
 

 

บทท่ี 1  
บทน ำ 

 
1.1 ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำที่ท ำกำรวิจัย 

 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่          

มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงในการท างานเป็นการเรียนรู้สถานการณ์และสภาพการณ์ที่
เป็นจริงของการท างาน อีกทั้งเป็นการน าเอาความรู้ที่ได้รับทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติไปทดลองใช้เพ่ือเป็น
การทบทวนให้เกิดความชัดเจนเห็นจริงในองค์ความรู้ที่ได้รับอันจะเป็นประโยชน์ส าหรับนักศึกษาใน  
การเตรียมความพร้อมในพฤติกรรมทุกด้านไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบุคลิกภาพ สติปัญญา เจตคติที่
ถูกต้องเหมาะสม เพ่ือที่จะออกไปด าเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล
ต่อสังคมในที่สุด รวมทั้งเป็นกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระท าร่วมกันระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ เพื่อให้นักศึกษาได้ความรู้ทักษะและเจตคติที่จ าเป็นต่อการประกอบ
วิชาชีพ เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการสามารถปฏิบัติตนได้อย่าง
เหมาะสมและก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (ส านักงานคณะกรรมการการอุดม          
ศึกษา,2560)  

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษามุ่งให้นักศึกษาได้ฝึกงานในลักษณะงานที่ตรงตามสาขา
วิชาชีพที่ตนเองก าลังศึกษา ซึ่งบางสาขาวิชาชีพมีลักษณะงานที่กว้างขวางมากนักศึกษามีข้อจ ากัดใน 
การฝึกปฏิบัติงานที่จะให้ครอบคลุมทุกลักษณะงานได้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาราชภัฏเชียงใหม่           
จึงให้โอกาสนักศึกษาเลือกฝึกปฏิบัติงานที่นักศึกษาสนใจ และประสงค์จะแสวงหาประสบการณ์ให้
กว้างขวางยิ่งขึ้น ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบในหลักสูตร หัวหน้าภาควิชา และ
หน่วยงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง จากอดีตที่ผ่านมาคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัย         
ราชภัฏเชียงใหม่ เคยมีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2 รูปแบบ ได้แก่ 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระบบสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบปกติ แต่เนื่องจาก
ข้อจ ากัดด้านจ านวนนักศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษที่ค่อนข้างมีจ านวนมากจึงส่งผลให้การบริหาร
จัดการและการบริการนักศึกษาด้านข้อมูลแหล่งฝึกงาน ไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษาและ
ภาควิชา ดังนั้นจึงมีมติการประชุมจากคณะกรรมการด าเนินงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะให้         
ยุติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระบบสหกิจศึกษาแบบชั่วคราว และให้นักศึกษาด าเนินการตาม
กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบปกติ ยกเว้นนักศึกษาภาคปกติชั้นปีสุดท้าย ภาควิชาการบัญชี
และการเงิน ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อประมาณ 4 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2558) ภาควิชาการบัญชีและการเงินได้มี
การพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานสภาวิชาชีพบัญชีจึงจ าเป็นให้นักศึกษาภาคปกติชั้น         
ปีสุดท้ายด าเนินการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามระบบสหกิจภายใต้การก ากับดูแลของส านัก
มาตรฐานและงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่และให้นักศึกษาภาคปกติ
ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาการบัญชีและการเงิน ด าเนินการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
แบบสะสมประสบการณ์ในภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน) ของแต่ละภาคการศึกษาได้ออกฝึกปฏิบัติ
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แบบปกติของคณะวิทยาการจัดการ ภายใต้การก ากับดูแลของภาค และคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ปัจจุบันคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  มีระบบและกลไกด้านงานฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพที่ชัดเจนตามเกณฑ์มาตรฐานข้อบั งคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วยเรื่องการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีแผนการเรียนเสนอแนะที่นักศึกษา
ตามหลักสูตรสามารถลงทะเบียนเรียนและสามารถด าเนินการขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพ่ือจะส าเร็จ
การศึกษาได้ทุกภาคการศึกษา ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เฉลี่ย        
ภาคการศึกษาประมาณ 500 คน ตลอดปีการศึกษา จ านวน 1,200 คน ทั้งนี้มีคณะกรรมการอ านวยการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะซึ่งประกอบไปด้วย คณบดี รองคณบดี หัวหน้าส านักงานคณบดี โดยท า
หน้าที่ก ากับติดตามการด าเนินงาน ตลอดจนคณะกรรมการด าเนินงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะ 
ประกอบไปด้วย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา หัวหน้าภาควิชา และนักวิชาการศึกษา  ท าหน้าที่ดูแล
รับผิดชอบนักศึกษา ตั้งแต่กระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่าง           
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพและขั้นตอนหลังออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพ่ือจัดกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมเพ่ือการท างาน เป็นต้น ทั้งนี้ประกอบกับเป็นส่วนงานที่สนับสนุนระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะ องค์ประกอบด้านการผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ว่าด้วยเรื่อง การจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับ
นักศึกษา เพ่ือการด ารงชีวิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะ ตั้งแต่การให้
ค าปรึกษาทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิตจัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา 
แหล่งทุนการศึกษาต่อการบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความ
พร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จ าเป็นแก่
นักศึกษาและศิษย์เก่าโดยการให้บริการทั้งหมดต้อง ให้ความส าคัญกับการบริการที่มีคุณภาพและเกิด
ประโยชน์แก่ผู้รับบริการอย่างแท้จริง (ส านักมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา,2561) 

งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงเปรียบ              
เสมือนโรงงานขนาดย่อมที่ก าลังเตรียมผลิตชิ้นส่วนส าคัญและก าลังจะส่งต่อเพ่ือป้อนวัตถุดิบออกสู่สังคม 
องค์กรและประเทศชาติ ในการก้าวเข้าไปสู่ตลาดแรงงาน โดยมีหน้าที่หลักส าคัญในการดูแลก ากับ
ติดตาม อบรมให้ความรู้ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมเพ่ือสู่ตลาดแรงงานอย่างมืออาชีพให้แก่
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา เป็นส่วนงานที่พัฒนาศักยภาพนักศึกษาในด้านต่างๆ 
เพ่ือเตรียมความพร้อมตั้งแต่ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  และ
หลังจากการสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การวัดผลประเมินผลในรายวิชา  ตลอดจนการพัฒนา
ระบบสารสนเทศศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ เพ่ือรับรองการบริการการศึกษา
ให้แก่นักศึกษาทุกหลักสูตรของคณะเป็นแหล่งรวมข้อมูลสถานประกอบการที่นักศึกษาสนใจการเข้ารับ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทั้งหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ 
ห้างร้าน ฯลฯ ภายในจังหวัดเชียงใหม่หรือต่างจังหวัด เป็นต้น ทั้งนี้ นักศึกษาจะเป็นผู้คัดเลือกสถาน
ประกอบการตามความสนใจโดยตรงกับศาสตร์วิชาของตนซึ่งผ่านการเห็นชอบจากภาควิชา รวมทั้งการ
จัดการประชุมสัมมนาสถานประกอบการทุกแห่งที่รองรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะเพ่ือ
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สร้างความรู้ความเข้าใจเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นยอมรับของสถาน
ประกอบการและตลาดแรงงานในยุคปัจจุบัน 

ด้วยความส าคัญของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจ         
ที่จะศึกษาวิจัยเรื่อง ทัศนคติด้านระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ส่งผลต่อความประทับใจใน            
การบริการการศึกษาของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการวิจัย
แบบผสม (Mixed Method) โดยการวิจัยเชิงปริมาณจะด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
กับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ด าเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ประจ าภาคการศึกษา 2561 จ านวน 400 คน และการวิจัยเชิงคุณภาพจะด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยการสัมภาษณ์ แบบกึ่งโครงสร้างกับกลุ่มบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้แก่ ตัวแทนคณาจารย์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาหรือผู้สอนในรายวิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทุกหลักสูตรวิชา ตลอดภาคการศึกษา 2561 จ านวน 9 คน จาก 9 หลักสูตรวิชา และตัวแทน
สถานประกอบการหรือหน่วยงานที่นักศึกษาเคยได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แยกตามประเภท 
ของหน่วยงาน เช่น ภาคการศึกษา ภาครัฐบาล ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคธุรกิจ จ านวน 15 
คน จาก 15 แห่ง ทั้งนี้ คาดว่าผลการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในเชิงนโยบายต่อการก าหนดทิศทาง           
การจัดการเรียนการสอน หรือการบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชา เพ่ือเตรียมความพร้อมให้
นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบและการจัดการการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ตลอดจนเป็นการพัฒนา
ระบบและกลไกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษาในรุ่นต่อไปให้เกิดประโยชน์ มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุดส าหรับคณะวิทยาการจัดการ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ต่อไป 

 
1.2 ปัญหำน ำกำรวิจัย 

1. ทัศนคติด้านระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านใดบ้างที่ส่งผลต่อความประทับใจในการ
บริการการศึกษาของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

2. แนวพัฒนาระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่เป็นอย่างไร 

 

1.3 วัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัย 
1. เพ่ือทดสอบอิทธิพลทัศนคติด้านระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ส่งผลต่อความ

ประทับใจในการบริการการศึกษาของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
2. เพ่ือพัฒนาระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ 
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1.4 สมมติฐำนโครงกำรวิจัย  
 สมมติฐานที่ 1 (H1) : ทัศนคติด้านระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพส่งผลต่อความประทับใจ
ในการบริการการศึกษาของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 
1.5 ขอบเขตของโครงกำรวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง ทัศนคติด้านระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ส่งผลต่อความประทับใจ
ในการบริการการศึกษาของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีขอบเขต
การศึกษา ดังนี้ 

1.5.1  ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรของการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย  
  1)  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ที่ด าเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคการศึกษา 2561 ประกอบด้วย ภาควิชา
บริหารธุรกิจ ภาควิชาการตลาด ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาควิชานิเทศศาสตร์ ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์และภาควิชาการบัญชีและการเงิน จ านวนทั้งสิ้น 1,320 คน (รายงานข้อมูลสถิตินักศึกษา
ฝึกประสบการณ์ฯ ระบบสารสนเทศศูนย์ฝึกฯ คณะวิทยาการจัดการ)  
 2)  กลุ่มตัวแทนคณาจารย์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ
นักศึกษา หรือผู้สอนในรายวิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทุกหลักสูตรวิชาตลอดภาคการศึกษา 
2561 จ านวน 9 คน จาก 9 หลักสูตรวิชา 
 3)  ตัวแทนสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่นักศึกษาเคยได้รับการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ แยกตามประเภทของหน่วยงาน เช่น ภาคการศึกษา ภาครัฐบาล ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ 
และภาคธุรกิจ เป็นต้น จ านวน 15 คน 

 กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย 

ตำรำงท่ี 1.1 ตารางแสดงกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย 
กำรวิจัยเชิงปริมำณ กำรวิจัยเชิงคุณภำพ 

1)   นั กศึกษาฝึกประสบการณ์วิ ชาชีพคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่
ด า เนินการฝึกประสบการณ์วิ ชาชีพในภาค
การศึกษา 2561 จ านวน 400 คน 

1)  กลุ่มตัวแทนคณาจารย์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 
หรือผู้สอนในรายวิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทุกหลักสูตรวิชาตลอดภาคการศึกษา 2561 
จ านวน 9 คน 
2) ตัวแทนสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่
นักศึกษาเคยได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
จ านวน 15 คน 
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1.5.2 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 
  การวิจัยครั้งนี้ ใช้ พ้ืนที่การศึกษา คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และสถาน
ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่  

1.5.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
  การวิจัยครั้งนี้ใช้ระยะเวลาด าเนินการวิจัยตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือน กันยายน 

2562 
1.5.4  ขอบเขตด้านเนื้อหา  
  การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งเน้นศึกษาทัศนคติด้านระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ส่งผล

ต่อความประทับใจในการบริการการศึกษาของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ โดยศึกษาตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้แก่ 

  1) ขั้นตอนเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
  2) ขั้นตอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
  3) ขั้นตอนหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

ตลอดจนการพัฒนางานระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ 

 
1.6 นิยำมศัพท์ 

 ทัศนคติ หมายถึง ความรูสึกทางใจของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นผลมาจากการเรียนรูประสบการณ
ความนึกคิดและความเชื่อของแต่ละบุคคล ความรูสึกทางใจของแต่ละบุคคลในเรื่องราวใด ๆ จะมีระดับ
ที่แตกต่างออกไป ตั้งแต่ระดับที่เป็นความชอบหรือไมชอบ พึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ เห็นด้วยหรือไม่เห็น
ด้วย มากหรือน้อย เป็นต้น ระดับที่เป็นประสบการณ์ที่ไดรับการไตรตรองจนถึงระดับที่เป็นการน าไป
ปฏิบัติ ทัศนคติของบุคคลจึงเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลเกิดความคิดและพฤติกรรมไปในแนวทางใดแนวทาง
หนึ่ง ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยจะใช้ระดับทัศนคติ แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยอย่างยิ่งหรือมากที่สุด            
เห็นด้วยหรือมาก ไม่แน่ใจหรือปานกลาง ไม่เห็นด้วยหรือน้อย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งหรือน้อยที่สุด 

 ระบบฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ หมายถึง กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระท า
ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ เพ่ือให้นักศึกษาได้ความรู้ทักษะและเจตคติที่จ าเป็น
ต่อการประกอบวิชาชีพ เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการสามารถ
ปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมและก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ซึ่งในงานวิจัยนี้ผู้วิจัย
มุ่งเน้นที่ระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  แบ่ง
ออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ 
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 1. ขั้นตอนการเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (Preparation for Field Experience) 
  -  การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ฯ 

-  การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศศูนย์ฝึกประสบการณ์ฯ 
-  การติดต่อประสานด้านเอกสารการฝึกประสบการณ์ฯ 
-  การจัดโครงการเตรียมความพร้อมฯ (งานปฐมนิเทศ) 

2. ขั้นตอนการฝึกประสบการณ์ประสบการณ์วิชาชีพ (Field Experience) 
-  การฝึกประสบการณ์ฯ ให้ครบตามระยะเวลา 
-  การจัดท าภาคนิพนธ์หรือปริญญานิพนธ์ โครงการธุรกิจจ าลอง 
-  การนิเทศงานนักศึกษา 

3. ขั้นตอนหลังการฝึกประสบการณ์ประสบการณ์วิชาชีพ  (Post Field Experience) 
-  การจัดโครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างาน (งานปัจฉิมนิเทศ) 
-  การประเมินการฝึกประสบการณ์ฯ 

  -  การประเมินผลการศึกษาในรายวิชา 

 กำรบริกำรกำรศึกษำ  หมายถึง การให้ความช่วยเหลือ หรือให้ค าแนะน า ในเรื่องต่างๆ            
ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนแก่นักศึกษา อาจารย์ ผู้ปกครอง และผู้ร่วมงานอ่ืน รวมถึงการพัฒนา
รูปแบบการให้บริการด้านการศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถรับทราบข้อมูล ข่าวสาร และระเบียบ 
ข้อบังคับต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยมุ่งเน้นที่การให้บริการการศึกษาด้านระบบ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ทุกขั้นตอน  

 ควำมประทับใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบ ความรู้สึกพอใจ หรือทัศนคติทางบวกของบุคคลที่มี
ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วได้รับผลตอบสนองตามที่ต้องการจึงท าให้เกิดความประทับใจขึ้นนั่นเอง โดยใน
งานวิจัยนี้มุ่งเน้นที่การบริการการศึกษาด้านระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 นักศึกษำ หมายถึง นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยใน
งานวิจัยนี้ คือ นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจ า       
ปีการศึกษา 2561 
  
1.7 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 1. ผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ในเชิงนโยบายต่อการก าหนดทิศทางการจัดการเรียนการสอน
หรือการบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาเพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
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 2. ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบและการจัดการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ
นักศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

 

การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตที่พึง
ประสงค์และยกระดับ 

คุณภาพการศึกษา 


