่ต้องอาศัยความคิด คนจะทาได้
ดีกว่าเครื่องจักร แม้แต่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีหน่ วยความจาจานวนมากก็ยังมีข้อจากัด เพราะไม่
สามารถคิดเพิ่มเติมได้ ดังนั้น งานที่ต้องอาศัยความคิดส่วนใหญ่องค์การจึงยังต้องอาศัยคน ทั้งนี้เป็น
เพราะคนสามารถคิดและตัดสินใจเกี่ยวกับปัญ หาที่พบได้อย่างมีเหตุผล แต่ เครื่องจักรทาได้เพียงแค่
การตอบสนองตามกฎและขั้นตอนที่ระบุไว้เท่านั้น
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าคนจะมีความสามารถในการคิดดัดแปลงได้ดีกว่าเครื่องจักร แต่ก็มี
ขอบเขตจากัด ด้ วยเหตุนี้ องค์ การจึง ต้อ งอาศัย เครื่อ งคอมพิ วเตอร์มาช่ วยในการจั ดเก็ บข้ อมู ลที่ มี
จานวนมาก และท าการประมวลผลได้ อ ย่ างถู ก ต้ อ ง ช่ว ยให้ ผู้ บ ริ ห ารสามารถตั ด สิ น ใจได้ อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพ องค์การที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหลายอย่างจาเป็นต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ในการ
พัฒนารูปแบบ เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ งานเหล่านี้เครื่องจักรไม่อาจทางานแทนคนได้ องค์จึง
ต้องอาศัยคนที่มีความรู้ความสามารถทางการสร้างสรรค์งานในรูปแบบต่างๆ
งานที่เกี่ยวกับการตรวจสอบจาเป็นต้องใช้ทั้งคนและเครื่องจักรร่วมกัน การวัดค่าและการ
ควบคุมจึงจะให้ความแม่นยาและความต่อเนื่องของงานได้ดี เช่น การวิเคราะห์คุณสมบัติทางโลหะทา
ได้ทั้งคนและเครื่องจักร เครื่องจักรสามารถกาหนดความแตกต่างเชิงปริมาณในรูปแบบของความ
แม่นยาอย่างมีแบบแผน กาหนดความแตกต่างในลักษณะของมิติ แรงดัน อุณหภูมิ และการตอบสนอง
ออกมาได้เร็ว แต่คนได้เปรียบในแง่ของการตัดสินใจ การเลือกสีและวัสดุ เป็นต้น ดังนั้น การออกแบบ
ใดๆ องค์การจะต้องพิจารณาก่อนเสมอว่า “ต้องการงานแบบใด คนและเครื่องจักรจะทางานต่างๆ
เหล่านั้นได้ดีแค่ไหน” สิ่งที่สาคัญก็คือ องค์การจะต้องรู้ด้วยว่างานประเภทใดที่เหมาะสมกับเครื่องจักร
และงานประเภทใดที่ เหมาะกับคน สิ่งสาคัญ อีกอย่างก็คือ การประเมินผลได้ว่าเครื่องจักรและคน
สามารถทางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด
การออกแบบให้คนและเครื่องจักรทางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความสาคัญ
มากในปัจจุบัน ผู้ออกแบบจาเป็นต้องมีข้อมูลพื้นฐานและมีการวิจัยที่จะกาหนดการทางาน การเรียนรู้
เกี่ยวกับการทางานซึ่งมีความสาคัญ ต่อการออกแบบเครื่องจักรเช่นเดียวกัน เพื่อให้พ นั กงานและ
เครื่องจักรทางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
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การปรับปรุงการผลิตด้วยวงจร PDCA
องค์การผู้ผลิตมีวิธีการเพิ่มผลผลิตได้หลายวิธี ทั้งแบบตะวันตกและแบบญี่ปุ่น ขึ้นอยู่กับ
ลักษณะของการผลิต ถึงแม้ว่าจะมีเครื่องเทคโนโลยีต่างๆ เป็นปัจจัยสาคัญ ต่อการปรั บปรุงการเพิ่ม
ผลผลิต แต่ก็ไม่สามารถทาให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดได้ถ้าปราศจากพนักงานที่มีคุณภาพ
และความรับผิดชอบ ดังนั้น เทคนิควิธีการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตที่องค์การ การผลิต นิยมใช้อย่าง
แพร่หลายก็คือ เทคนิควิธีการที่ทาให้พนักงานได้มีส่วนร่วม เป็นเทคนิ ควิธีการที่ใช้ในองค์การการผลิต
ของประเทศญี่ ปุ่ น ซึ่ งองค์การการผลิตและบริก ารน ามาปรับ ใช้ในการเพิ่ มผลผลิต ญี่ ปุ่น เรียกว่า
Kaizen Activity ที่รู้จักกันโดยทั่วไป ได้แก่ วงจร PDCA, 5 ส, ระบบข้อเสนอแนะ และกิจกรรมกลุ่ม
คุณภาพ เป็นต้น
วงจร PDCA มี อี ก ชื่ อ เรี ย กว่ า วงจรเดมมิ ง (Deming Cycle) หรื อ วงจรชิ ว ฮาร์ ท
(Shewhart Circle) ชิ ว ฮาร์ ท เป็ น ผู้ คิ ด วงจรนี้ ขึ้ น โดยมี เดมมิ ง เป็ น คนเผยแพร่ ให้ รู้ จั ก กั น อย่ า ง
แพร่ ห ลาย PDCA เป็ น วงจรของการบริ ห ารจั ด การ เพื่ อ ให้ เกิ ด การปรั บ ปรุ ง อย่ า งต่ อ เนื่ อ งที่ มี
ความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกันดังนี้
P = Plan หมายถึง การกาหนดวัตถุประสงค์ และการตั้ง เป้าหมายขององค์การ ใน
การวางแผนการผลิตว่าจะผลิตอะไร และด้วยวิธีการใด เป็นต้น
D = Do หมายถึง การลงมือปฏิบัติตามแผนที่ได้กาหนดไว้
C = Check หมายถึง การตรวจสอบความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน และการทบทวน
ข้อบกพร่องต่างๆ ว่าได้ผลตามที่กาหนดไว้หรือไม่
A = Action หมายถึง หาแนวทางปรับปรุง แก้ไข และจัดทามาตรฐานในส่วนที่ปฏิบัติ
ได้ผลดี ตลอดจนการกาหนดแนวทางในการปรับปรุง
การปฏิบัติงานทุกขั้นตอนของวงจร PDCA มีข้อควรพิจารณา คือ
1. วงจร PDCA เป็นการริเริ่มสิ่งใหม่ๆ โดยเริ่มในขอบข่ายที่กาหนดก่อนที่จะนาไปปฏิบัติ
ต้องมีการทบทวน แก้ไขข้อผิดพลาดจนกว่าจะได้ผลดีและเป็นที่ยอมรับขององค์การมาตรฐาน
2. ต้องมีการติดต่อสื่อสารอย่างใกล้ชิด เพื่อจะได้รู้ถึงขั้นตอนการดาเนินงาน โดยเฉพาะ
ระหว่างผู้วางแผนกับผู้ปฏิบัติ
3. กาหนดเป้าหมายที่เหมาะสม องค์การจะต้องใช้ข้อมูลที่แท้จริงในการกาหนดเป้าหมาย
จากนั้นจึงเป็นมาตรฐานการดาเนินงาน ซึ่งจะทาให้การปรับปรุงมีประสิทธิภาพและดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง
4. การกาหนดเป้าหมายของแผนครั้งต่อไป ต้องพิจารณาจากปัจจัยแวดล้อมเป็นสาคัญ
PDCA มีลักษณะไม่ถึงกับสลับซับซ้อนมากนัก แต่ในการปฏิบั ติงานจริงองค์การมักจะลง
มือปฏิบัติโดยปราศจากการวางแผน และเมื่อลงมือปฏิบัติก็ไม่มีการตรวจสอบหรือประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่ผ่านมา จึงทาให้ไม่มีการป้องกันแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงาน การดาเนินการ ถ้าไม่มี
ขั้นตอนตรวจสอบก็อาจจะต้องเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งไป
การขับเคลื่อนวงจร PDCA องค์การไม่จาเป็นต้องเริ่มที่ P เสมอไปก็ได้ขึ้นอยู่กับลักษณะ
และการใช้งานของแต่ละขั้นตอน องค์การจะต้องวิเคราะห์ว่า ควรเริ่มที่ขั้นไหนจึงจะเหมาะสมกับ
สถานการณ์
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ข้อเสนอแนะการปรับปรุงงาน
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงงาน (Suggestion) เป็นเทคนิควิธีการเพิ่ มผลผลิตวิธีหนึ่ง ที่
เปิ ด โอกาสให้ พ นั ก งานได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการแสดงความคิ ด เห็ น ปรับ ปรุ ง งานที่ ท าอยู่ ช่ ว ยให้ ก าร
ปฏิบัติงานในส่วนต่างๆ มีการพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้น ส่งผลให้องค์การสามารถปรับปรุงงานและ
ทางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงงาน เป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานในหน่วยงานได้แสดงความ
คิดเห็นที่จะทางานให้ดีขึ้น และยังเป็นวิธีการหนึ่งของการจูงใจ (Motivation) ซึ่งผู้บริหารหรือหัวหน้า
งานจะต้องทาการโน้มน้าวจิตใจของพนักงาน ให้ประสานสามัคคีร่วมกันนาองค์การไปสู่เป้าหมายที่
กาหนด การสร้างความรู้สึกให้พนักงานเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ จึงมีส่วนช่วยแก้ไขและปรับปรุงการ
ดาเนินงานขององค์การ โดยถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่จะต้องร่วมมือกันปรับปรุงการเพิ่ม
ผลผลิตให้สูงขึ้น เรียกว่า “ระบบบริหารแบบล่างขึ้นสู่บน” วิธีการนี้เริ่มนามาใช้ในประเทศไทย ถือ
เป็ นปั จจั ยพื้ น ฐานอี กประการหนึ่ งของการเพิ่ ม ผลผลิต ซึ่ง เป็น การระดมความคิ ดเพื่อ การพั ฒ นา
คุณภาพและการเพิ่มผลผลิตโดยบุคคลและกลุ่ม
จุดมุ่งหมายของระบบข้อเสนอแนะ มีดังนี้
1. เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงการทางาน
2. เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดริเริ่ม การพัฒนาปรับปรุงให้หน่วยงานได้มีการเพิ่ม
ผลผลิตสูงขึ้น
3. เพื่อให้พนักงานมีความพอใจในการทางานและแก้ไขปัญหาการปรับปรุงงานของตนเอง
ที่ปฏิบัติอยู่แล้วให้ดีขึ้น เช่น
3.1 การปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน กระบวนการผลิต และลดเวลาการปฏิบัติงาน
3.2 การปรับปรุงการใช้งานของอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรต่างๆ
3.3 การประหยัดพัสดุและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการปรับปรุงคุณภาพ
3.4 การเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินการทางธุรกิจ
3.5 การปรับปรุงสภาพการทางานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ข้อเสนอแนะเหล่านี้อาจได้รับการกรอกในแบบฟอร์ม และส่งมายังคณะกรรมการโดยผ่าน
ทางหัวหน้างาน ข้อเสนอแนะที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะถูกนาไปปฏิบัติ (วิทยาลัย
การอาชีพกาญจนบุรี, 2556)
2. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
ความหมายของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications
Framework for Higher Education: TQF: HEd) หมายถึ ง กรอบที่ แ สดงระบบคุ ณ วุฒิ ก ารศึ กษา
ระดับอุดมศึกษาของประเทศ ซึ่งประกอบด้วย ระดับคุณวุฒิ การแบ่งสายวิชา ความเชื่อมโยงต่อเนื่อง
จากคุณวุฒิซึ่งเพิ่มสูงขึ้นตามระดับของคุณวุฒิ ลักษณะของหลักสูตรในแต่ละระดับคุณวุฒิ ปริมาณ
การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเวลาที่ต้องใช้ การเปิดโอกาสให้เทียบโอนผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ ซึ่ง
เป็นการส่งเสริม การเรียนรู้ตลอดชี วิต รวมทั้ง ระบบและกลไกที่ให้ความมั่ นใจ ในประสิทธิผลการ
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ดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของสถาบันอุดมศึกษาว่าสามารถผลิต
บัณฑิตให้บรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของแต่ละระดับคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี
ผู้สาเร็จการศึกษาปริญญาตรี โดยทั่วไปจะมีความรู้ความสามารถ อย่างน้อยต่อไปนี้
(1) ความรู้ที่ ครอบคลุม สอดคล้อง และเป็นระบบในสาขา/สาขาวิชาที่ศึกษา ตลอดถึง
ความเข้าใจในทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง
(2) ความสามารถที่จะตรวจสอบปัญ หาที่ซับซ้อนและพัฒนาแนวทางในการแก้ปัญ หาได้
อย่างสร้างสรรค์จากความเข้าใจที่ลึกซึ้งของตนเองและความรู้จากสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องโดยอาศัย
คาแนะนาแต่เพียงเล็กน้อย
(3) ความสามารถในการค้นหา การใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์แ ละสถิติที่เหมาะสมในการ
วิเคราะห์ และแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ตลอดจนการเลือกใช้กลไกที่เหมาะสมในการสื่อผลการวิเคราะห์
ต่อผู้รับข้อมูลข่าวสารกลุ่มต่าง ๆ
(4) ในกรณีของหลักสูตรวิชาชีพ สิ่งสาคัญคือ ความรู้และทักษะที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพในวิชาชีพนั้น ๆ
(5) ในกรณี ของหลั กสูตรวิชาการที่ ไม่มุ่ง เน้ นการปฏิ บัติในวิชาชี พ สิ่ง สาคัญ คือ ความรู้
ความเข้ า ใจอย่ า งลึ ก ซึ้ งในผลงานวิ จั ย ต่ า ง ๆ ในสาขา/สาขาวิ ช านั้ น ความสามารถในการแปล
ความหมาย การวิเคราะห์ และประเมินความสาคัญ ของการวิจัยในการขยายองค์ความรู้ในสาขา /
สาขาวิชา
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
(1) มีความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหา และข้อโต้แย้งทั้งในสถานการณ์ส่วนบุคคลและของ
กลุ่ม โดยการแสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในการแสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมไปปฏิบัติ
(2) สามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาค้นคว้าใน
สาขาวิชาของตนเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและข้อโต้แย้งในสถานการณ์อื่น
(3) สามารถพิจารณาแสวงหาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญ หาทางวิชาการหรือ
วิชาชีพ โดยยอมรับข้อจากัดของธรรมชาติของความรู้ในสาขาวิชาของตน
(4) มีส่วนร่วมในการติดตามพัฒนาการในศาสตร์ของตนให้ทันสมัย และเพิ่มพูนความรู้
และความเข้าใจของตนอยู่เสมอ
(5) มีจริยธรรมและความรับผิดชอบสูงทั้งในบริบททางวิชาการ ในวิชาชีพและชุมชนอย่าง
สม่าเสมอ
มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของคุณวุฒิระดับปริญญาตรี อย่างน้อยต้องเป็นดังนี้
(1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพโดยใช้ดุล ยพินิจ ทางค่านิยม
ความรู้ สึ ก ของผู้ อื่ น ค่ านิ ย มพื้ น ฐาน และจรรยาบรรณวิ ช าชี พ แสดงออกซึ่ ง พฤติ ก รรมทางด้ า น
คุณ ธรรมและจริยธรรม อาทิ มี วินัย มีความรับ ผิดชอบ ซื่อ สัตย์สุจริต เสียสละ เป็ นแบบอย่างที่ ดี
เข้าใจผู้อื่น และเข้าใจโลก เป็นต้น
(2) ด้านความรู้
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มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ ตระหนัก รู้หลักการและทฤษฏีใน
องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง สาหรับหลักสูตรวิชาชีพ มีความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะ
ด้านในสาขาวิชา และตระหนักถึงงานวิจัยในปัจจุบันทีเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและการต่อยอดองค์
ความรู้ ส่ว นหลั ก สูต รวิช าชีพ ที่ เน้น การปฏิ บั ติ จะต้อ งตระหนั ก ในธรรมเนี ยมปฏิ บั ติ กฎระเบี ย บ
ข้อบังคับ ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์
(3) ด้านทักษะทางปัญหา
สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจและสามารถประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐาน
ใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อมูลที่ได้ในการแก้ไขปัญหาและงานอื่น ๆด้วยตนเอง
สามารถศึกษาปัญหาที่ค่อนข้างซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ โดย
คานึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ สามารถ
ใช้ทักษะและความเข้าใจอันถ่องแท้ในเนื้อหาสาระทางวิชาการและวิช าชีพ สาหรับหลักสูตรวิชาชีพ
นักศึกษาสามารถใช้วิธีการปฏิบัติงานประจาและหาแนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีส่วนช่วยและเอื้อต่อการแก้ไขปัญ หาในกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นผุ้นาหรือ
สมาชิกของกลุ่ม สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนและต้องใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ
ในการแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและ
ของกลุ่ม รับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาตนเองและอาชีพ
(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถศึกษาและทาความเข้าใจในประเด็นปัญหา สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิค
ทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ทีเกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการ
แก้ไขปัญ หา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และ
นาเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างสม่าเสมอ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้ง ในการพูด การ
เขียน สามารถเลือกใช้รูปแบบของการนาเสนอที่เหมาะสมสาหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้
3. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นกิจกรรมที่สาคั ญยิ่งในกระบวนการเรียนการสอนวิชาชีพ
วิชาการสาขาต่าง ๆ เป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษามีโอกาสฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานที่มีลักษณะงาน
ตรงตามสาขาวิช าชี พ ที่ นั กศึ ก ษาเลือ กเรีย น เพื่ อ นั ก ศึก ษาจะได้ พั ฒ นาความรู้ ความสามารถทั้ ง
ภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ ค วบคู่ กั น ไปในสภาวะแวดล้ อ มที่ เป็ น จริ ง ท าให้ นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ
ประสบการณ์ตรงด้วยตนเอง
3.1 ความหมายของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
จากการศึ ก ษาเอกสาร มี นั ก วิ ช าการได้ ให้ ค วามหมายของการฝึ ก งานหรื อ การฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพหลายท่านด้วยกันดังนี้
พิมพร ฉายอรุณ (2544) การฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ หมายถึ ง การฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพ นอกสถานที่ ของนั ก เรีย น นั ก ศึก ษา โดยการส่ง ไปปฏิ บั ติจ ริง ในแหล่ ง วิท ยาการ และเป็ น
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กระบวนการวัดประสบการณ์ ความพร้อมให้แก่นักศึกษาเพื่อฝึกหัดทักษะในวิชาชีพ รู้จักวิธีการนา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการทางานในสถานประกอบการ และเข้าสู่งานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พีระนันท์ คาบอนพิทักษ์ (2542) ให้ความหมายของการฝึกประสบการณ์ ไว้ว่า การฝึก
ปฏิ บั ติ งานในสถานประกอบการต่ า ง ๆ โดยมี ก ารน าความรู้ที่ ไ ด้ ม าทั้ ง หมด ทั้ ง ภาคทฤษฎี แ ละ
ภาคปฏิบัติ มาใช้ในการฝึกประสบการณ์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษา เพื่อนาเอา
ประสบการณ์จากการฝึกประสบการณ์จริง ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป
ยุคลธร เชตุ พงษ์ (2548) กล่ าวว่า การฝึกประสบการณ์ วิชาชี พ หมายถึง กระบวนที่
นักศึกษานาความรู้ ทักษะ ที่ได้รับจากศึกษาในสถานศึกษาไปฝึกปฏิบัติจริง ในสถานประกอบการ
เพื่ อ เป็ น การเตรี ยมความพร้อ มก่ อนการจบการศึ กษา ท าให้ นั กศึ ก ษามี คุ ณ ภาพตรงตามที่ ส ถาน
ประกอบการต้ อ งการ และเพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาสามารถน าความรู้ และประสบการณ์ จ ากการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพจริงไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป
สิริกาญจน์ ปรีชาหาญ (2546) ได้ให้ความหมายของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพว่า เป็น
กระบวนการที่ให้นักเรียน นักศึกษาหรือผู้รับการฝึกได้มีความรู้ ความเข้าใจ มีประสบการณ์และทักษะ
ในการทางาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวไปสู่โลกของการประกอบอาชีพ การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพจะทาให้นักศึกษาหรือเยาวชนมีความพร้อม ที่จะเป็นผู้เชื่อมโยงช่องว่าง ระหว่างการศึกษาและ
การทางานให้สัมพันธ์กัน
อมรา ใจบ ารุ ง (2545) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของการฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ว่ า เป็ น
กระบวนการการเรียนรู้และหาประสบการณ์ จากการทางานจริง โดยมีผู้เชี่ยวชาญงานแนะนาการ
ทางานให้กับผู้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจใน
การปฏิ บั ติ งานจริง และให้ เกิ ด ความสามารถในการท างานที่ ดี สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ
อวัส ดา อิ น ยาศรี (2541) กล่ าวว่ า การฝึ ก ประสบการณ์ วิ ชาชีพ หมายถึ ง เป็ น การฝึ ก
ประสบการณ์ วิ ช าชี พ เป็ น สิ่ ง จ าเป็ น และมี ค วามส าคั ญ ยิ่ ง ที่ จ ะผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพ และ
ประสิทธิภาพผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ความจะได้ตระหนักความสาคัญเพื่อการบรรลุจุดมุ่งหมายของการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการเป็นทรัพยากรบุคคลในอนาคต
จากแนวคิดข้างต้น สรุป ได้ ว่า การฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ หรือการฝึ กงาน หมายถึ ง
กระบวนการที่นักศึกษา ซึ่งได้รับการศึกษาจากคณะตลอดหลักสูตรจนถึง ภาคเรียนสุดท้ายก่อนสาเร็จ
การศึกษา นาความรู้ ทักษะ ที่ได้รับจากการศึกษา ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพจริง ตามหลักสูตรที่
ศึกษา ในสถานประกอบการ เพื่ อเรีย นรู้ป ระสบการณ์ ตรง และเตรียมความพร้อ มก่ อนก้าวเข้ าสู่
ตลาดแรงงานในอนาคต
3.2 จุดมุ่งหมายและความสาคัญของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
จากการศึกษาเอกสาร มีนักวิชาการได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายและความสาคัญ ของการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพไว้ดังนี้
พีระนันท์ คาบอนพิทักษ์ (2542) กล่าวว่า จุดมุ่งหมายของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คือ มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ และความพร้อมในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเจต
คติที่ดีต่ออาชีพของตนเองและผู้อื่น
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อวัสดา อินยาศรี (2541) กล่าวว่า การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีจุดมุ่งหมายสาคัญหลาย
ประการคือ
1. เพื่อให้สามารถประยุกต์หลักการ ทฤษฎีและเทคนิคต่าง ๆ ด้านการจัดการและการ
บริหารธุรกิจ สู่ภาคปฏิบัติ
2. เพื่ อ เสริ ม สร้ า งประสบการณ์ บั ณ ฑิ ต ด้ า นความรู้ คุ ณ ธรรม จรรยาบรรณในการ
ประกอบอาชีพก่อนสาเร็จการศึกษา
3. เพื่อให้สามารถฝึกทักษะในการวิเคราะห์ปั ญ หา และการตัดสิน ใจในการแก้ปัญ หา
ทางการบริหารธุรกิจ
4. เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมต่ออาชีพธุรกิจ
5. เพื่อให้สามารถพัฒนาและเสริมสร้างภาวะผู้นา และทักษะในการเป็นนักการจัดการ
6. เพื่ อ เสริม สร้ างสัม พั น ธ์ อั น ดี ระหว่ างนั ก ศึ ก ษากั บ สถาบั น การศึ ก ษา นั ก ศึ ก ษากั บ
อาจารย์นักศึกษาด้วยกันเอง เพื่อเรียนรู้ร่วมกันเป็นหมู่คณะ
7. เพื่อให้สามารถพัฒนามนุษย์สัมพันธ์ คุณธรรม จริยธรรมของบัณฑิต ในการประกอบ
อาชีพทางการจัดการธุรกิจ
8. เพื่อสร้างความสามัคคี และการเสียสละ เพื่อประโยชน์ส่วนร่วม
9. เพื่อให้มีทักษะและประสบการณ์ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและเหมาะ
กับวิชาชีพ
10. เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษามี โ อกาสได้ ง านท าการฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ เป็ น การจั ด
ประสบการณ์ วิช าชีพ ชั้น สูง ให้แ ก่นัก ศึกษา ยึ ดเอาประสบการณ์ ที่ไ ด้รับจากการฝึก ประสบการณ์
วิชาชีพ เป็นหลักปฏิบัติ สาหรับการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต แต่อย่างไรก็ตาม ความมุ่งหมายที่
แท้จริงของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนั้น ต้องการฝึกให้นักศึกษารู้จักตนเองว่ามีความสามารถด้าน
ใดบ้าง และควรปรับปรุงด้านใดบ้าง
ข้ อ มู ล จากคู่ มื อ การฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (2555) กล่าวไว้ดังนี้
1. เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ ในลั ก ษณะงานของหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ที่
สอดคล้องกับวิชาการสาขาวิชาชีพของตน
2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ในสาขาวิชาชีพของตน
ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
3. เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาสามารถปฏิ บั ติ ง านที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ เ กิ ด ผลงานอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถแก้ปัญหา และพัฒนางานของตนเองให้ดียิ่งขึ้นได้
5. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถเพียงพอที่จะประกอบอาชีพ หรือสร้างงาน
ให้กับตนเองได้
6. เพื่อให้นักศึกษาเป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชน
7. เพื่อให้นักศึกษามีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย
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8. เพื่อให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่องานตามสาขาวิชาชีพของตน
สรุป หากวิเคราะห์ถึงจุดมุ่งหมายของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจะพบว่ามีจุดมุ่งหมาย
คือ ฝึกให้ผู้เรียนที่จบออกไปประกอบวิชาชีพโดยเน้นเรื่อง การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพได้สัมผัส
กับประสบการณ์จริงในสิ่งแวดล้อมของสังคมภายในสถานประกอบการ พัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะสม
กับวิชาชีพ และเพื่อพัฒนามนุษย์สัมพันธ์ คุณธรรม จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพต่อไป
พิมพร ฉายอรุณ (2545) ได้กล่าวถึงความสาคัญของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพว่าการ
จัดการเรียนการสอนวิชาชีพให้ผู้เรียนสามารถนาวิชาชีพ ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ด้วยความมั่นใจ
นั้น จาเป็นจะต้องให้ผู้เรียนรู้ครบสามส่วนคือ ทฤษฎี ฝึกปฏิบัติเบื้องต้น และฝึกปฏิบัติจริงในสถาน
ประกอบการตามแผนภาพนี้
ทฤษฎี

ฝึกปฏิบัติเบื้องต้น

ในสถานศึกษา

ในสถานศึกษา

ฝึกปฏิบัติจริง

ในสถานประกอบการ

การเรียนการสอนในส่วนแรก คือ ภาคทฤษฎีแ ละการปฏิบัติเบื้องต้นนั้นเป็นส่วนที่จัดดา
ดาเนินการโดยสถาบันการศึกษา แต่ส่วนที่สอง คือ การปฏิบัติจริง ถือว่าเป็นส่วนที่สาคัญ ที่สุดส่วน
หนึ่งในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ซึ่งต้องดาเนินการโดยสถานประกอบการ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ สามารถฝึกฝนให้นั กศึกษาได้เรียนรู้
และปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้วยเครื่องมือ และอุปกรณ์ในการทางาน เพื่อการเตรียมความ
พร้ อ มที่ จ ะออกไปประกอบอาชี พ ในตลาดแรงงานต่ อ ไป เพราะโดยปกติ ก ารเรี ย นการสอนใน
สถานศึกษานั้นไม่สามารถจัดประสบการณ์จริงด้านการทางานแก่นักศึกษาได้ เพราะสถานศึกษามี
ข้อจากัดไม่ สามารถจะคงไว้ ซึ่งความทันสมั ยในด้ านอุปกรณ์ และเครื่องมื อต่างๆ ตลอดจนวิธีการ
ปฏิ บั ติ ไ ด้ ดั ง ที่ ส ถานประกอบการ อี ก ทั้ ง สถานศึ ก ษาไม่ ส ามารถจั ด การเรี ย นการสอน และจั ด
ประสบการณ์ในการทางานให้กับนักศึกษาได้ในทุกแง่ทุกมุมได้
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นกิจกรรมที่ สาคัญยิ่งในกระบวนการเรียนการสอนวิชาชีพ
วิชาการสาขาต่าง ๆ เป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษามีโอกาสฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานที่มีลักษณะงาน
ตรงตามสาขาวิชาชีพ ที่นักศึก ษาเลือกเรียน เพื่อนั กศึกษาจะได้พั ฒ นาความรู้ ความสามารถทั้ ง
ภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ ค วบคู่ กั น ไปในสภาวะแวดล้ อ มที่ เ ป็ น จริ ง ท าให้ นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ
ประสบการณ์ตรงด้วยตนเอง
3.3 ขอบข่ายของงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
จากการศึกษาเอกสาร มีข้อมูลจากคู่มืออาจารย์นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (2555) กล่าวไว้ดังนี้
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกงานในลักษณะงานที่ตรงตามสาขา
วิชาชีพที่ ตนเองกาลังศึกษาอยู่ ซึ่ง บางสาขาวิชาชีพ มีลักษณะงานกว้างมาก นักศึกษาไม่สามารถ
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ฝึกปฏิบัติให้ครอบคลุมทุกลักษณะงานในเวลาอันจากัด จึง ให้โอกาสนักศึกษาเลือกฝึกปฏิบัติงานที่
นักศึกษาสนใจ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่ วยงานฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบในคณะและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3.4 การนิเทศงาน
จากการศึกษาเอกสาร มีข้อมูลจากคู่มืออาจารย์นิเทศก์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (2555) กล่าวไว้ดังนี้ การนิเทศงาน
เป็นกระบวนการแนะนา ช่วยเหลือ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษาเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ดี
ที่สุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการนิเทศงานดังนี้
1. ลักษณะของการนิเทศ
การนิเทศงานมีหลายลักษณะ ตั้งแต่การเตรียมตัวนักศึกษาจากสาขาวิชา การปฐมนิเทศ
ก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การประชุมแนะนาเป็นกลุ่ม การซักถามพูดคุยเป็นรายบุคคล การ
แนะน าเอกสารและการเสาะแสวงหาความรู้ ค วามสามารถเพิ่ ม เติ ม การสัม มนาระหว่า งการฝึ ก
ประสบการณ์ การปั จ ฉิ ม นิ เทศ รวมทั้ ง วิ ธี ก ารอื่ น ๆ ที่ จ ะช่ ว ยเพิ่ ม พู น ประสิ ท ธิ ภ าพ ในการฝึ ก
ปฏิบัติงานของนักศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
2. ผู้นิเทศนักศึกษา
ผู้ทาหน้าที่นิเทศงานแก่นักศึกษา เรียกว่า “ผู้นิเทศก์” ซึ่งมีอยู่ 2 ฝ่าย คือ
1) ผู้นิเทศฝ่ายหน่วยงานฝึกประสบการณ์ หมายถึง หัวหน้าหน่วยงานที่นักศึกษาเข้า
รับการฝึกประสบการณ์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
2) ผู้นิเทศก์ฝ่ายมหาวิทยาลัย หมายถึง อาจารย์จากสาขาวิชาที่ส่งนักศึกษาออกฝึก
ประสบการณ์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสาขาวิชา
3. จานวนครั้งในการนิเทศ
ในการนิเทศนักศึกษาอยู่ในดุลพินิจของอาจารย์นิเทศก์ แต่อย่างน้อย 1 ครั้งต้องเป็นการ
ไปนิเทศก์ยังสถานประกอบการที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์
4. การบันทึกการนิเทศ
ผู้นิเทศก์การฝึกประสบการณ์ ทั้งสองฝ่ายควรบันทึกการนิเทศงานหรือแสดงข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของนักศึกษาในแบบบันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจาวันของนักศึกษา
3.5 บทบาทหน้าที่ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
จากการศึกษาเอกสาร ข้อมูลจากคู่มืออาจารย์นิเทศก์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (2555) กล่าวไว้ดังนี้
1. บทบาทหน้าที่ของผู้นิเทศก์ฝ่ายหน่วยงาน
จัด ให้ มี ก ารปฐมนิ เทศนั กศึ ก ษาก่ อ นเริ่ ม ฝึ ก ประสบการณ์ ในหน่ ว ยงาน เพื่ อ ชี้ แ จงให้
นักศึกษาทราบถึงลักษณะงาน การบริหารงานในหน่วยงาน และระเบียบ ข้อปฏิบัติต่าง ๆ ที่นักศึกษา
จะต้องยึดถือปฏิบัติ ทาการนิเทศงานแก่นักศึกษา โดยให้คาแนะนาปรึกษาในงานที่นักศึกษาได้รับ
มอบหมายให้ ป ฏิ บั ติ ชี้ แ จงข้ อ บกพร่อ งของนั ก ศึ ก ษา และช่ ว ยแก้ ไ ขปั ญ หา อั น อาจจะเกิ ด ขึ้ น
ควบคุมดูแลความประพฤติของนักศึกษา และให้ความคุ้มครองรักษาความปลอดภัย แก่นักศึกษาตาม
สมควร ประเมินผลการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา ประสานงานกับมหาวิทยาลัยและผู้นิเทศก์ฝ่าย
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มหาวิทยาลัย และช่วยเสนอแนะแนวทางการฝึกประสบการณ์ หรือวิธีการปรับปรุงแก้ไข การฝึก
ประสบการณ์ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. บทบาทหน้าที่ของผู้นิเทศก์ฝ่ายมหาวิทยาลัย
จัด ให้ มี การปฐมนิ เทศนั ก ศึก ษาก่อ นจะออกฝึก ประสบการณ์ เพื่ อ ชี้ แจงเกี่ ยวกั บ การ
ปฏิบัติงานตามสาขาวิชาชีพ ทาการนิเทศนักศึกษายังหน่วยงานฝึกประสบการณ์เป็นครั้งคราวตาม
ความเหมาะสม เพื่อให้คาแนะนาปรึกษาแก่นักศึกษา ติดตามผลการฝึกปฏิบัติงาน และควบคุมดูแล
ความประพฤติและพฤติกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษารวมทั้งช่วยแก้ไขปัญ หาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นพบปะผู้
นิเทศก์ฝ่ายหน่วยงานเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสมเพื่อรับทราบถึงพฤติกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา
และข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากหน่วยงาน ประชุมสัมมนานักศึกษาระหว่างฝึกประสบการณ์ตามความ
เหมาะสม ปั จฉิ ม นิ เทศหลั งจากฝึ กประสบการณ์ ประเมิ น ผลการฝึ กประสบการณ์ ข องนั ก ศึ กษา
ประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานฝึกประสบการณ์รวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ และหาแนวทางพัฒนาการฝึกประสบการณ์ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. บทบาทหน้าที่ของนักศึกษา
หาสถานที่ฝึกประสบการณ์รองรับตามสายงานที่ได้ศึกษามา เข้ารับการปฐมนิเทศ ปัจฉิม
นิเทศ และการสัมมนาทุกครั้ง ตามที่คณะและสาขาวิชากาหนด ฝึกปฏิบัติในงานที่ได้รับมอบหมาย
เพื่ อ ให้ เกิ ด ความรู้ ความสามารถ และสร้ า งเสริ ม ประสบการณ์ แ ก่ ต นเอง ต้ อ งบั น ทึ ก การฝึ ก
ประสบการณ์ วิชาชีพ ของตนเองเป็น ประจาทุก วัน ลงใน แบบบัน ทึกการฝึก ประสบการณ์ วิช าชี พ
ประจาวัน มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความสนใจ ตั้งใจปฏิบัติงาน และมีความรับผิดชอบในหน้าที่การ
งานที่ได้รับ มอบหมาย สร้างความสั มพั นธ์อั นดี กับ บุคลากรในหน่วยงานฝึกประสบการณ์ แ ละผู้ ที่
เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือที่ดีกับหน่วยงานฝึกประสบการณ์ ประพฤติตนอยู่ ในระเบียบข้อบังคับของ
หน่วยงานฝึกประสบการณ์ และประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย
4. บทบาทของคณะ
เพื่อให้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาดาเนินไปด้วยดี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ได้จัดตั้ง “คณะกรรมการประสานงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ” ขึ้นมีกรรมการซึ่งมา
จากคณะและสาขาวิชาปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ ดังนี้
1. ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานฝึกประสบการณ์ และสาขาวิชา รวมทั้ง
งานด้านธุรการที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ
2. จัดทาเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์ เช่น คู่มือ แบบบันทึก
แบบประเมินผลฯลฯ
3. จัดกาหนดการดาเนินงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4. จัดปฐมนิเทศ สัมมนา ปัจฉิมนิเทศ ให้แก่นักศึกษา โดยประสานงานกับสาขาวิชา
5. ให้บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์
6. ประเมิ น ผลความพึ ง พอใจของสถานประกอบการที่ มี ต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
7. แสวงหาแนวทางจัดดาเนินการฝึกประสบการณ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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3.6 ระเบียบปฏิบัติของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
จากการศึกษาเอกสาร ข้อมูลจากคู่มืออาจารย์นิเทศก์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (2555) กล่าวไว้ดังนี้
ระเบียบการฝึกประสบการณ์นักศึกษาต้องเข้าประชุม อบรม ปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ และ
สัมมนา ตามที่คณะและสาขาวิชากาหนดไว้ ต้องมีเวลาฝึกประสบการณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
ช่วงเวลาฝึกประสบการณ์ทั้งหมด นักศึกษาที่จะผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ต้องผ่านการวัดผล
ประเมินผล การฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มหาวิทยาลัยกาหนด ต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของ
หน่วยงานที่นักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์ ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ต้องไม่มีความผิดตามข้อระเบียบข้อบังคับสาหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ที่ กาหนด
ไว้เป็นพิเศษ ซึ่งถือว่าจะไม่ให้ผ่านการฝึกประสบการณ์หรือส่งตัวกลับมหาวิทยาลัย คือ ประพฤติ
เสื่อมเสียด้านชู้สาว ยักยอก ขโมย ทาลายทรัพย์สินของผู้อื่น ดื่มสุรา เสพยาเสพติด เล่นการพนัน
ทะเลาะวิวาทและก่อให้เกิดการแตกสามัคคีในหมู่คณะ ยุยง ปลุกปั่นทางการเมือง ก่อให้เกิดความไม่
สงบทางการเมือง
การลงเวลาปฏิบัติงาน
นักศึกษาจะต้องปฏิบัติง านให้ทันตามเวลาที่หน่วยงานฝึกประสบการณ์กาหนดและไม่
กลับก่อนเวลาที่หน่วยงานฝึกประสบการณ์กาหนด นักศึกษาจะต้องเซ็นชื่อลงเวลามาและกลับในบัญชี
ลงเวลาปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มที่คณะกาหนด หากมีเหตุจาเป็นต้องลาหยุดการฝึกประสบการณ์ฯ
ต้องชี้แจงเหตุผลและใช้แบบใบลาที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้เท่านั้น
การแต่งกายของนักศึกษา
ต้ อ งแต่ ง กายตามระเบี ย บของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ หรื อ ตามเครื่ อ งแบบที่
สถานฝึกประสบการณ์จัดให้ มาตรการการดาเนินการตามระเบียบการแต่ง กายของนักศึกษา พ.ศ.
2547
นักศึกษาชาย
1. เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว หรือแขนสั้นไม่มีลวดลาย มีกระเป๋าด้านซ้าย ถ้าเป็นแขนยาว
ห้ามพับแขน ให้ชายเสื้ออยู่ในกางเกง
2. กางเกงขายาว ทรงสุภาพ สีดา สีกรมท่า หรือสีน้าเงินเข้ม ไม่มีลวดลาย ไม่อนุญาตให้
สวมกางเกงยีนส์โดยเด็ดขาด
3. กรณี ที่ ผูก เน็ค ไท ให้ ใช้เน็ คไทของมหาวิ ท ยาลัย หรือ สี กรมท่ า ติ ด เข็ มเครื่ องหมาย
มหาวิทยาลัย
4. เข็มขัดตามแบบของมหาวิทยาลัย
5. ถุงเท้าใช้สีเรียบ ไม่มีลวดลาย
6. รองเท้าหนัง หรือรองเท้าผ้าใบหุ้มส้นสีดา ไม่อนุญาตให้สวมรองเท้าแตะโดยเด็ดขาดใน
งานพิธีการให้ใช้รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดาเท่านั้น
7. ไว้ทรงผมทรงสุภาพ ไม่ตกแต่งสีผม ไม่ไว้หนวดเครา
นักศึกษาหญิง
1. เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นมีปก ไม่รัดรูป ติดกระดุมมหาวิทยาลัย ชายเสื้ออยู่ในกระโปรง
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2. ติดเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยเหนืออกด้านซ้าย
3. กระโปรงทรงสุภาพ ไม่มีลวดลาย สีดา สีกรมท่า หรือสีน้าเงินเข้มและไม่อนุญาตให้ใส่
กระโปรงยีนส์และกางเกงยีนส์โดยเด็ดขาด
4. เข็มขัดตามแบบของมหาวิทยาลัย
5. รองเท้าหนัง หรือรองเท้าผ้าใบหุ้มส้น หรือรัดส้นสีดา ไม่มีลวดลาย ไม่อนุญาตให้สวม
รองเท้ าแตะโดยเด็ ด ขาด ส าหรับ นั กศึ ก ษาชั้น ปี ที่ 1 ให้ ส วมถุง เท้าสั้ น สีข าวด้ วย งานพิ ธี การให้ ใช้
รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดาเท่านั้น
6. ผมทรงสุภาพ ไม่ตกแต่งสีผมจนดูไม่สุภาพ
3.7 ขั้นตอนการฝึกประสบการณ์
จากการศึกษาเอกสาร ข้อมูลจากคู่มืออาจารย์นิเทศก์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (2555) กล่าวไว้ดังนี้
1. นักศึกษารับแบบแจ้งความประสงค์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและกรอกรายละเอียดตาม
แบบฟอร์ม
2. ส่งแบบแจ้งความประสงค์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพยังคณะ (รวบรวมโดยสาขาวิชาหรือ
หลักสูตร) เพื่อออกหนังสือ “ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชี พ” (1 คน/ 1
สถานที่ฝึกงานเท่านั้น) รับหนังสือขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและแบบ
ตอบรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพของแต่
ละสาขาวิชาหรือหลักสูตร
3. นักศึกษานาหนังสือไปยื่นยังสถานประกอบการ เมื่อสถานประกอบการทาการตอบรับ
นักศึกษาแล้วให้นักศึกษานาใบตอบรับมาส่งคณะ หากไม่ตอบรับให้นาหนัง สือที่ไม่ตอบรับมายื่นที่
คณะ แล้วดาเนินการตามขั้นตอนที่ 1 ใหม่
4. นักศึกษาที่ได้รับใบตอบรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วรอรับหนังสือส่งตัวในวันปฐมนิเทศที่
คณะจัดขึ้นเพื่อนาไปยื่นยังสถานประกอบการในวันแรกที่เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
5. รับคู่มือฝึกประสบการณ์และใบวุฒิบัตรได้ที่สาขาวิชา/หลักสูตร เท่านั้น
6. รายงานตัวต่อสถานประกอบการตามวันและเวลาที่สถานประกอบการกาหนด
7. นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
8. นักศึกษาต้องผ่านการนิเทศจากผู้นิเทศก์ทั้ง 2 ฝ่าย
9. เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกประสบการณ์สถานประกอบการส่งตัวนักศึกษากลับมหาวิทยาลัย
โดยแบบประเมินจะส่งคืนคณะก่อนวันสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์ อย่างน้อย 1 สัปดาห์
10. คณะและสาขาวิชา/หลักสูตร จัดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์หลังจาก
เสร็จสิ้นการฝึกประสบการณ์
11. สาขาวิ ช า/หลั ก สู ต ร ประเมิ น ผลการฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ของนั ก ศึ ก ษาเป็ น
รายบุคคล ตามระเบียบการวัดและประเมินผลของมหาวิทยาลัย
- การกาหนดสัดส่วนคะแนน 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
- นักศึกษาจะผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้คะแนนเกรดต้องไม่ต่ากว่า C
4. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง
ประมวล ตั น ยะ และคณะ (2543) ศึ ก ษาเรื่อ ง การศึก ษาสภาพปั จจุ บั น ปั ญ หา และ
แนวทางการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาสถาบันราชภัฏนครราชสีมา ประชากรในการ
วิจัยได้แก่ นักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 และระดับอนุปริญญา ชั้นปีที่ 2 สถาบันราช
ภัฏนครราชสีมา อาจารย์นิเทศก์ และหัวหน้าหน่วยงานที่รับนักศึกษาของสถาบันราชภัฏนครราชสีมา
ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเก็บรวมข้อมูลใช้แบบสอบถามที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้น จานวน 3 ฉบับ
สอบถามนักศึกษา อาจารย์นิเทศ และผู้บริหารหน่วยงาน รวมทั้งใช้การประชุมระดมสมอง ตัวแทน
นักศึกษาจากทุกคณะด้วย การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา และวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ ย และค่ าความเบี่ ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS FOR
WINDOWS ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. สภาพปัจจุบันของการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มากที่สุด นักศึกษาส่วนมากติดต่อสถานที่
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเอง โดยคาดว่าจะได้ฝึกตรงตามสาขาที่เรียน ในขณะฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
นักศึกษาส่วนมากได้รับมอบหมายงานทั้งที่ตรงและไม่ตรงกับสาขาที่เรียน นักศึกษาส่ วนมากได้รับ
สวัสดิการจากสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เช่น อาหารกลางวัน ที่พัก ฯลฯ ขณะฝึกประสบการณ์
วิชาชีพนักศึกษาพักบ้านพักหรือหอพักที่เช่าอยู่เองมากที่สุด และเดินทางไปสถานที่ฝึกประสบการณ์
วิ ช าชี พ โดยรถประจ าทาง นั ก ศึ ก ษาส่ ว นมากคิ ด ว่ า ได้ ค วามรู้ แ ละประสบการณ์ จ ากกา รฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพในระดับมาก และมีความพึงพอใจต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในระดับมากใน
ด้านความสัมพันธ์กับบุคลากรในหน่วยงานมากที่สุด แต่มีความพึงพอใจระดับน้อยในด้านคาแนะนา
จากอาจารย์นิเทศก์มากที่สุด อาจารย์นิเทศก์ส่วนมากมีความคิดเห็นว่าปริมาณงานที่นักศึกษาได้ รับ
มอบหมายให้ ท าขณะฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ มี ค วามพอดี และมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ ผลการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาที่นิเทศในระดับปานกลาง สาหรับผู้บริหารหน่วยงานระบุถึงสาเหตุ
ที่รับนักศึกษามาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานว่าเป็นเพราะเคยรับนักศึกษารุ่นก่อนนี้แล้วพอใจ
มากที่สุด การมอบหมายงานให้นักศึกษาทาคานึงถึงความตรงกับโปรแกรมวิชามากที่สุดรองลงมาตรง
กับความต้องการในหน่วยงาน และมีความเห็นว่านักศึกษาได้รับความรู้ และประสบการณ์จากการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในระดับปานกลางมากที่สุด ผู้บริหารหน่วยงานมีความคิดเห็นว่านักศึกษามีความ
ซื่อสัตย์สุจริต เข้าใจกฎระเบียบของหน่วยงานและสามารถประสานงานทางานกับผู้อื่นได้มากที่สุด แต่
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มี ค วามคิ ด ริ เริ่ ม สร้ า งสรรค์ การรู้ จั ก แหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การปฏิ บั ติ ง าน และมี ก าร
ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองต่าที่สุด
2. ปัญหาการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นัก ศึกษาที่ส่วนมากไม่มีปัญ หาในการหา
สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ส่วนที่มีปัญหาพบว่าเป็นปัญหาในการขาดความรู้เกี่ยวกับสถานที่ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพมากที่สุด ในขณะฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาส่วนมากไม่มีปัญหา ส่วนที่มี
ปัญ หาพบว่าเป็ น ปั ญ หาในการไม่ มีโอกาสใช้ ความรู้ความสามารถอย่างเต็ม ที่ ม ากที่ สุ ด รองลงมา
อาจารย์ ไม่ไปนิ เทศ เดิ น ทางไกล และอาจารย์ไ ปนิ เทศน้อ ยครั้ง เกิ นไป ตามล าดับ อาจารย์ นิเทศ
ส่ ว นมากมี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า การหาสถานที่ ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ มี ปั ญ หา การเตรีย มการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพเพียงพอ การประสานงานระหว่างสถาบันกับสถานที่ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพดี
แล้ว และการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ดาเนินการอยู่เหมาะสม ส่วนผู้บริหารงานหน่วยงาน
ระบุ ว่าไม่ มีก ารติ ด ต่อ โดยตรงจากสถาบั น การติด ต่ อล่ าช้า ขาดการติ ดต่ อล่ วงหน้ า จ านวน และ
โปรแกรมวิ ช าของนั ก ศึ ก ษาที่ ไปฝึ ก ประสบการณ์ วิช าชี พ ไม่ ตรงตามความต้ อ งการ นั ก ศึ ก ษาที่ มี
ความสามารถดีเป็ นที่ น่ าพอใจมี จานวนน้อ ย อาจารย์ม านิ เทศน้ อยมากหรื อไม่ มาเลย และมี การ
ประสานงานกับสถาบันน้อยมากหรือไม่มีเลย
3. แนวทางการจั ดการฝึ กประสบการณ์ วิช าชีพ นั กศึ กษามีค วามคิ ดเห็น ว่ า สิ่ ง ที่ ควร
พิจารณามากที่สุดในการเลือกสถานที่ฝึกประสบการณ์วิ ชาชีพ ได้แก่ ตรงกับสาขาที่เรียน รองลงมา
เป็นโอกาสในการได้งาน สถาบั น/โปรแกรมวิชาควรจัดหารายชื่อและข้อมูลของหน่วยงานแล้วให้
นัก ศึ ก ษาติด ต่ อ กับ หน่ ว ยงานเอง เมื่ อ นั ก ศึก ษาไปฝึก ประสบการณ์ วิ ชาชีพ ควรให้ ห น่ วยงานและ
อาจารย์ร่วมกันนิเทศและให้คาแนะนา โดยนักศึกษาคิดว่าการที่มีอาจารย์ไปนิเทศทาให้นักศึกษารู้สึก
อบอุ่น ส่วนการเตรียมนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาคิดว่า ควรอบรมเพิ่มเติม
โดยอาจารย์ของสถาบันมากที่สุด อาจารย์นิเทศก์ให้ข้อเสนอแนะว่า โปรแกรมวิชาหรืออาจารย์นิเทศ
ควรมีส่วนในการพิจารณาคัดเลือกสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อให้ได้หน่วยงานที่ตรงตามสาขา
ของนักศึกษาและเป็นหน่วยงานที่ได้รับมาตรฐานนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพแล้วได้ประโยชน์
นักศึกษาควรได้รับการฝึกเพิ่มเติมในเรื่องคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ และบุคลิกภาพ นอกจากนั้น
อาจารย์นิเทศก์มีความคิดเห็นว่าควรมีการประสานงานระหว่างหน่วยงานกับสถาบันเพื่อให้ชัดเจนใน
บทบาทของแต่ละหน่วยงาน และควรมีการนิเทศและประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา
ร่ว มกั น ระหว่ างหน่ ว ยงานและอาจารย์ นิ เทศก์ ผู้ บ ริ ห ารหน่ ว ยงานให้ ข้ อ เสนอแนะว่ าควรมี ก าร
ประสานงานระหว่างสถาบันและหน่วยงานเพื่อให้ทราบจุ ดประสงค์ว่าต้องการให้หน่วยงานฝึกด้าน
ใดบ้าง อาจารย์นิ เทศควรมาดูแ ลนั กศึ กษาบ้ าง ก่ อนที่ นัก ศึก ษาจะเลือ กสถานที่ ฝึก ประสบการณ์
วิชาชีพควรให้นักศึกษาทราบข้อมูลของหน่วยงานที่จะไปฝึกประสบการณ์ล่วงหน้านักศึกษาที่ส่งไป
ควรมีความสามารถตรงตามความต้องการของหน่วยงานและควรเพิ่ มความรู้พื้นฐานของนักศึกษาให้
แน่นพอ เช่น ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
ขนิษฐา พามาและประสิตา อินทะจันทร์ (2550) ศึกษาเรื่อง ระบบจัดการ ติดตามและ
ประเมิน ผลการฝึกประสบการณ์ วิช าชี พของนั กเรียนนักศึก ษา กรณี ศึ กษา : วิทยาลัยอาชี วศึกษา
พิษณุโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริหาร จัดการ ติดตามและประเมินผลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนักเรียน นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา เพื่อลดปัญหาในการติดตามและประเมินผลการฝึก
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ประสบการณ์วิชาชีพของนักเรียน นักศึกษาระดับอาชีวศึกษาและเพื่อให้มีกลไกหรือเครื่องมือในการ
ประสานงานระหว่างครูนิเทศกับสถานประกอบการ และระหว่างครูนิเทศกับนักเรียน นักศึกษาในการ
ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ระบบจั ด การติ ด ตาม และประเมิ น ผลการฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ นี้
ถูก พั ฒ นาโดยใช้ โปรแกรมในรู ป แบบของ Web Application โดยใช้ Apache เป็ น Web Server
และใช้ภ าษา PHP Online บนอิน เตอร์ เน็ ต ระบบ Offline ผ่ านทางไปรษณี ย์ หรือ โทรศั พ ท์ โดย
นักเรียน นักศึกษาจะทาการค้นหาและเลือกสถานประกอบการที่ต้องการเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ผ่านระบบ Online และติดต่อประสานงานกับครูนิเทศก์ รวมถึงดูผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพผ่าน
ระบบ Online ได้ ส่ ว นสถานประกอบการสามารถประเมิ น ผลการฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ และ
ประสานงานกับครูนิเทศก์ได้ทั้งระบบ Online และระบบ Offline จากการประเมินผลประสิทธิภาพ
ของระบบ โดยใช้ค่าความคิ ดเห็ น 4 ด้าน คื อ (1) ด้าน Functional Requirement Test (2) ด้ าน
Functional Test (3) ด้ า น Usability Test, และ (4) ด้ า น Security Test ผลการประเมิ น พบว่ า
ผู้ใช้งานและผู้บริหารมีระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี โปรแกรมนี้สามารถสนับสนุนการ
ปฏิ บั ติงานทางด้านการจั ดการ ติ ดตามและประเมิน ผลการฝึกประสบการณ์ วิชาชี พ ของนั ก เรีย น
นักศึกษาในองค์กรได้ค่อนข้างดี
ศุ ภ กิ จ วิ ท ยาศิ ล ป์ (2550) ศึ ก ษาเรื่ อ ง การศึ ก ษาระบบและวิ ธี ก ารจั ด การการฝึ ก
ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ของนั ก ศึ ก ษาคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
อุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาระบบบริหารจัดการการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ ของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหาร
จัด การการฝึก ประสบการณ์ วิ ชาชี พ ของคณะมนุษ ยศาสตร์แ ละสัง คมศาสตร์ ผลวิ จัย พบว่ า กลุ่ ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยการติดต่อเอง และ
การฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ ตรงกับสาขาที่ตนเองเรียนมา รูป แบบในการจัดการบริหารในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพส่วนใหญ่ ทาสัมมนา และเขียนโครงการพิเศษส่ง และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ส่วนใหญ่ฝึก จานวน 1 ครั้ง ระยะเวลาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มากกว่า 300 ชั่วโมง และ
ทราบหน้ า ที่ ในการฝึ กประสบการณ์ วิช าชี พ ตอนไปรายงานตั วยั ง สถานฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชี พ
ค่ าใช้ จ่ า ยในการฝึ ก ประสบการณ์ วิช าชี พ ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ที่ มากกว่า 5,000 บาท และหน่ ว ยงานที่
นักศึกษาชอบฝึกงานมากที่สุด คือ หน่วยงานราชการและนักศึกษาต้องการที่จะทางานในหน่วยงาน
นั้นเป็นส่วนใหญ่ นักศึกษาที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลเรียงลาดับตามความสาคัญ ดังต่อไปนี้ คือ การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงในการทางาน ส่วนรายข้อที่นักศึกษามี
ความคิดเห็นน้อยที่สุด คือสามารถนาความรู้และความชานาญจากการฝึกประสบการณ์วิชาชี พมาเป็น
พื้นฐานในการประกอบอาชีพ จากความคิดเห็นข้างต้นจะเห็นได้ว่า การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็น
การสร้างนักศึกษาให้รู้จักการทางานจริง และเรียนรู้การทางานและปฏิบัติจริง เพื่อเพิ่มทักษะและ
กระบวนการให้กับ นักศึกษาทั้ งทางด้านวิชาการและด้ านสังคมเพื่อให้นักศึก ษามีความพร้อมที่ จะ
ออกไปทางาน ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจและสามารถแก้ปัญ หาเฉพาะหน้าได้ ผลการ
สัมภาษณ์อาจารย์ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา
ในด้ า นแรกการเตรี ย มฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ พบว่ า ทุ ก สาขาวิ ช ามี ก ารจั ด วิ ช าการเตรี ย มฝึ ก
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ประสบการณ์ แก่นักศึกษา โดยมีการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในด้านต่างๆ เช่น ทักษะเฉพาะสาขา ภาษา คอมพิวเตอร์ รวมไปถึงการอบรมบุคลิกภาพที่
เหมาะสมในการทางาน และการจัดปฐมนิเทศแก่นักศึกษาที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในส่วน
ของการคัดเลือกและติดต่อสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษามีโอกาสเลือกสถานที่ฝึกตามที่
อาจารย์เสนอให้ และบางส่วนหาสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เองโดยมีอาจารย์เป็ นผู้พิจารณา
อนุมัติ สถานที่ ฝึกประสบการณ์ ข องนั กศึกษาส่วนใหญ่ สอดคล้ องกั บการเรียนตามสาขาวิชา และ
นักศึกษามีโอกาสได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปัญหาที่พบส่วนใหญ่จะเป็น
การปรับตัวของนักศึกษาให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ ทั้งเพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ และกฎระเบียบของสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในส่วนของการนิเทศและติดตามผลทุก
สาขาวิชาจะมีการนิเทศนักศึกษาอย่างน้อย 1 ครั้ง การวัดและประเมินผลของนักศึกษา คะแนนส่วน
ใหญ่ จ ากการประเมิ น ของหั ว หน้ า งานของนั ก ศึ ก ษา คะแนนที่ เหลื อ กมาจาก บั น ทึ ก การฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ รายงาน และการนาเสนอ รวมไปถึงการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและปัจฉิม
นิเทศของนั ก ศึก ษา ข้อ เสนอแนะทั่ วไปแก่ ท างมหาวิ ท ยาลั ย ได้ แก่ การเสนอให้ จัด ระบบการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพของทั้งมหาวิทยาลัยให้เป็นระบบเดียวกัน การจัดตั้งกองสหกิจศึกษาเพื่อดูแล
นักศึกษาชั้นปี ที่ 4 ทั้งหมดที่ กาลังฝึกงานภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อประหยัดงบประมาณและไม่
ซับซ้อน การจัดสรรทรัพยากรเพื่ออานวยความสะดวกในการฝึกประสบการณ์ให้เพียงพอ เช่น รถ
มหาวิทยาลัยที่ใช้ในการนิเทศ งบประมาณนิเทศนักศึกษา
นกน้ อ ย สุ ท ธิ ส นธ์ (2550) ศึ ก ษาเรื่ อ ง การศึ ก ษาระบบและวิ ธี ก ารจั ด การการฝึ ก
ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ของนั ก ศึ ก ษาคณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ บ ลราชธานี มี
วัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาระบบบริหารจัดการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อนา
ข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยการติดต่อเอง และการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพตรงกับสาขาที่ตนเองเรียนมา รูปแบบในการจัดการการบริหารในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ส่วนใหญ่ ทาสัมมนา และเขียนโครงการพิเศษส่งและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพส่วนใหญ่ฝึกจานวน
1 ครั้ง ระยะเวลาในการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ มากกว่า 300 ชั่วโมง และทราบหน้าที่ในการฝึก
ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ตอนไปรายงานตั ว ยั ง สถานฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพส่วนใหญ่ มากกว่า 5,000 บาท และหน่วยงานที่นักศึกษาชอบฝึกงานมากที่สุด
คือ หน่วยงานราชการ และนักศึ กษาต้องการที่จะทางานในหน่วยงานนั้นเป็นส่วนใหญ่ โดยภาพรวม
นักศึ กษามี ความคิ ดเห็ นเกี่ยวกับ การฝึก ประสบการณ์ วิช าชี พอยู่ในระดับ มากเมื่อพิ จารณา ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นรายข้อ พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากเช่นกัน โดย
เรียงลาดับความสาคัญได้ดังนี้ เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพการทางาน
ในสถานประกอบการ โดยเฉพาะในเรื่องของระเบียบวินัย รองลงมาคือ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงในการทางาน และเพื่อทักษะให้กับนักศึกษาได้นา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทางาน ส่วนรายข้อที่นักศึกษามีความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ สามารถนา
ความรู้และความชานาญจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพมากเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพได้
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อรุณ รัตน์ คล้ายพงษ์ (2551) ศึกษาเรื่อง ปัญ หาและอุปสรรคในการรับนักศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามแนวคิดของสถาน
ประกอบการ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัญ หาและอุปสรรคในการับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัย ราชภั ฏจัน ทรเกษม เข้าฝึกประสบการณ์ วิชาชีพตามแนวคิด ของสถานประกอบการ
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของสถานประกอบการ นักศึกษาส่วนใหญ่นิยมไปขอเข้ารับการ
ฝึกงานในหน่วยงานเอกชน เป็นส่วนใหญ่มากกว่าหน่วยงานภาครัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ ผู้ควบคุมดูแล
นักศึกษาฝึกงานฯ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ช่วงอายุ 30-35 ปี ประสบการณ์ 1-5 ปี ซึ่งสัมพันธ์กับ
ระดับชั้นทางบริหารคือ ผู้บริหารระดับต้น
ส่วนที่ 2 ข้ อมู ลด้ านกระบวนการฝึ กประสบการณ์ วิ ชาชีพ ของคณะวิ ทยาการจั ดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผู้ควบคุมการฝึกฯ มีความเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าควรให้นั กศึกษามา
ติดต่อขอฝึกฯ กับหน่วยงานด้วยตนเองดีที่สุด คณะฯ ควรมีการส่งข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการฝึก
ฯ ของนักศึกษาแก่หน่วยงานระยะเวลาการฝึกฯ ของนักศึกษาที่เหมาะสม คือ 3 เดือน ควรมีอาจารย์
นิเทศไปดูแลนักศึกษาอย่างน้อย 3 ครั้ง ส่งบันทึกการฝึกฯ ให้ผู้ควบคุมตรวจ สัปดาห์ละครั้ง โดยมี
สัดส่วนการให้คะแนนประเมินนักศึกษาคืออาจารย์นิเทศ 30% และผู้ควบคุมการฝึกฯ 20% คณะฯ
ควรมีการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างคณะฯ กับหน่วยงาน หรือผู้ควบคุมการฝึกฯ อาทิ การวางแผน
การฝึกหรือแก้ไขปัญหาร่วมกันฯ
ส่วนที่ 3 ด้านการฝึกอบรมที่จาเป็นก่อนส่ง นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ ตาม
แนวคิดของผู้ควบคุมการฝึกฯ เห็นว่าทักษะคอมพิวเตอร์ สาคัญ ที่สุด รองลงมาคือ ด้านพฤติกรรม
กิริยา มารยาท บุคลิกภาพ ทักษะการใช้วัสดุอุปกรณ์สานักงาน ความเชี่ยวชาญในศาสตร์เฉพาะสาขา
ที่เรียน และลาดับสุดท้ายคือ ทักษะด้านภาษาอังกฤษ
ส่ ว นที่ 4 ด้ า นปั ญ หาส าคั ญ ที่ ท าให้ ก ารฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ของนั ก ศึ ก ษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพไม่ประสบผลสาเร็จ ตามแนวคิดของผู้ควบคุมการฝึกฯ เห็นว่าปัญหาที่สาคัญที่สุด
คือ นักศึกษาฝึกฯ ไม่ตรงกับสาขาที่เรียนมา รองลงมาคือ นักศึกษาไม่เห็นความสาคัญ ของการฝึกฯ
นักศึ กษาไม่ มีค วามเชี่ย วชาญในศาสตร์ที่ เรียนมา สถาบั นไม่ชี้แ จงวัตถุป ระสงค์ เป้ าหมายการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพที่ชัดเจนแก่สถานประกอบการ ผู้ควบคุมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพไม่มีเวลา
ดูแลนักศึกษาเท่าที่ควร นักศึกษามีบุคลิกภาพ และพฤติกรรมไม่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน อาจารย์
นิเทศไม่ประสานงานกับสถานประกอบการในการดูแลนักศึกษาฝึกฯ และลาดับสุดท้ายคือ ปัญ หา
ระยะเวลาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3 เดือน
ส่ว นที่ 5 ด้ านคุ ณ สมบั ติ นั ก ศึ ก ษาฝึ ก ประสบการณ์ วิช าชีพ ที่ ค วรมี ตามแนวคิ ด ของผู้
ควบคุมการฝึกฯ เห็นว่าคุณสมบัตินักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ควรมีอันดับ 1 คุณสมบัติด้าน
ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รองลงมาตามลาดับคือคุณสมบัติด้านความรู้เบื้ องต้น
เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์ ความรับ ผิ ด ชอบต่ อ หน้ า มี่ ก ารงาน การปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บของสถาน
ประกอบการ การตรงต่อเวลา การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา การมีความรู้ในศาสตร์ที่เรียนมา มี
ความใฝ่รู้และ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์สานัก งาน ความรู้
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เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ด้านบุคลิกภาพการแต่งกาย กิริยามารยาท การเป็นผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรม และลาดับสุดท้ายคือ คุณสมบัติด้านภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม
ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ จากการสัมภาษณ์ จากแบบสอบถามปลายเปิด และการ
สัมภาษณ์ ด้านกระบวนการฝึกฯ ผู้ควบคุณ การฝึกฯ มีความเห็นว่า คณะฯ ควรจัดหาสถานที่ฝึกฯ
ให้แก่นักศึกษาเองเพื่อให้นักศึกษาฝึกฯได้ตรงกับศาสตร์ที่เรียนมา อาจารย์นิเทศควรมาดูแลนักศึกษา
มากกว่า 1 ครั้ง คณะฯควรมีการประชุมร่วมกับสถานประกอบการเพื่อรับทราบข้อมูลต่างๆ ร่วมกัน
และควรตรวจสอบให้นักศึกษาเรียนให้ครบทุกวิชาก่อนจึงสามารถออกฝึกฯได้ เพื่อจะได้สามารถฝึกฯ
ได้ อ ย่ างเต็ มที่ ด้ านทั ก ษะและคุ ณ สมบั ติ ที่ นั ก ศึ กษาฝึ กฯควรมี ผู้ ค วบคุม การฝึ ก ฯ มี ค วามเห็ น ว่ า
นักศึกษาควรมีความรู้ ความสามารถทักษะด้านคอมพิ วเตอร์เบื้องต้น ควรมี ความสามารถในการ
ปรับตัว บุคลิกภาพ รับผิดชอบต่อหน้าที่ กล้าคิด กล้าแสดงออกและแก้ปัญหาในเบื้องต้นได้ สนใจ ใฝ่
รู้ ส่วนด้านปัญหาอุปสรรคที่ทาให้การฝึกฯไม่ประสบผลสาเร็จผู้ควบคุมการฝึกฯ มีความเห็นว่า ปัญหา
สาคัญคือ นักศึกษาขาดทักษะคอมพิวเตอร์ และการใช้เครื่องใช้สานักงาน นักศึกษาไม่เห็นความสาคั ญ
ของการฝึ ก ฯ ลั ก ษณะงานบางประการเป็ น ความลั บ ท าให้ นั ก ศึ ก ษาเรี ย นรู้ ง านได้ ไ ม่ ค รบทั้ ง
กระบวนการ นักศึกษาไม่สนใจที่จะเรียนรู้งาน ประกอบกับผู้ควบคุมงานและอาจารย์นิเทศดูแลได้ไม่
เต็มที่จึงทาให้การฝึกฯ ไม่ประสบผลสาเร็จเท่าที่ควร
ฐิติวรดา แสงสว่างและคณะ (2551) ศึกษาเรื่ อง ความคาดหวัง ความคิดเห็น และความ
พึง พอใจต่อการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุ ต รดิ ต ถ์ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาความคาดหวั ง ความคิ ด เห็ น และความพึ ง พอใจต่ อ การฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในภาค
เรียนที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2550 ผลวิจัยพบว่า นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในเขตจังหวัด
อุตรดิตถ์มากที่สุด โดยมักจะฝึกกับหน่วยงานราชการ รองลงมาคือ บริษัท ห้างร้านทั่วไป การเลือก
สถานที่ฝึกงานมักจะคานึงถึงความสะดวกในการเดินทางเป็นอั นดับแรก รองลงมา คือ ฝึกตรงกับ
สาขาวิ ช าที่ เรีย น ในกรณี ที่ ให้ ท างคณะวิท ยาการจั ด การหาสถานที่ ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ให้ ก็
เนื่ องจากสนใจสถานที่ ฝึก ประสบการณ์ ที่ คณะจั ดให้ นอกจากนี้ ระยะเวลาที่ เหมาะสมต่อ การฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ ส่วนใหญ่ระบุว่า เป็น 1 ภาคเรียน ทางานจันทร์ – ศุกร์ และสวมชุดนักศึกษาใน
การฝึกงาน นอกจากนี้สถานที่พัก นักศึกษาจะพักที่บ้านของตนเองเป็นส่วนใหญ่ โดยสอดคล้องกับ
การเลือกสถานที่ฝึกงานประเด็นสะดวกกับการเดินทาง ค่าตอบแทนนั้น ส่วนใหญ่ ไม่ได้รับ การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาระบุว่าควรบรรจุอยู่ในหลักสูตร ผลการประเมินควรตัดเป็นเกรด ความรู้
ที่จาเป็นต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3 อันดับแรกเรียงจากมาไปน้อย คือ ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
บัญชี และบริหารธุรกิจ ในด้านประโยชน์จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3 อันดับแรกเรียงจากมาก
ไปน้อย คือ นักศึกษาได้มีโอกาสสัมผัสกับสภาพการทางานจริง มีความอดทน และฝึกการตรงต่อเวลา
นอกจากนี้ระดับความคาดหวังต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มากที่สุด คือ การเปิดโลกทัศน์ของ
ตนเอง รองลงมา คือ ความรู้เพิ่มเติมจากสิ่งที่ได้เรียน และได้เรียนรู้การปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น สาหรับ
ด้านความคิดเห็นต่อการจัดการด้านต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการ โดยทั่วไปอยู่เกณฑ์ดี อันดับแรก
คื อ การปฐมนิ เทศ รองลงมา คื อ ปั จ ฉิ ม นิ เทศ และการรายงานผลการฝึ ก ประสบการณ์ วิช าชี พ
ด้านความพึงพอใจ โดยทั่วไปอยู่ในระดับพึงพอใจมากโดยเฉพาะด้านลักษณะและขอบเขตงานเป็น
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อั น ดั บ หนึ่ ง รองลงมาคื อ ความถนั ด ในการท างาน และการยกย่ อ งชมเชยจากการที่ ไ ด้ ไ ปฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ ปัญหาที่ได้พอจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยภาพรวมไม่มี สาหรับที่มีก็อยู่ใน
ระดับที่รุนแรงปานกลาง เช่น อุปกรณ์สานักงาน รุนแรงเพียงเล็กน้อย คือ สถานที่ฝึกประสบการณ์
ปริมาณงาน และภาษาต่างประเทศ เป็นต้น นอกจากนี้นักศึกษายังเห็นด้วยกับการที่มีอาจารย์ไ ป
นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และควรบังคับให้นักศึกษาทุกคนได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ทิพาพร สุจารี (2551) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิท ธิภาพการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์แ ละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม การวิจัยมีวัตถุประสงค์ ประการแรก เพื่อศึกษาปัจจัยสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพ
การฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ของนั ก ศึ ก ษาโปรแกรมวิ ช าภาษาอั ง กฤษ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สัง คมศาสตร์ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ มหาสารคาม และประการที่ สองเพื่ อ ศึ ก ษาปั จจั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิภาพการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ผลการวิจัยพบว่า
1. นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นหญิง ร้อยละ
89.72 เรียนอยู่ในชั้นปีที่ 4 ร้อยละ 73.33 อายุเฉลี่ย 22.6 ปี สถานประกอบการที่นักศึกษาออกฝึก
ประสบการณ์มากที่สุดคือที่พักหรือโรงแรมต่างๆ
2. ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรอิสระกับประสิทธิภาพการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษที่มีค่าสหสัมพันธ์สูง ประกอบด้วย คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของนักศึกษา บุคลิกภาพของนักศึกษาแรงจูงใจในการฝึก กระบวนการฝึก ความเอาใจใส่ของ
ทีมวิทยากรประจาหน่วยฝึก และความความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์นิเทศกับนักศึกษา ตามลาดับ
3. ปัจจัยสาคัญ ได้แก่ แรงจูงใจในกระบวนการฝึก บุคลิกภาพของนักศึกษา คุณลักษณะ
ที่ พึ ง ประสงค์ ข องนั กศึ ก ษาและความเอาใจใส่ ข องอาจารย์นิ เทศ จัด เป็ น ปั จจั ยที่ มี ผ ลโดยตรงต่ อ
ประสิทธิภาพการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
พรรณราย เทียมทันและอนุวัติ คูณแก้ว (2552) ศึกษาเรื่อง การวิจัยและพัฒนารูปแบบ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
สภาพและปั ญ หาการฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบู ร ณ์
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศ และต่างประเทศ และพัฒนารูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ผลวิจัยพบว่า
1. คณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะมีหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
โยทาหน้าที่จัดหาสถานที่ฝึก ปฐมนิเทศก่อนฝึก จัดการนิเทศ และสัมมนาหลังฝึก สาหรับปัญหาที่พบ
ได้แก่ แหล่งฝึกงานอยู่ไกล ไม่เพียงพอ และการไม่ได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการ นักศึกษา
ไม่มีความรู้และทักษะในการทางาน การนิเทศไม่ต่อเนื่อง
2. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย มีหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่
กับลักษณะของวิชาชีพของแต่ละสาขา ได้แก่ รูปแบบการเรียนสลับการทางาน สหกิจศึกษา การฝึก
หลังเรียนทฤษฎีครบแล้ว สาหรับปัญหาที่พบ ได้แก่ ไม่มีค่าตอบแทนในขณะฝึก นักศึกษาขาดทักษะ
ในการทางาน และมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม รวมทั้ง ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์การได้
ส่วนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของมหาวิทยาลัยต่างประเทศ พบว่า มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

30
อย่างเป็นระบบ โดยมีหน่วยงานประสานงาน เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนฝึก มีการประเมินอย่าง
ต่อเนื่อง และมีการสัมมนาหลังฝึก สาหรับปัญหา ได้แก่ นักศึกษาไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของสถาน
ประกอบการ ทางานได้ไม่มีประสิทธิภาพ นักศึกษา ไม่พัฒนาตนเอง และปัญหาทางด้านภาษาเมื่อไป
ฝึกงานที่ไม่ใช่ประเทศของตนเอง
3. จากการสั งเคราะห์ รูป แบบการฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ พบว่ า มี 2 รู ป แบบ คื อ
แบบสหกิจศึกษา และแบบทั่วไป ซึ่งจะเป็นรูปแบบที่มีความสอดคล้อง ความต่อเนื่องและสามารถ
นาไปสู่การปฏิบัติได้
เด่นชัย สมปอง (2555) ศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพปัญหาการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
นักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
สภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยได้แก่ นักศึกษา อาจารย์นิเทศก์
คณะวิท ยาการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร และสถานประกอบก ารที่ รั บ นั ก ศึ ก ษาฝึ ก
ประสบการณ์ วิชาชีพ การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้การสนทนากลุ่มย่อยและใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา และวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และค่ า ความเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ผลการวิ จั ย สรุ ป ได้ ดั ง นี้ 1. สภาพปั จ จุ บั น ของการจั ด การฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา พบว่านักศึกษาออก ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคเรียนฤดูร้อนมาก
ที่สุด และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นแบบ ทั่วไป นักศึกษาส่วนมากจะออกฝึกงานในหน่วยงาน
รัฐวิ สาหกิ จ สถานที่ ตั้งหน่ ว ยงานที่ นั ก ศึก ษาออกฝึก ประสบการณ์ ในเขตมหาวิท ยาลั ยมากที่ สุ ด
สถานที่ฝึกนักศึกษาจะหาเอง ทั้งหมด งานที่ได้รับมอบหมายในการฝึกงานมีทั้งตรงและไม่ตรงกับงาน
สาขาที่เรียน อาจารย์นิเทศก์และสถานประกอบการคิดว่านักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์ในการ
ฝึกในระดับ ปานกลาง และคณะมีการจัดกิจกรรมเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อพัฒนาทักษะ
และ ความรู้ให้สอดคล้องกับแผนการจัดการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 2. ปัญหาของการจัดการฝึก
ประสบการณ์ วิชาชี พนั กศึ กษา พบว่ านั กศึ กษาส่วนใหญ่ มี ปั ญ หาในการฝึกประสบการณ์ วิชาชี พ
ปัญหาที่พบมากที่สุดคือ ปัญหาเรื่องการส่งเอกสาร รองลงมาคือปัญหาในการเลือกสถานที่ฝึกและการ
ส่ ง ข้ อ มู ล ประวั ติ อาจารย์ นิ เทศก์ มี ค วามคิ ด เห็ น เรื่ อ งปั ญ หาการติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ สถาน
ประกอบการและนักศึกษา รองลงมาคือ ปัญหาในการเลือกสถานที่ฝึกและการออกนิเทศ และสถาน
ประกอบการส่วนใหญ่มีปัญหา เรื่องการติดต่อประสานงาน รองลงมาคือปัญ หาความเหมาะสมของ
งานที่ได้รับมอบหมาย 3. แนวทางในการจัดการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพนักศึกษา พบว่านักศึกษา
ส่วนมาก ต้องการหาสถานที่ฝึกเอง รองลงมาคือต้องการให้สถานศึกษาจัดหาให้ และต้องการให้มี
ระบบ แจ้งปัญหาในการฝึกไปสู่อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์นิเทศให้ข้อเสนอแนะว่าควรให้ทางคณะ
คัดเลือกสถานประกอบการและจัดทาฐานข้อมูลสถานประกอบการเพื่อช่วยแนะนานักศึกษา ควรมี
ระบบติดต่อประสานงาน และควรนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาช่วยในการ จัดการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาสถานประกอบการให้ข้อเสนอแนะว่า ทางคณะควร คัดเลือกสถานที่
ฝึกงานไว้ให้นักศึ กษาเพื่อลดปัญหาความเหมาะสมของลักษณะงานกับสาขา ของนั กศึกษา ควรมี
ระบบแจ้งปัญหาและร้องเรียนจากสถานประกอบการ และสถาน ประกอบการควรมีช่องทางในการ
แจ้งความประสงค์ต้องการนักศึกษาฝึกงาน
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5. กรอบแนวคิดการทาวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดกลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ความหมายเกี่ยวกับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ และการทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง จึงได้
กาหนดกรอบและแนวคิดในการวิจัยดังนี้
ศึกษาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของคณะมนุษย์ศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่

ศึกษาปัญหาและอุปสรรคการ
ปฏิบัติงานการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ของคณะมนุษย์ศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่

กลยุทธ์การพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกรอบแนวคิดการวิจัย

