
 

 

บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจัยเรื่อง ทัศคติด้านระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ส่งผลต่อความประทับใจในการ

บริการการศึกษาของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้วิจัยได้ศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 

2.1  โครงสร้างการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
2.2  แนวคิดขั้นตอนระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย         

ราชภัฏเชียงใหม่ 
2.3  แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวกับทัศนคติ 
2.4  แนวคิดทฤษฎีในการบริการ 
2.5  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพในการบริการ 
2.6  แนวคิดใหม่เกี่ยวกับการให้บริการที่สร้างความประทับใจ 
2.7  งานวิจัยและบทความที่เก่ียวข้อง 

 

2.1  โครงสร้างการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่องนโยบายและแนวทางพัฒนาคณะวิทยาการ
จัดการ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
บรรลุเป้าหมาย จึงได้ที่ก าหนดการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ 
คณะวิทยาการจัดการไว้  4 นโยบาย ดังนี้ 

นโยบายที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ ทั้งด้านการผลิตบัณฑิต 
การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1. การผลิตบัณฑิต 
1.1)  สร้างบัณฑิตให้มีคุณสมบัติตามอัตลักษณ์ที่สาขาวิชาและคณะวิทยาการจัดการ

ก าหนด พร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม โดยเน้นการผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติ มีความอดทน มุ่งมั่น 
มีความสามารถในการสื่อสาร และสามารถจัดการธุรกิจได้ 

1.2)  พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้มีความโดดเด่น ได้รับการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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        1.3)  พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความโดดเด่น ได้รับการ
รับรองมาตรฐานคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

        1.4)  พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

        1.5)  พัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยเน้นการปฏิบัติจริงและในสถานประกอบการ
ตามความเหมาะสมของสาขาวิชา 

        1.6)  พัฒนานักศึกษาให้มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยและสังคม
โลก ให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

        1.7)  ให้มีการวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียน ในทุกหลักสูตรและน าผล
การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามาวิเคราะห์เพื่อพัฒนานักศึกษาให้ได้ตามกรอบคุณวุฒิ
การศึกษาที่ก าหนด 

        1.8)  เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้มีความสามารถพิเศษ และผู้มี
คุณธรรมน าความรู้ประพฤติดี 

2. การวิจัยและบริการวิชาการ 
2.1)  พัฒนาระบบ กลไก ที่ช่วยส่งเสริมงานวิจัย และการบริการวิชาการ 
2.2)  พัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัย เพ่ือการบริหารงานวิจัยอย่างมีระบบ 
2.3)  สนับสนุนงานวิจัยและการบริการวิชาการท่ีเน้น การวิจัยสถาบัน การวิจัยพ้ืนฐาน

เพ่ือสร้างองค์ความรู้ การวิจัยประยุกต์เพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอน การแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น 

2.4)  พัฒนาการให้บริการวิชาการ โดยใช้งานวิจัย โครงการ หรือหลักสูตรฝึกอบรม         
ที่เกิดจากการร่วมศึกษาปัญหาและความต้องการจากท้องถิ่น ให้สามารถสร้างประโยชน์แก่ชุมชนและ
ก่อให้เกิดรายได ้

2.5)  พัฒนากระบวนการเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สาธารชนที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

  3. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
        3.1)  พัฒนากระบวนการในการเชื่อมโยงกิจกรรมนักศึกษาให้เกิดการเรียนรู้ในการท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
        3.2)  จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมในวันส าคัญของไทยและของล้านนา 

นโยบายที่ 2 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าระดับประเทศในการผลิตและ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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1. พัฒนาเครือข่ายทางวิชาการ 
1.1) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในประเทศไต้หวัน 

และประเทศจีน ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
1.2) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏในการท าวิจัย 

และการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
 2.  พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น 
  2.1) พัฒนาหลักสูตรส าหรับบุคลากรวิชาชีพเพ่ือความมีชื่อเสียงและการยอมรับใน
องค์กรธุรกิจเอกชน 
  2.2) พัฒนาหลักสูตรส าหรับบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือความมีชื่อเสียงทางด้าน
วิชาการ 

นโยบายที่ 3 พัฒนาพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการศึกษา  
พ้ืนที่เมืองเชียงใหม่ (เวียงบัว) 

 3.1) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการในการเป็นแหล่งเรียนรู้ 
   3.2) พัฒนาแหล่งการสร้างรายได้ ในกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา เช่น การจัด

อบรมสัมมนา การพัฒนาความร่วมมือเกี่ยวกับการเป็นศูนย์ทดสอบในลักษณะต่างๆ โดยมีหลักสูตรเป็น
ส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนและกิจกรรมทางธุรกิจ เช่น การให้เช่าพ้ืนที่ การผลิตน้ าดื่ม การให้บริการใน
ลักษณะต่างๆ  (ที่พัก อาหาร การท่องเที่ยว สันทนาการ ศูนย์ข้อมูลธุรกิจ เป็นต้น) 

3.3) การพัฒนาพื้นที่ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ 

นโยบายที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารงานของคณะวิทยาการจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

1.  การบริหารงบประมาณ 
  1.1)  การจัดท าแผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561 -

2564 
  1.2)  การพัฒนาระบบการจัดท าแผนงบประมาณประจ าปี 
  1.3)  การบริการให้ค าปรึกษาและการเบิกจ่ายงบประมาณของภาควิชา 
  1.4)  การพัฒนาระบบติดตามการใช้งบประมาณของภาควิชาและของคณะให้

เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ และแผนงานประจ าปี 

2.  การให้บริการนักศึกษา 
2.1)  การพัฒนากระบวนการให้ข้อมูลการให้บริการและการติดต่องานด้าน

วิชาการแก่นักศึกษา 
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   2.2)  การพัฒนาระบบการให้บริการแหล่งฝึกงาน กิจกรรมศึกษาดูงาน และ
การแลกเปลี่ยนนักศึกษากับต่างประเทศ 
   2.3) การพัฒนาระบบการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษา 

2.4)  การพัฒนาระบบสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา จากการจัดกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 
   2.5)  การจัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 

2.6)  การให้ข้อมูลและความรู้แก่ศิษย์เก่าของคณะวิทยาการจัดการ 

3. การพัฒนาการเรียนรู้และนวัตกรรม 
3.1) การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ให้เป็นอาจารย์มืออาชีพ (Smart Teacher) 

สนับสนุนการน าเสนอผลงานทางวิชาการให้เวทีการประชุมระดับชาติและระดับนานาชาติ และการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสาร 

3.2) การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนให้มีสมรรถนะพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

3.3) การให้ค าปรึกษาการพัฒนาผลงานทางวิชาการและงานวิจัย 
3.4) การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
3.5) การพัฒนาหลักสูตรใหม่ 
3.6) การพัฒนาสื่อการศึกษาและเทคนิคการสอนให้ทันสมัย 

4.  การพัฒนากระบวนการภายใน 
4.1) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและระดับ

คณะ 
4.2) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ 
4.3) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือรองรับการเรียนการสอน

การวิจัย และการบริหารส านักงาน 
4.4) การพัฒนาระบบและจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงของคณะจากการ

วิเคราะห์ SWOT และการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงเพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ของคณะ
วิทยาการจัดการ   

4.5) การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 

 กล่าวโดยสรุป จากการศึกษาโครงสร้างการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย          
ราชภัฏเชียงใหม่ แนวทางนโยบายและแนวทางพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ ในช่วงปีงบประมาณ              
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พ.ศ. 2560 - 2563 เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย จึงได้
ก าหนดการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติเพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ คณะวิทยาการจัดการ             
ซึ่งระบบการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญของการน านโยบายลงสู่การปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ นโยบายที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ ทั้งด้าน
การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมนั้นด้านนักศึกษาจะ
เน้นหนักการฝึกปฏิบัติจริง ท างานจริง และในสถานประกอบการตามความเหมาะสมของสาขาวิชา           
เป็นต้น นโยบายที่ 3 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการในการเป็นแหล่งเรียนรู้และ
นโยบายที่ 4 การให้บริการนักศึกษา การพัฒนากระบวนการให้ข้อมูลการให้บริการและการติดต่องาน
ด้านวิชาการแก่นักศึกษาการพัฒนาระบบการให้บริการแหล่งฝึกงาน การให้ข้อมูลและความรู้แก่ศิษย์เก่า
ของคณะวิทยาการจัดการ 

2.2  แนวคิดขั้นตอนระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 ความหมายและความส าคัญของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือการฝึกงาน หมายถึง กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่กระท าร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ เพ่ือให้นักศึกษาได้ความรู้ทักษะและ
เจตคติที่จ าเป็นต่อการประกอบวิชาชีพ เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถาน
ประกอบการสามารถปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมและก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

ความส าคัญ 
 โดยทั่วไปการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาก็เพ่ือมุ่งหวังการผลิตก าลังคน (manpower)  และ
พัฒนามนุษย์ (manhood) ในระดับวิชาชีพชั้นสูง (professional) หรือระดับกึ่งวิชาชีพชั้นสูง (semi-
professional) วิชาชีพชั้นสูงนั้นจะเน้นคุณลักษณะที่ส าคัญ 6 ประการ คือ 

1. มีส านึกของการบริการสาธารณะมีความผูกพันในหน้าที่ของวิชาชีพ 
2. มีองค์ความรู้และทักษะที่อยู่เหนือความเข้าใจของคนทั่วไป 
3. ใช้ระยะเวลายาวในการฝึกฝนความช านาญในวิชาชีพ 
4. มีอิสระในการตัดสินใจตามขอบข่ายของงานที่ก าหนด 
5. มีการควบคุมมาตรฐานของการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
6. มีจรรยาบรรณเป็นกรอบในการประกอบวิชาชีพ 
จากเกณฑ์ทั้ง 6 ประการ การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาไม่ว่าจะเป็นภาควิชาชีพใดก็ตาม 

กระบวนการจัดการศึกษาจะต้องสามารถสร้างดุลยภาพระหว่างด้านองค์ความรู้ด้านทักษะปฏิบัติและ
ด้านคุณธรรม การฝึกประสบการณ์วิชาชีพจึงมีความส าคัญต่อการบูรณาการด้านต่างๆ ให้เป็นหนึ่งเดียว
และมีความประสานกลมกลืนเสริมสร้างคุณลักษณะของผลผลิตทางการศึกษาที่พึงประสงค์ 
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หลักการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
หลักการส าคัญของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ได้แก่ 

1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มุ่งพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีคุณภาพในด้าน
ต่างๆ ที่เอ้ือต่อการท างานและการพัฒนางานในสาขานั้นๆ กระตุ้นส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถสร้างงาน
หลักหรืองานรองท่ีตนสนใจในภาควิชาชีพนั้นๆ ได้ 

2. การจัดการเน้นการจัดการอย่างมีระบบและอาศัยกระบวนการที่ต่อเนื่อง                 
เน้นทฤษฎีประสานปฏิบัติที่สามารถประยุกต์ใช้ได้จริงเน้นการฝึกจากประสบการณ์จริงให้มากที่สุด 

3. การพัฒนาความสัมพันธ์เน้นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคลากร องค์การ 
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการและหน่วยงานภายนอก ที่เอ้ือต่อการได้รับความร่วมมือใน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตลอดจนการมีงานท าของนักศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเจ้าของ
ธุรกิจและบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการบริหารหรือจัดการและจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยในขอบเขตที่เหมาะสมส่งเสริมให้นักศึกษาสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการท างานเป็นหมู่คณะ 

วัตถุประสงค์ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในลักษณะงานของหน่วยงานต่างๆที่สอดคล้อง
กับวิชาการภาควิชาชีพของตน 

2. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในภาควิชาของตนให้
กว้างขวางยิ่งขึ้น 

3. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้เกิดผลงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถแก้ปัญหาและพัฒนางานของตนเองให้ดียิ่งขึ้นได้ 
5. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะประกอบอาชีพ หรือสร้างงาน

ให้กับตนเอง 
6. เพ่ือให้นักศึกษาเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับความต้องการ

ของชุมชน 
7. เพ่ือให้นักศึกษามีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย 
8. เพ่ือให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่องานตามภาควิชาชีพของตน 
 

ขอบข่ายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษามุ่งให้นักศึกษาได้ฝึกงานในลักษณะงานที่ตรง
ตามหลักสูตรที่ตนเองก าลังศึกษาอยู่ซึ่งบางหลักสูตรมีลักษณะงานที่กว้างขวางมากนักศึกษามีข้อจ ากัดใน
การฝึกปฏิบัติงานที่จะให้ครอบคลุมทุกลักษณะงานได้ คณะวิทยาการจัดการจึงให้โอกาสนักศึกษาเลือก
ฝึกปฏิบัติงานที่นักศึกษาสนใจ และประสงค์จะแสวงหาประสบการณ์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ทั้งนี้ต้องได้รับ
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ขั้นการเตรียมการ
ก่อนการฝึก

ประสบการณ์
วิชาชีพ 

 (Preparation 
for Field 

Experience) 

ขั้นการฝึก
ประสบการณ์

วิชาชีพ  

(Field 
Experience) 

ขั้นหลังการฝึก
ประสบการณ์

วิชาชีพ 

 (Post Field 
Experience)  

การส าเร็จ
การศึกษา 

ความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบในหลักสูตร และหัวหน้าภาควิชาที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามคณะ
วิทยาการจัดการจัดให้มีการพัฒนาแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับสถานประกอบการทุก
ภาคส่วน เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันในวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยในการส่งนักศึกษาเข้าฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ และเป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ 

ขัน้ตอนระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.1 ขั้นตอนระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา 

1. ขั้นตอนการเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (Preparation for Field 
Experience) 

 1.1 ค าอธิบายรายวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของแต่ละหลักสูตรของคณะ
วิทยาการจัดการ 

 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีภาควิชาในสังกัดจ านวน 6 
ภาควิชา 9 หลักสูตร ได้แก่ 

1. หลักสูตรนิเทศศาสตร์ 
2. หลักสูตรเศรษฐศาสตร์  
3. หลักสูตรการบัญชีและการเงิน 
4. หลักสูตรการจัดการ 
5. หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
6. หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ  
7. หลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ 
8. หลักสูตรการตลาด 
9. หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ดังนั้น รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในแต่ละหลักสูตรจึงแตกต่างกันไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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หลักสูตรนิเทศศาสตร์ 

CA 4801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์    6(560) 
 Field Experience in Communication Arts 

รายวิชาบังคับก่อน : ต้องสอบผ่านรายวิชา CA 3801 การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพนิเทศศาสตร์ 
 ฝึกปฏิบัติงานด้านนิเทศศาสตร์ในหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชนโดย
การน าความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง ในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพจัดให้มีการปฐมนิเทศ การติดตามนิเทศเพ่ือประเมินและปรับปรุง และจัดปัจฉิม
นิเทศ เพ่ืออภิปรายและสรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ 

ECON 4804   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเศรษฐศาสตร์           6(560)                                                
  Field Experience in Economics   
  รายวิชาบังคับก่อน : ต้องสอบผ่านรายวิชา ECON 4801 รายวิชาเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพทางเศรษฐศาสตร์  
  ฝึกประสบการณ์ในหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยน าความรู้ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในสถานการณ์จริง 
เฉพาะด้านตามความสนใจ 

 หลักสูตรการบัญชี 

ACC 4802   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี    6(560) 
  Field Experience in Accounting 
  รายวิชาบังคับก่อน : ต้องสอบผ่านรายวิชา  ACC 4801 การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพการบัญชี     

  จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการปฏิบัติงานการบัญชีในหน่วยงาน
รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชน ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยน าความรู้ทั้งทาง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในสถานการณ์จริงจัดให้มีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับ
รายละเอียดของการฝึกประสบการณ์ และจัดให้มีการปัจฉิมนิเทศเพ่ืออภิปรายปัญหาการฝึก
ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นและเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยอาจจัดให้ฝึก
ประสบการณ์ทั้งหมด หรือฝึกประสบการณ์และท าโครงการพิเศษ หรือฝึกประสบการณ์และท า          
ภาคนิพนธ์  
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 หลักสูตรการจัดการ 

MGT 4801   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ  6(560) 
 Field Experience in Management 
 รายวิชาบังคับก่อน : ต้องสอบผ่านรายวิชาMGT 3801 การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพการจัดการ  
 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการบริหารธุรกิจ ในหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ              
หรือธุรกิจเอกชน ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยน าความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปใช้กับสถานการณ์จริง จัดให้มีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของ
การฝึกประสบการณ์ และการปัจฉิมนิเทศเพ่ืออภิปรายปัญหาการฝึกประสบการณ์ที่เกิดขึ้น และ
เสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยอาจจัดให้มีการฝึกประสบการณ์ทั้งหมด หรือฝึก
ประสบการณ์และท าโครงการพิเศษหรือฝึกประสบการณ์และท าภาคนิพนธ์ 

หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

HRM 4801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารทรัพยากรมนุษย์         6(560) 
  Field Experience in Human Resource Management   
  รายวิชาบังคับก่อน: ต้องสอบผ่านรายวิชา HRM 3801 การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพการบริหารทรัพยากรมนุษย์   

  จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้ านการบริหารทรัพยากรมนุษย์              
ในหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชน ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยน า
ความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปใช้สถานการณ์จริงจัดให้มีการปฐมนิเทศ
เกี่ยวกับรายละเอียดของการฝึกประสบการณ์ และจัดให้มีการปัจฉิมนิเทศเพ่ืออภิปรายปัญหาการฝึก
ประสบการณ์ที่เกิดขึ้น และเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยอาจจัดให้ฝึก
ประสบการณ์ทั้งหมด หรือฝึกประสบการณ์และท าโครงการพิเศษหรือฝึกประสบการณ์และท า           
ภาคนิพนธ์ 

หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ 

EP 4801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการเป็นผู้ประกอบการ            6(560) 
  Field Experience in Entrepreneurship   
  รายวิชาบังคับก่อน: ต้องสอบผ่านรายวิชา EP 3801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การเป็นผู้ประกอบการ   

  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการเป็นผู้ประกอบการในสถานประกอบการหน่วยงาน
ของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ เอกชน หรือจัดท าธุรกิจจ าลอง ภายใต้การควบคุมของอาจารย์นิเทศก์หรือ
อาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งอาจจัดให้มีการค้นคว้าอิสระด้วยตนเอง เพ่ือให้เกิดความรู้ ทักษะ เจตคติและ
ประสบการณ์ท่ีดีเกี่ยวกับงานด้านการเป็นผู้ประกอบการ 
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หลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ 

IB 4801  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจระหว่างประเทศ             6(560) 
  Field Experience in International Business  
  รายวิชาบังคับก่อน: ต้องสอบผ่านรายวิชาIB 3801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ธุรกิจระหว่างประเทศ 

  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านธุรกิจระหว่างประเทศในหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ
หรือเอกชน ภายใต้การควบคุมดูแลและการแนะน าของภาควิชาและสถานประกอบการ โดยมี
กระบวนการฝึกประสบการณ์ที่ชัดเจน โดยอาจจัดให้ฝึกประสบการณ์ทั้งหมดหรือฝึกประสบการณ์และ
ท าโครงการพิเศษหรือฝึกประสบการณ์และท าภาคนิพนธ์ เพ่ือให้เกิดความรู้ทักษะ เจตคติและ
ประสบการณ์ท่ีดีเกี่ยวกับงานด้านธุรกิจระหว่างประเทศ  

หลักสูตรการตลาด 

MK 4802  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาด    6(560)  
   Field Experience in Marketing 
   วิชาบังคับก่อน : ต้องสอบผ่านรายวิชา MK 4801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ทางการตลาด 

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการตลาดในสถานประกอบการของหน่วยงานรัฐบาล 
รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรเอกชนภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์นิเทศโดยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
และก าหนดให้ท าภาคนิพนธ์ เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านการตลาด 

  หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

BCOM 4802   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   6(560) 
   Field Experience in Business Computer 
   รายวิชาบังคับก่อน : ต้องสอบผ่านรายวิชา BCOM 4801 การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   

   การจัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ และเน้นการใช้
คอมพิวเตอร์ในองค์กรธุรกิจ ในหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชน ภายใต้การควบคุมดูแล
ของอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ดูแลของสถานประกอบการณ์ โดยน าความรู้ทั้งทางภาคทฤษฏีและ
ภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในสถานการณ์จริง จัดให้มีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการ
ฝึกประสบการณ์และจัดให้มีการปัจฉิมนิเทศเพ่ืออภิปรายปัญหาการฝึกประสบการณ์ที่เกิดขึ้น และ
เสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยอาจจัดให้ฝึกประสบการณ์ทั้งหมด หรือฝึก
ประสบการณ์และท าโครงการพิเศษหรือฝึกประสบการณ์และท าภาคนิพนธ์ 
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   1.2 การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 ระบบสารสนเทศศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏเชียงใหม่ หรือ www.management.cmru.ac.th/mpec เป็นระบบสารสนเทศที่น ามาใช้เพ่ือ
บริการให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายก่อนที่จะส าเร็จการศึกษา โดยเป็นระบบที่ให้
นักศึกษาเข้ามาใช้งานระบบเพ่ือแสดงความแจ้งจ านงขอเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ
หน่วยงาน สถานประกอบการต่างๆ ทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษเมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเข้าใช้
งานระบบตามล าดับขั้นตอนสุดท้ายของระบบคือ แบบฟอร์มการแจ้งจ านงขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาที่นักศึกษาจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากนั้นนักศึกษาน า
แบบฟอร์มใบแจ้งจ านงขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพเสนอการพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติหน่วยงานหรือ
ถานประกอบการที่นักศึกษาสนใจจะฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา การเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ หัวหน้าภาควิชาที่นักศึกษาสังกัด และต้องน าส่งศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพ่ือ
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพจะได้ด าเนินการออกหนังสือราชการขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพยังหน่วยงานหรือสถานประกอบการต่างๆ ของนักศึกษา ภายหลังจากที่นักศึกษามา
ยื่นเอกสารที่ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3 วันท าการ โดยนักศึกษาจะเป็นผู้น าจดหมายราชการขอ
ความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพไปมอบให้หน่วยงาน สถานประกอบเพ่ือ
พิจารณาตอบรับการเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 
1.3 โครงการเตรีมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (การจัดกิจกรรม

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) 

 การจัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นกิจกรรมภาค
บังคับส าหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีความประสงค์ขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพ่ือส าเร็จการศึกษา 
หรือต้องมีผลการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละหลักสูตร ดังนั้น 
คณะจ าเป็นต้องมีการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในทุกด้านให้แก่นักศึกษาที่จะ
ก้าวออกไปจากรั้วมหาวิทยาลัยออกสู่ตลาดแรงงาน ตลอดจนการเข้าไปสู่วงจรของคนท างานอย่างมือ
อาชีพ การเข้าไปฝึกปฏิบัติงานในแต่ละองค์กร สถาบัน บริษัท ห้างร้านต่างๆ จ าเป็นอย่างยิ่ งที่จะต้อง
ยึดถือปฏิบัติตามหลักการท างานขององค์กรนั้นๆ เปรียบเสมือนเราคือพนักงานหรือบุคลากรคนหนึ่ง 
ดังนั้น การที่นักศึกษาแต่ละคนมุ่ งจะออกไปฝึกปฏิบัติตนเ พ่ือหาประสบการณ์ความรู้ต่างๆ 
นอกเหนือจากที่เรียนมาหรือน าความรู้เทคนิคกระบวนการต่างๆจากการศึกษามาบูรณาการต่อยอด            
สู่การท างานอย่างมืออาชีพย่อมจะส่งผลให้การปฏิบัติการในสายงานอาชีพของตนประสบความส าเร็จ

http://www.management.cmru.ac.th/mpec
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มากขึ้น แม้ว่าจะเป็นการฝึกปฏิบัติในระยะเวลา 4 เดือนหรือ 16 สัปดาห์ (560 ชั่วโมง) ตามมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาแต่ละหลักสูตรวิชาก็ตาม 

 โครงการเตรีมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการจัดกิจกรรม
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ จัดโดยงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะ ซึ่งจะมีนักวิชาการศึกษาผู้ที่รับผิดชอบดูแล
กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานดังกล่าว ซึ่งจะมี
รายละเอียดขั้นตอน ดังนี้ 

1. การจัดประชุมหารือวางแผนเตรียมจัดโครงการ โดยคณะกรรมการด าเนินงานศูนย์
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพประกอบไปด้วย ประธานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา) หัวหน้าภาควิชา และนักวิชาการศึกษา ซึ่งจะมีการประชุมหารือ เตรียมงาน และก าหนดวัน
จัดงานกิจกรรม การก าหนดรายละเอียดของกิจกรรมในการจัดงาน การก าหนดหัวข้อการบรรยาย
ความรู้และวิทยากรที่จะมาให้ความรู้แก่นักศึกษา เป็นต้น 

2. การจัดกิจกรรมโครงการตามวันเวลาที่ก าหนด เนื่องจากคณะวิทยาการจัดการมีการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในภาคการศึกษาที่ 2 และ 3 ของแต่ละ         
ปีการศึกษาเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น ตามแผนการเรียนเสนอแนะของแต่ละหลักสูตร นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
ของภาคปกติและภาคพิเศษจ าเป็นต้องผ่านในกระบวนการรายวิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพ่ือส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ 

3. การประเมินติดตามโครงการ ในการจัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ แต่ละครั้ง ผู้จัดงาน
จะต้องมีการประเมินผลโครงการ ตามตัวบ่งชี้ของวัตถุประสงค์โครงการ วัดระดับความรู้ความเข้าใจก่อน
และหลังจากการเข้ารับการอบรมหรือเข้าร่วมโครงการ วัดระดับความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
โครงการในด้านต่างๆ ตามตัวบ่งชี้ หรือวัตถุประสงค์ของโครงการ ตลอดจนการจัดท ารูปเล่มรายงาน
ประเมินผลโครงการ เพ่ือน าส่งสรุปการด าเนินงานทั้งหมดในภาพรวมของโครงการและเป็นหลักฐาน 
ส่วนหนึ่งของการประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะและมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

4. การน าผลจากการประเมินติดตามโครงการ น าไปพัฒนาปรับปรุง เตรียมวาง
แผนการด าเนินงานโครงการครั้งต่อไป โดยน าข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการไปปรับใช้ หรือน าไป
พัฒนาหัวข้อการอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในรุ่นต่อไป 

 
2. ขั้นตอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (Field Experience) 

แนวปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่นักศึกษาจะต้อง
ฝึกปฏิบัติในแต่ละศาสตร์ของตนที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 หรือบูรณาการศาสตร์แขนงวิชาให้
สามารถทดลองฝึกปฏิบัติงานที่ได้มอบหมายยังหน่วยงานองค์กร หรือสถานประกอบการที่นักศึกษาได้
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ยื่นแจ้งจ านงขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยคณะจะเป็นผู้ก าหนดระยะเวลาในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในแต่ละภาคการศึกษา ซึ่งแต่ละภาคการศึกษาจะมีระยะเวลาก าหนดที่ชัดเจนและจะยึดตาม
มาตรฐานของแต่ละหลักสูตรที่ก าหนดไว้ ได้แก่ การฝึกปฏิบัติงานต้องไม่น้อยกว่า 560 ชั่วโมงหรือ 
จ านวน 16 สัปดาห์  

ส่วนใหญ่ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะ ซึ่งเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบจะก าหนดระยะ         
เวลาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา เริ่มตั้งแต่สัปดาห์แรกของการเปิดภาคการศึกษา           
นั้นๆ ตามปฏิทินวิชาการของมหาวิทยาลัย จากนั้นนับระยะเวลาต่อเนื่องไปจนครบ 560 ชั่วโมงหรือ                 
16 สัปดาห์ 

เมื่อนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากหน่วยงานองค์กร สถานประกอบการ
ต่างๆ แล้วนั้นนักศึกษาต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและเคารพต่อขององค์กรที่ไปฝึกปฏิบัติงาน สถาน
ประกอบการบางแห่งจะปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ก่อนเข้ารายงานตัวยังฝ่ายที่
นักศึกษาปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นการชี้แจงขั้นตอน กฎระเบียบขององค์กร รวมทั้งการมอบหมายงานให้
นักศึกษาตลอดระยะเวลาที่เข้ารับการฝึกปฏิบัติงาน ดังนั้น นักศึกษาต้องปฏิบัติตนให้เป็นไปตามที่
หน่วยงาน องค์กรหรือสถานประกอบการได้ก าหนดอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้การฝึกปฏิบัติงานของ
นักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประสบความส าเร็จ 

 2.1 ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
2.1.1 นักศึกษาต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่อย่างเคร่งครัด 
2.1.2  นักศึกษาต้องเข้าประชุม อบรม ปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศและสัมมนา ตามที่

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพก าหนด 
2.1.3  นักศึกษาต้องมีเวลาฝึกประสบการณ์วิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ

ช่วงเวลาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทั้งหมด 
2.1.4  นักศึกษาต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่นักศึกษาเข้ารับ

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่างเคร่งครัด 
2.1.5 นักศึกษาต้องไม่มีพฤติกรรมที่ขัดต่อข้อต้องห้ามตามกฎระเบียบ

มหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้เป็นพิเศษซึ่งจะถือว่าไม่ผ่านกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือต้องท า
การส่งตัวกลับมหาวิทยาลัย คือ 

1)  ประพฤติเสื่อมเสียด้านชู้สาว 
2)  ยักยอก ขโมย ท าลายทรัพย์สินของผู้อื่น 
3)  ดื่มสุรา เสพยาเสพติด 
4)  เล่นการพนัน 
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5)  ทะเลาะวิวาท และก่อให้เกิดการแตกความสามัคคีในหน่วยงาน 
6)  ยุยง ปลุกปั่นทางการเมือง ก่อให้เกิดความไม่สงบทางการเมือง 

 2.2  การลงเวลาปฏิบัติงาน 
  2.2.1  นักศึกษาจะต้องไปปฏิบัติงานให้ทันตามเวลาที่หน่วยงานฝึกประสบการณ์
ก าหนดและไม่กลับก่อนเวลาที่หน่วยงานฝึกประสบการณ์ก าหนด 
 2.2.2  นักศึกษาจะต้องเซ็นชื่อลงเวลามา และกลับในบัญชีลงเวลาปฏิบัติงานใน 
“คู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ” และปฏิบัติตามวิธีการลงเวลามาและกลับตามท่ีหน่วยงานที่นักศึกษาเข้า
รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพก าหนดให้ปฏิบัติ 

 2.3  การจัดท ารายงานเพื่อส าเร็จการศึกษา (ภาคนิพนธ์หรือปริญญานิพนธ์) 
 ภาคนิพนธ์ หรือปริญญานิพนธ์ คือ ผลงานการเรียบเรียงจากการศึกษาค้นคว้าในเรื่อง
ใด เรื่องหนึ่งเช่นเดียวกับรายงาน แต่จะมีความกว้างขวางและลึกซึ้งกว่ารายงาน ปกติจะก าหนด
ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้าและเรียบเรียงให้แล้วเสร็จภายใน 1 ภาคเรียนโดยจะมีอาจารย์นิเทศก์ 
เป็นผู้ควบคุมดูแลการจัดท าผลงานวิชาการของนักศึกษา 
 รายงานภาคนิพนธ์ หรือปริญญานิพนธ์แต่ละเรื่อง ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยเนื้อหา 
รายละเอียด 5 บทดังนี้ 
 บทที่ 1  บทน า 
 บทที่ 2  วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
 บทที่ 3  วิธีด าเนินการวิจัย 
 บทที่ 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 บทที่ 5  สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 ส าหรับภาคนิพนธ์หรือปริญญานิพนธ์ ที่เป็นการวิจัยจากเอกสารหรือการวิจัยหรือ  
การนิพนธ์ในลักษณะอ่ืนที่ไม่สามารถจัดเป็นห้าบทได้ อาจมีการแบ่งบทแตกต่างไปจากข้อมูลข้างต้น 
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการพิจารณาและดุลพินิจของอาจารย์นิเทศก์หรือที่ปรึกษาภาคนิพนธ์หรือปริญญานิพนธ์ 

2.4 โครงการธุรกิจจ าลอง (นักศึกษาภาคพิเศษ) 
 การจัดท าโครงการธุรกิจจ าลอง คือ การจ าลองการด าเนินงานกิจกรรมในรูปแบบ
กิจกรรมโครงการพิเศษ ภายใต้การควบคุมดูแลของระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยให้นักศึกษา
ภาคพิเศษ ที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา หรือด าเนินการในขั้นตอนกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
คณะวิทยาการจัดการ มีโอกาสได้เรียนรู้ระบบการท างานแบบเสมือนจริงก่อนที่จะส าเร็จการศึกษา
ออกไปจากรั้วมหาวิทยาลัย เป็นการเรียนรู้การท างานจริงในรูปแบบการท ากิจกรรมเชิงธุรกิจ มีต้นทุน 
ก าไร เป็นต้น กิจกรรมธุรกิจจ าลองเปิดโอกาสนักศึกษาได้เรียนรู้การท างานก่อนที่จะออกไปเผชิญกับ
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สภาพการท างานจริง หรือจบการศึกษาออกไปจากมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการทดลอง
การท างานจริงทุกกระบวนการ ตั้งแต่ข้ันตอนการวางแผน การลงมือปฏิบัติ และการประเมินผล รวมทั้ง
การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งในชีวิตจริงอาจจะแก้ไขไม่ได้ ดังนั้น การเรียนรู้ระบบการท างานแบบ
ธุรกิจจ าลองจึงเป็นการสร้างประสบการณ์ การท างานโดยตรงผ่านการเรียนรู้การปฏิบัติที่ได้รับ
ประสบการณ์นอกเหนือ การเรียนรู้ทางทฤษฎี ตลอดจนการเรียนรู้ในด้านการท างานเป็นทีม การเป็น
ภาวะผู้น า การแบ่งสายงานการท างาน การบริหารจัดการ การตลาด การประชาสัมพันธ์ เป็นต้น  

 เมื่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคพิเศษ เมื่อเริ่มด าเนินการโครงการธุรกิจ
จ าลองจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการธุรกิจจ าลองเพ่ือก ากับดูแลตลอดโครงการ และทุกโครงการ
ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติโครงการกิจกรรมธุรกิจจ าลองจากคณะวิทยาการจัดการ เมื่อเสร็ จสิ้น
โครงการนักศึกษาต้องน าส่งรายงานด าเนินโครงการธุรกิจจ าลองแบบสมบูรณ์ผ่านการรับรองอนุมัติ           
จากอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา ประธานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รวมทั้งมีการประเมินผล
ระดับคะแนนในส่วนของกิจกรรมโครงการธุรกิจจ าลองเพ่ือน าไปรวมกับสัดส่วนคะแนนอ่ืนๆ ของเกณฑ์
การประเมินผลในรายวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ 

 2.5 การนิเทศงานนักศึกษา 
 การนิเทศงานนักศึกษาเป็นกระบวนการแนะน าช่วยเหลือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
แก่นักศึกษาเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

2.5.1 ลักษณะการนิเทศงานนักศึกษา 
 การนิเทศงานมีหลายลักษณะตั้งแต่การเตรียมตัวนักศึกษาจากภาควิชาหรือ

หลักสูตรวิชาในรายวิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การปฐมนิเทศก่อนการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ การประชุมแนะน าเป็นกลุ่ม การซักถามพูดคุยเป็นรายบุคคล การแนะน าเอกสารและการเสาะ
แสวงหาความรู้ความสามารถเพ่ิมเติม การสัมมนาระหว่างการฝึกประสบการณ์ รวมทั้งวิธีการอ่ืนๆ ที่จะ
ช่วยเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

     2.5.2 ผู้นิเทศก์งานนักศึกษา 
 ผู้ที่ท าหน้าที่นิ เทศงานแก่นักศึกษา เรียกว่า “ผู้นิ เทศก์” ซึ่งในส่วนงานที่

รับผิดชอบจะประกอบไปด้วย 2 ฝ่าย ได้แก่ 
 1)  ผู้นิเทศก์ฝ่ายมหาวิทยาลัย หมายถึง อาจารย์นิเทศจากภาควิชาที่คณะได้

ด าเนินการแต่งตั้งข้ึน เพ่ือท าหน้าที่ในการดูแลให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาเมื่อออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ตลอดจนผู้ที่ควบคุมดูแลนักศึกษาในการท ารายงานวิชาการ ภาคนิพนธ์ ปริญานิพนธ์เพ่ือส าเร็จ
การศึกษา เป็นต้น 
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   2)  ผู้นิเทศก์ฝ่ายหน่วยงาน หมายถึง หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าฝ่ายงานที่
นักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานให้รับผิดชอบ
นักศึกษาฝึกงาน เป็นต้น 

  3)  จ านวนครั้งในการนิเทศจ านวนครั้งในการนิเทศนักศึกษาอยู่ในดุลพินิจของ
ผู้นิเทศฝ่ายมหาวิทยาลัยและผู้นิเทศก์ฝ่ายหน่วยงานจะก าหนดขึ้น ทั้งนี้ควรได้รับการติดต่อประสานงาน
กันโดยตลอด หรืออาจประสานผ่านนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยตรงก็ได้ 

 4)  การบันทึกการนิเทศงานนักศึกษาผู้นิเทศก์ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ทั้งสองฝ่ายควรบันทึกการนิเทศงานหรือแสดงความข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของนักศึกษาใน
แบบบันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจ าวันของนักศึกษาซึ่งนักศึกษาทุกคนจะต้องมีแบบบันทึก
ประจ าวันตามเอกสารในคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 

 2.6 บทบาทหน้าที่ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
บทบาทหน้าที่ของผู้นิเทศก์ฝ่ายมหาวิทยาลัย 
1. การเข้าร่วมการปฐมนิเทศที่คณะจัดกิจกรรม และปฐมนิเทศนักศึกษาในความ

ดูแลก่อนออกฝึกประสบการณ์ เพ่ือชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการจัดท าภาคนิพนธ์หรือปริญญา
นิพนธ์ 

2. การนิเทศงานนักศึกษาโดยไปเยี่ยมนักศึกษายังหน่วยงานฝึกประสบการณ์
วิชาชีพเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม เพ่ือให้ค าแนะน าปรึกษาแก่นักศึกษาติดตามผลการฝึกงานและ
ควบคุมดูแลความประพฤติและพฤติกรรมต่างๆ ของนักศึกษารวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

3. การนิเทศงานโครงการธุรกิจจ าลองหรือการด าเนินการกิจกรรมวิชาการ  และ
การจัดท ารายงานผลการปฏิบัติโครงการ (นักศึกษาภาคพิเศษ) 

4. การเข้าร่วมกิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพตาม
ปฏิทินวิชาการท่ีคณะก าหนด 

บทบาทหน้าที่ของผู้นิเทศก์ฝ่ายหน่วยงาน 
1. ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนเริ่มฝึกประสบการณ์ในหน่วยงานเพ่ือชี้แจงให้

นักศึกษาทราบถึงลักษณะงานการบริหารงานในหน่วยงาน และระเบียบหรือข้อปฏิบัติต่างๆ ที่นักศึกษา
จะต้องยึดถือปฏิบัติ 

2. ท าการนิเทศงานแก่นักศึกษาโดยให้ค าแนะน าปรึกษาในงานที่นักศึกษาได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติงาน การชี้แจงข้อบกพร่องของนักศึกษา และช่วยแก้ไขปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้น
ระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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3. การควบคุมดูแลความประพฤติของนักศึกษา และให้ความคุ้มครองรักษา 
ความปลอดภัยแก่นักศึกษาตามสมควร 

4. การประเมินผลการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาเมื่อครบตามระยะเวลา         
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 

5. การช่วยเสนอแนะแนวทางการฝึกประสบการณ์หรือวิธีการปรับปรุงแก้ไข         
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

บทบาทหน้าที่ของนักศึกษา 
1.  นักศึกษาต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ และการประชุมสัมมนาทุก

ครั้งตามปฏิทินที่คณะเป็นผู้ก าหนด 
2.   นักศึกษาต้องฝึกปฏิบัติ ในงานที่ ได้ รับมอบหมายเ พ่ือให้ เกิดความรู้ 

ความสามารถและสร้างเสริมประสบการณ์แก่ตนเอง 
3.  นักศึกษาต้องบันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของตนเองเป็นประจ าทุกวัน 

ลงในแบบบันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจ าวัน 
4.  มีความสนใจ ตั้งใจปฏิบัติงาน และมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานที่ได้รับ

มอบหมาย 
5.  สร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
6.  ให้ความร่วมมือที่ดีกับหน่วยงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
7.  ประพฤติตนอยู่ในระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานฝึกประสบการณ์ 
8. ประพฤติตนอยู่ ในระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วย การฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ 
9.  ต้องมีเวลาฝึกประสบการณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกที่ครบ

ก าหนด 
บทบาทคณะกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
เพ่ือให้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาด าเนินไปด้วยดี คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ตั้ง “คณะกรรมการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ” ซึ่งมี
คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี และคณะกรรมการด าเนินการประกอบด้วย 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา หัวหน้าภาควิชาและนักวิชาการศึกษา (งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) 
โดยปฏิบัติงานตามหน้าที่ดังนี้ 

1.  ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กับภาควิชา 
รวมทั้งงาน ด้านธุรการที่เก่ียวข้อง เช่น หนังสือติดต่อหน่วยงานต่างๆ  
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2.  จัดท าเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับ
การฝึกประสบการณ์ เช่น หนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกงาน หนังสือส่งตัวฝึกงาน คู่มือฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ฯลฯ 

3.  การจัดก าหนดการด าเนินงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
4.  การจัดปฐมนิเทศ สัมมนา ปัจฉิมนิเทศให้แก่นักศึกษาโดยประสานงานกับ

คณาจารย์ในภาควิชา 
5.  การให้บริการข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
6.  การประเมินผลรูปแบบและกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
7.  การแสวงหาแนวทางจัดด าเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้มีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น 
3. ข้ันตอนหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (Post Field Experience) 
 ส าหรับกระบวนการหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จะเป็นกระบวนการขั้นตอน

สุดท้ายของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา และมีการประเมินระดับคะแนนผลการศึกษาใน
รายวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งจะประกอบด้วย กิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือ         
การท างาน (งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคปกติ) โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคพิเศษ (การน าเสนอผลงานการจัดกิจกรรมโครงการธุรกิจจ าลอง)            
การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากหน่วยงาน หรือสถานประกอบการ ผ่านระบบออนไลน์
ของคณะวิทยาการจัดการ และการประเมินระดับคะแนนผลการศึกษาเพ่ือส าเร็จการศึกษา เป็นต้น 

  เมื่อนักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานตามวิชาชีพครบระยะเวลาที่คณะได้ก าหนดแล้วนั้น 
หน่วยงานหรือสถานประกอบการจะด าเนินการส่งตัวนักศึกษากลับมายังมหาวิทยาลัย บางแห่งอาจท า
เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีจดหมายส่งตัวกลับนักศึกษาหรือบางหน่วยงานอาจจะปัจฉิมนักศึกษาก่อน 
ส่งตัวกลับมหาวิทยาลัย แล้วส่งแบบประเมินในระบบออนไลน์ ซึ่งแต่ละแห่งจะมีกระบวนการแตกต่างกัน
ไปขึ้นอยู่กับระบบงานท างานของแต่ละแห่ง 

 3.1  โครงการเตรีมความพร้อมเพ่ือการท างาน หรือการจัดกิจกรรมโครงการปัจฉิม
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคปกติและภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย           
ราชภัฏเชียงใหม่ จัดโดยงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะ ซึ่งจะมีนักวิชาการศึกษาผู้ที่รับผิดชอบ
ดูแลกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานดังกล่าว ซึ่งจะ
มีรายละเอียดขั้นตอน ดังนี้ 

3.1.1 การจัดประชุมหารือวางแผนเตรียมจัดโครงการ โดยคณะกรรมการ
ด าเนินงานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพประกอบไปด้วย ประธานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                
(รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา) หัวหน้าภาควิชา และนักวิชาการศึกษา ซึ่งจะมีการประชุมหารือ เตรียม
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จัดงาน และก าหนดวันจัดงานกิจกรรม การก าหนดรายละเอียดของกิจกรรมในการจัดงาน การก าหนด
หัวข้อ การบรรยายความรู้และวิทยากรที่จะมาให้ความรู้แก่นักศึกษา ส าหรับภาคพิเศษจะมีการจัด
ประชุมตัวแทนหมู่เรียนนักศึกษา เพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดงานน าเสนอผลงานโครงงานธุรกิจ
จ าลอง เป็นต้น 

3.1.2 การจัดกิจกรรมโครงการตามวันเวลาที่ก าหนด เนื่องจากคณะวิทยาการ
จัดการ มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในทุกภาคการศึกษาของแต่ละ
ปีการศึกษา ดังนั้น ตามแผนการเรียนเสนอแนะของแต่ละหลักสูตร นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของภาคปกติ
และภาคพิเศษ จ าเป็นต้องผ่านกิจกรรม อบรม สัมมนา เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนส าเร็จการศึกษาในปี
การศึกษานั้นๆโดยทีมงานจัดกิจกรรมจะต้องให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์วิชาชีพชีวิตจากผู้ที่
ประสบความส าเร็จหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการมาให้ความรู้แก่นักศึกษาก่อนที่จะเป็นว่าที่
บัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการและก้าวสู้แรงงานตลาดอย่างชาญฉลาดในสังคมต่อไป 

3.1.3 การประเมินติดตามโครงการ ในการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ แต่ละครั้ง 
ผู้จัดงานจะต้องมีการประเมินผลโครงการ ตามตัวบ่งชี้ของวัตถุประสงค์โครงการ วัดระดับความรู้ความ
เข้าใจก่อนและหลังจาการเข้ารับการอบรมหรือเข้าร่วมโครงการ วัดระดับความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมโครงการในด้านต่างๆ ตามตัวบ่งชี้ หรือวัตถุประสงค์ของโครงการ ตลอดจนการจัดท ารูปเล่ ม
รายงานประเมินผลโครงการ เพ่ือน าส่งสรุปการด าเนินงานทั้งหมดในภาพรวมของโครงการและเป็น
หลักฐานส่วนหนึ่งของการประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะและมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

3.1.4 การน าผลจากการประเมินติดตามโครงการ น าไปพัฒนาปรับปรุง 
เตรียมการวางแผนการด าเนินงานโครงการครั้งต่อไป โดยน าข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการไปปรับ
ใช้ หรือน าไปพัฒนาหัวข้อการอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในรุ่นต่อไป 

 
 3.2 การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

   การประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา (หน่วยงาน สถาน
ประกอบการ) ผ่านระบบออนไลน์ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นระบบที่
ได้พัฒนาจากแบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาในรูปแบบเอกสารเป็นระบบ
ดิจิทัลออนไลน์ ชื่อลิงค์ www.management.cmru.ac.th/mpec/company โดยสามารถเข้าใช้งาน
ได้ทุกที่บนเครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ท ซึ่งคณะจะเป็นผู้ก าหนด Username และ Password            
ให้เท่านั้น รวมทั้งระบบสามารถเข้าประเมินได้เพียงครั้งเดียวต่อนักศึกษาหนึ่งท่าน และไม่สามารถแก้ไข
การประเมินได้ ทางคณะจะมีการก าหนดช่วงระยะเวลาส าหรับการประเมินนักศึกษา ภายใน 2 สัปดาห์ 
ก่อนและหลังที่นักศึกษาจะครบก าหนดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเท่านั้น  

  เกณฑ์การประเมินนั้นจะแบ่งออกเป็นหัวข้อหลัก เพ่ือให้ผู้ประเมินพิจารณา
ความเหมาะสมที่สุดเพียงช่องเดียวในการเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รวมถึงเกณฑ์การประเมินที่
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ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ
ตามแบบฉบับของมหาวิทยาลัยที่ได้ก าหนดขึ้น ประกอบด้วยเกณฑ์การประเมินดังรายการ ดังนี้ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1.1  ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน 
 1.2  ความมีจิตใจหนักแน่นมั่นคง อดทนอดกลั้น 
 1.3  ความรับผิดชอบต่อการกระท าของตนเอง 
 1.4  ประพฤติตนตามหลักศาสนาและหลักจริยธรรม 
2. ด้านความรู้ 
 2.1  มีความรู้ด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ความรู้ที่เป็นพื้นฐานในวิชาชีพ 
 2.2  ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 
 3.1  ความสามารถในการพัฒนาตนเอง การเรียนรู้สิ่งใหม่ 
 3.2  ความสามารถในการจ าแนกและระบุปัญหา 
 3.3  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 3.4  การตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ 
      3.5  มีทักษะการคิดเป็นระบบ วิเคราะห์ และการเสนอแนะ 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1  ความมีมนุษยสัมพันธ์ การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือผู้อื่น 
 4.2  บุคลิกภาพด้านการแต่งกาย การรู้กาลเทศะ การวางตัว 
 4.3  ความสามารถในการประนีประนอม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น 
 4.4  การปฏิบัติงานตรงตามเวลา 
 4.5  การมีส่วนร่วมในการท างานเป็นทีม 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ   
 5.1  ทักษะในการใช้ตัวเลข วิเคราะห์ และแปลผลข้อมูลได้ 
 5.2  ทักษะด้านการสื่อสารถูกต้องและเหมาะสม 
 5.3  ทักษะด้านภาษาต่างประเทศในการท างาน 
 5.4  ทักษะความสามารถด้านเครื่องมือเทคโนโลยีทางวิชาชีพ เพ่ือ

ประโยชน์ในการปฏิบัติและการติดต่อสื่อสาร 
 
 



28 
 

 

 

  3.3 การประเมินผลระดับคะแนนในรายวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
  เมื่อสิ้นสุดกระบวนการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาผู้นิเทศก์ทั้งสองฝ่ายจะ
ประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาซึ่งประกอบด้วย ระดับคะแนนจากอาจารย์นิเทศก์
จะเป็นผู้ประเมินโดยมีแบบฟอร์มที่คณะวิทยาการจัดการก าหนดผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ
นักศึกษาจากกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับระดับคะแนนจากหน่วยงาน สถานประกอบ ตามแบบประเมิน
ออนไลน์ที่คณะก าหนดให้เกณฑ์การประเมินผลจาก รายวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สามารถแบ่ง
ออกได้ ดังนี้ 
  3.1.1 นักศึกษาภาคปกติ ระดับผลคะแนนวัดจากคะแนน 
   1)  การเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ 10 คะแนน 
   2)  การประเมินจากหน่วยงาน 30 คะแนน 
   3)  การนิเทศงานจากอาจารย์นิเทศก์ 20 คะแนน 
   4)  การจัดท ารายงานภาคนิพนธ์หรือปริญญานิพนธ์ 40 คะแนน 
  3.1.2 นักศึกษาภาคพิเศษ ระดับผลคะแนนวัดจากคะแนน 
   1)  การเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ 10 คะแนน 
   2)  การจัดกิจกรรมธุรกิจจ าลอง 40 คะแนน 
   3)  การประเมินจากหน่วยงาน 10 คะแนน 
   4)  การประเมินจากศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 10 คะแนน 
   5)  การจัดท าภาคนิพนธ์หรือปริญญานิพนธ์ 30 คะแนน 
  ระดับคะแนนการประเมินผลฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
   A  ระดับคะแนน     80  ขึ้นไป 
   B+  ระดับคะแนน     75  -  79 
   B  ระดับคะแนน    70  -  74 
   C+  ระดับคะแนน    65  -  69 
   C  ระดับคะแนน    60  -  64 
   D+  ระดับคะแนน    55  -  59 
   D  ระดับคะแนน    50  -  54 
   F  ระดับคะแนน   0   -  49 
ทั้งนีก้ารประเมินต้องไม่ต่ ากว่าเกรด C ถ้าต่ ากว่านี้ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ 
 จากแนวคิดขั้นตอนระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ผู้วิจัยจะน าไปใช้เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย เรื่อง ทัศนคติด้านระบบการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพที่ส่งผลต่อความประทับใจในการบริการการศึกษาของนักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ด้านการวิเคราะห์และศึกษาทบทวนตามกระบวนการของระบบ 
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ได้แก่ ขั้นตอนการเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ขั้นตอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และขั้นตอน
หลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

2.3  แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับทัศนคติ 
ความหมายของทัศนคติ (Attitude) ทัศนคติของบุคคลเป็นความรูสึกทางใจที่มีต่อสิ่งใดๆ ของ

แต่ละบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อพฤติกรรมของบุคคลและมีผลต่อกลุ่มทางสังคมเกี่ยวข้องในการ
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทุกด้านในสังคมของมนุษย์ โดยทุกสังคมจะมีความเกี่ยวกับทัศนคติ (attitude)          
มีนักวิชาการหลายท่านให้ความหมายไว้คล้ายๆ กัน ซึ่งผู้วิจัยศึกษาได้ค้นคว้ารวบรวมและขอน ามาสรุป 
ดังนี้ 

Martin Fishlein (อ้างถึงใน ดารณี พานทอง พาลุสุข ลัสรุเสกข์พงษ์หาญยุทธ,2548,หน้า 37) 
ทัศนคติ หมายถึง ความรูสึกโอนเอียงท่ีจะมีปฏิกิริยาเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรือนิ่งเฉยที่เกิดขึ้นในสังคม 

พงศ์สัณห์ ศรีสมทรัพย์ และปิยะนุช เงินคล้าย (2550,หน้า 75) ไดสรุปความหมายและอธิบาย
เกี่ยวกับทัศนคต ิทัศนคติ หมายถึง ความรูสึกทางใจของแตล่ะบุคคล ซึ่งเป็นผลมาจากการเรียนรูประสบ
การณความนึกคิดและความเชื่อของแต่ละบุคคลความรูสึกทางใจของแต่ละบุคคลในเรื่องราวใดๆ จะมี
ระดับที่แตกต่างออกไปตั้งแต่ระดับที่เป็นความชอบหรือไมชอบ ระดับที่เป็นประสบการณ์ที่ไดรับการ 
ไตรตรองจนถึงระดับที่เป็นการน าไปปฏิบัติ  ทัศนคติของบุคคลจึงเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลเกิดความคิด
และพฤติกรรมไปในแนวทางใดแนวทางหนึ่ง 

ทฤษฎีที่เกี่ยวกับทัศนคติ 
จิระวัฒน์ วงศ์สวัสดิวัฒน์ (2535,หน้า 104-105) ไดสรุปคุณลักษณะของทัศนคติว่ามีรูปแบบ 

6 รูปแบบ คือ 
1. ทัศนคติเป็นสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู ไม่ใช่สิ่งที่มีติดตัวมาแต่เกิดประสบการณ์มีอิทธิพล 

อย่างมากต่อทัศนคติการสั่งสมประสบการณ์ท้ังทางตรงและทางอ้อมโดยผ่านกระบวนการปะทะสังสรรค์
กับสิ่งต่างๆ ในสังคมจะมีผลโดยตรงต่อทัศนคติ 

2. ทัศนคติมีคุณลักษณะของการประเมิน (evaluative nature) ทัศนคติเกิดจากการประเมิน
ความคิดหรือความเชื่อที่บุคคลมีอยู่เกี่ยวกับสิ่งของ บุคคลอ่ืน หรือเหตุการณ์ซึ่งจะเป็นสื่อกลางท าให้
เกิดปฏิกิริยาตอบสนอง ทัศนคติมีธรรมชาติของการประเมินเป็นความคิดหรือความเชื่อที่มีความรูสึกแฝง
อยู่ด้วย การที่บุคคลหนึ่งจะมีทัศนคติอย่างไรต่อสิ่งใดขึ้นอยู่กับการประเมิน ความรู ความคิดหรือความ
เชื่อที่มีเกี่ยวกับสิ่งนั้น ซึ่งจะท าให้ผู้ประเมินเกิดความรู สึกทางบวก หรือทางลบต่อสิ่งดังกล่าว ผลการ
ประเมินอาจแตกต่างกันตามประสบการณของแต่ละบุคคล ทัศนคติต่อสิ่งเดียวกันอาจแตกต่างกันตาม 
เพศอายุหรืออาชีพ 
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3. ทัศนคติมีคุณภาพและความเข้ม (quality and intensity) คุณภาพและความเข้มของ
ทัศนคติจะเป็นสิ่งที่บอกถึงความแตกต่างของทัศนคติที่แต่ละคนมีต่อสิ่งต่างๆ เมื่อบุคคลประเมินสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งก็อาจมีทัศนคติทางบวก หรือทัศนคติทางลบต่อสิ่งนั้น นั่นคือก่อให้เกิดสภาวะความพร้อมที่จะเข้า
หาหรือหลีกหนีสิ่งดังกล่าว สวนความเข้มจะบ่งชี้ถึงความมากน้อยของทัศนคติทางบวกหรือลบหรือบ่งชี้
ระดับการประเมิน เช่น ชอบมากชอบปานกลาง ชอบน้อย 

4. ทัศนคติมีความคงทนไมเปลี่ยนง่าย (permanence) ทัศนคติมีลักษณะที่ฝังแน่นลึกซึ้ง 
เนื่องจากสิ่งที่ประเมินมีความชัดเจนถูกต้องแน่นอนหรือมีการสั่งสมประสบการณเกี่ยวกับสิ่งนั้น โดยผ่าน
การเรียนรู้มานานพอ ในกรณีเช่นนี้การเรียนรูสิ่งใหม่หรือการบังคับให้แสดงพฤติกรรมนั้นๆ อยู่เสมอ     
ก็อาจไมมีผลท าให้ทัศนคติท่ีมีอยู่ไมเปลี่ยนแปลง 

5. ทัศนคติต้องมีสิ่งที่หมายถึง (attitude object) ทีแ่น่นอน นั่นคือ ทัศนคติต่ออะไรต่อบุคคล
ต่อสิ่งของหรือต่อสถานการณ์ 

6. ทัศนคติมีลักษณะความสัมพันธ์ทัศนคติ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่ งของกับ
บุคคลอื่น หรือกับสถานการณ์ ความสัมพันธ์นี้เป็นความรู้สึกจูงใจ (Motivation affect)  

สรุปความหมายแนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับทัศนคติ 

การศึกษาทัศนคติเพ่ือให้เราทราบถึงความรูสึกนึกคิดของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่างๆ ซึ่งจะออกมาใน
รูปของการตอบรับหรือปฏิเสธก็ได้ทัศนคติของบุคคลสามารถแสดงออกมาเป็นค าพูด ซึ่งเราเรียกว่า       
เป็นความคิดเห็นทั้งทัศนคติและความคิดเห็นเป็นสิ่งที่แยกจากกันไม่ออก  

ทัศนคติของบุคคลนั้นจะมีองค์ประกอบอยู่ 3 ประการ คือ ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึกและ
องค์ประกอบทางพฤติกรรม นอกจากนั้นทัศนคติยังแยกออกเป็นทัศนคติทางบวก ทางลบและการเฉยๆ 
ไม่มีทัศนคติ การตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่เราเรียนรู้ที่เราเรียกว่าเป็นทัศนคตินั้นจะมีรูปแบบต่างๆ กัน        
คือ ทัศนคติด้านความรู้สึก ทัศนคติด้านความเข้าใจ และทัศนคติด้านการกระท าทั้ง 3 แบบนี้ไม่
จ าเป็นต้องเกิดขึ้นในทิศทางเดียวกันเสมอ 

เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือทดสอบอิทธิพลทัศนคติ ด้านระบบการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพที่ส่งผลต่อความประทับใจในการบริการการศึกษาของนักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดังนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อ
ระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และด้านการให้บริการการศึกษาระดับคณะเกิดความประทับใจต่อ          
ผู้มารับบริการให้มากที่สุด โดยในการวิจัยครั้งนี้ให้ความส าคัญกับทัศนคติด้านระบบการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพเป็นหลักเพ่ือมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงน าแนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับ
ทัศนคติมาใช้เป็นกรอบส าหรับการวิเคราะห์ การวิจัยในส่วนการศึกษาอิทธิพลทัศนคติด้านระบบการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพที่ส่งผลต่อความประทับใจในการบริการการศึกษาของนักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
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2.4 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการ 

ความหมายของการบริการ (Service) ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมาย ดังนี้ 
สุนันท์ บุญวโรดม (2543,หน้า22) กล่าวว่า การบริการ หมายถึง กิจกรรมหนึ่งหรือชุดของ

กิจกรรมหลายอย่าง ที่เกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลหรืออุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งท าให้ลูกค้า
เกิดความพึงพอใจ 

ฉัตยาพร เสมอใจ (2545,หน้า10)  กล่าวว่า การบริการเป็นกิจกรรมผลประโยชน์ หรือความ
พึงพอใจที่จัดท าข้ึน เพ่ือเสนอราคาขายหรือกิจกรรมที่จัดขึ้นร่วมกับการขายสินค้า 

สมิต สัชฌุกร (2543,หน้า13) กล่าวว่า การบริการ หมายถึง การปฏิบัติงานที่กระท าหรือ
ติดต่อและเกี่ยวข้องกับผู้รับบริการ การให้บุคคลต่างๆ ได้ใช้ประโยชน์ในทางใดทางหนึ่งท าด้วยความ
พยายามใดๆ ก็ตามด้วยวิธีการละลายในการท าให้คนต่างๆ ที่เก่ียวข้องได้รับความช่วยเหลือ 

สุดาดวง เรืองรุจิระ (2541,หน้า116) กล่าวว่า งานบริการ คือ งานที่ไม่มีตัวตนสัมผัสไม่ได้        
แต่สามารถสร้างความพอใจในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคหรือผู้ใช้ในตลาดธุรกิจได้ 

โดยจากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การบริการ คือ กิจกรรมหรืองานที่ไม่มี
ตัวตนและสัมผัสไม่ได้ แต่สามารถสร้างความพอใจให้กับผู้บริโภคได้ ซึ่งสินค้าที่เกี่ยวกับบริการมีลักษณะ
ที่แตกต่างจากสินค้าทั่วไป คือ การตัดสินใจซื้อบริการจะขึ้นอยู่กับความไว้วางใจของลูกค้าเป็นสินค้าที่  
จับต้องไม่ได้ การผลิตและการบริโภคบริการจะเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกันไม่สามารถ
ก าหนดได้แน่นอนเก็บรักษาสินค้าไว้ไม่ได้และไม่สามารถแสดงความเป็นเจ้าของ 

ขนิษฐา เสมอภักษ์ (2551,หน้า18) กล่าวว่า การให้บริการ หมายถึง กิจกรรมของกระบวนการ
ส่งมอบสินค้าที่ไม่มีตัวตน (Intangible Good) ของธุรกิจให้กับผู้บริการ ด้วยสินค้าที่ไม่มีตัวตนนั้นจะต้อง
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ จนน าไปสู่ความพึงพอใจได้ 

จิราภรณ์ กนิษฐรัต (2535,หน้า9) กล่าวว่า การบริการหมายถึง สิ่งที่มีจ าหน่ายในลักษณะของ
กิจกรรมต่างๆ เช่น การอ านวยความสะดวก การให้ความช่วยเหลือ โดยมากไม่เห็นเป็นตัวตนหากแต่จะ
มีสิ่งของมาประกอบการให้บริการดังกล่าว เพ่ือให้เห็นเป็นรูปประธรรมยิ่งข้ึน 

วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ (2542,หน้า6) กล่าวว่า การบริการ หมายถึง พฤติกรรมการกระท าหรือ
กิจกรรมที่บุคคลหนึ่งกระท าให้หรือส่งมอบต่ออีกบุคคลหนึ่ง โดยมีเป้าหมายและความตั้งใจในการส่ง
มอบบริการนั้น อีกทั้งบริการเป็นสิ่งที่จับสัมผัสแตะต้องได้ยากและเป็นสิ่งที่เสื่อมสูญสลายไปได้โดยง่าย 
บริการจะได้รับการผลิตขึ้นและส่งมอบสู่ผู้รับบริการเพ่ือใช้งานได้โดยทันทีหรือเกือบจะในทันทีทันใดที่มี
การให้บริการเกิดขึ้น 

ไพรัช วิริยะลัพภะ (2544, หน้า19) กล่าวว่า งานบริการเป็นงานสร้างความพึงพอใจและความ
ประทับใจให้กับลูกค้าที่มาติดต่อการบริการที่ดีย่อมมีผลดีต่อการปฏิบัติงาน ความล้มเหลวในการบริการ
จะเป็นผลเสียอย่างร้ายแรงหากไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น ดังนั้น ผู้รับผิดชอบในการให้บริการ
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และการต้อนรับต้องตระหนักและระลึกอยู่เสมอว่าการบริการที่ดีต้องมีความรับผิดชอบการบริการอย่าง
มีคุณภาพ จึงหมายถึง การบริการที่พนักงานผู้ให้บริการมีความพร้อมทางด้านจิตใจที่จะให้บริการและ
แสดงออกมาด้วยกิริยามารยาทที่ควรปฏิบัติ ซึ่งท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ 

จรวยพร กุลอ านวยชัย (2538,หน้า44) ได้กล่าวว่า ลักษณะของงานบริการไว้ดังนี้  
1. งานบริการเป็นงานที่มีการผลิตและการบริโภคขึ้นพร้อมกัน คือไม่อาจก าหนดความต้องการ

ที่แน่นอนได้ข้ึนอยู่กับว่าผู้รับบริการนั้นต้องการอะไรและเมื่อใด 
2. งานบริการเป็นงานที่ไม่อาจก าหนดปริมาณงานล่วงหน้าได้ การมาใช้หรือไม่ใช้ขึ้นอยู่กับ

เงื่อนไขของผู้รับบริการ การก าหนดบริการล่วงหน้าจึงไม่อาจท าได้นอกจากคาดคะเนความน่าจะเป็น
เท่านั้น 

3. งานบริการเป็นงานที่ไม่มีตัวสินค้าไม่มีผลผลิต สิ่งที่ผู้รับบริการจะได้คือความพึงพอใจ
ความรู้สึกคุ้มค่าท่ีได้มาใช้บริการ ดังนั้นคุณภาพของงานจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก 

4. งานบริการเป็นงานที่ต้องตอบสนองในทันทีผู้รับบริการต้องการให้ลงมือปฏิบัติในทันที ดังนั้น
ผู้ให้บริการจะต้องพร้อมที่จะตอบสนองตลอดเวลา และเมื่อนัดหมายวันเวลาใดก็จะต้องปฏิบัติได้ตรง
ตามนัดหมายและข้อสัญญา 

จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า การบริการ คือ กิจกรรมหรืองานที่ไม่มีตัวตนและสัมผัส
ไม่ได้แต่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ที่มาใช้บริการ งานบริการนั้นเป็นงานสร้างความพึงพอใจและ
ความประทับใจให้กับลูกค้าที่มาติดต่อการบริการที่ดีย่อมมีผลดีต่อการปฏิบัติงาน ความล้มเหลวในการ
บริการจะเป็นผลเสียอย่างร้ายแรงหากไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น ดังนั้น ผู้รับผิดชอบในการ
ให้บริการและการต้อนรับต้องตระหนักและระลึกอยู่เสมอว่าการบริการที่ดีต้องมีความรับผิดชอบการ
บริการอย่างมีคุณภาพจึงหมายรวมไปถึง การบริการที่พนักงานผู้ให้บริการมีความพร้อมทางด้านจิตใจที่
จะให้บริการและแสดงออกมาด้วยกิริยามารยาทที่ควรปฏิบัติ ซึ่งท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและ
ประทับใจมากที่สุด 
 โดยการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยขอเลือกศึกษาในส่วนที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับความประทับใจในการ
ให้บริการการศึกษาของนักศึกษา เพ่ือใช้ในการศึกษากรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่อง ทัศนคติด้านระบบ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ส่งผลต่อความประทับใจในการบริการการศึกษาของนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงจ าเป็นต้องศึกษาเพ่ือทดสอบอิทธิพล
ทัศนคติด้านระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ส่งผลต่อความประทับใจในการบริการการศึกษาของ
นักศึกษา รวมทั้งเป็นการพัฒนาด้านระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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2.5  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพในการบริการ 
ความหมายของคุณภาพในการบริการ (Service Quality) ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้

ความหมาย ดังนี้ คือ 
 วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ (2542,หน้า48) กล่าวว่า คุณภาพบริการ หมายถึง ความสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้รับบริการ ระดับของความสามารถของบริการในการบ าบัดความต้องการของ
ผู้รับบริการ และระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการหลังจากได้รับบริการแล้ว 

พิสิทท์  พิพัฒน์โภคากุล (2549,หน้า32) กล่าวว่า คุณภาพบริการ หมายถึง การด าเนินการ
ให้บริการเพ่ือสนองความต้องการของลูกค้า (หรือเกินความคาดหวังของลูกค้า) ในการด าเนินการของ
คุณภาพบริการนั้นต้องด าเนินการ ในพ้ืนที่ที่ส าคัญท่ีสุดขององค์การ ซึ่งก็คือพ้ืนที่ที่ลูกค้าหรือผู้รับบริการ
องค์การ 

รัตนะ อินจ๋อย (2541,หน้า16) กล่าวว่า คุณภาพการให้บริการ หมายถึง ความส าคัญระหว่าง
ความคาดหวังต่อบริการของผู้รับบริการต่อการรับรู้ที่ได้รับ ซึ่งอาจเป็นการได้รับบริการตามที่คาดหวัง
หรือสูงกว่าที่คาดหวังก็ได้ 

สมวงศ์ พงศ์สถาพร (2550,หน้า50) กล่าวว่า คุณภาพการให้บริการโดยพ้ืนฐานแล้วนับเป็น
เรื่องยาก เนื่องจากธรรมชาติความไม่แน่นอนของงานบริการที่จับต้องไม่ได้ และคาดหมายล าบาก จึงได้มี
ความพยายามจากนักวิชาการมาโดยต่อเนื่องในการพยายามค้นหาแนวทางการประเมินหรือวัดคุณภาพ
การให้บริการที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงมิติของการปฏิบัติ และสามารถน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ        
การให้บริการอย่างเด่นชัดที่สุด 

อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล (2543,หน้า2) กล่าวว่า คุณภาพของการบริการเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจ
และ เห็นความส าคัญอย่างจริงใจเมื่อไม่นานมานี้ จากการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคและผล
ของความคาดหวังของลูกค้าและบริการต่างๆ ผลงานวิจัยดังกล่าวพบว่าคุณภาพการบริการเป็นเรื่องที่
ซับซ้อนขึ้นอยู่กับการมองหรือทัศนะของผู้บริโภคหรือลูกค้า กล่าวคืออะไรก็ตามที่ลูกค้าเห็นว่าเป็นดี 
เป็นที่ถูกต้องพอใจจะหมายถึงคุณภาพไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการ 

ส าหรับการวัดคุณภาพการบริการมีผู้สนใจศึกษาวิจัยหลายท่าน ซึ่งจากผลการศึกษาของ 
Parasuraman, Zeithaml and Berry (1985 อ้างใน ชมนาด ม่วงแก้ว,2555) โดยการประเมินคุณภาพ
ของการบริการ ท าให้ทราบว่าผู้บริโภคได้ใช้ปัจจัย 10 ประการ ในการประเมินคุณภาพของการบริการ
ปัจจัยทั้ง 10 ประการนี้ ได้แก่ 

1. การเข้าถึงการบริการ (Access) คือ ความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งครอบคลุมทั้งเวลา
ที่เปิดด าเนินการ สถานที่ตั้ง และวิธีการที่จะสามารถอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยในการเข้าพบหรือ
ติดต่อกับผู้ให้บริการ ไม่ยุ่งยากในการรับบริการ เช่น สถานที่ให้บริการตั้งอยู่ในที่ที่สะดวกแก่การไป
ติดต่อ รวดเร็ว เป็นระเบียบ ไม่ต้องรอนาน เสมอภาค เป็นต้น 
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2. การติดต่อสื่อสาร (Communication) คือ การสื่อสารและให้ข้อมูลแก่ผู้มารับบริการด้วย
ภาษาท่ีชัดเจน ง่ายต่อการเข้าใจและการรับฟังความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะหรือค าติชมของผู้ป่วย
ในเรื่องต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการบริการขององค์กร เช่น การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการ 

3. ความสามารถของผู้ให้บริการ (Competence) คือ คุณสมบัติและทักษะความรู้ 
ความสามารถในการให้บริการ ที่ผู้ให้บริการจะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ความมีอัธยาศัยไมตรี (Courtesy) คือ ผู้ให้บริการมีอัธยาศัยไมตรี ความสุภาพเรียบร้อย 
และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เช่น ให้บริการด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส และสื่อสารด้วยความสุภาพ รวมไป
ถึงการแต่งกายที่สุภาพเรียบร้อยเหมาะสม 

5. ความน่าเชื่อถือ (Creditability) คือ ชื่อเสียงขององค์กร ประกอบด้วยลักษณะที่น่าเชื่อถือ 
ความซื่อสัตย์ไว้วางใจ มีภาพลักษณ์ท่ีดีและการน าเสนอบริการที่ดีที่สุดให้แก่ผู้รับบริการ 

6. ความเชื่อมั่นหรือความไว้วางใจ (Reliability) คือ ความถูกต้องของกระบวนการเป็นการ
ให้บริการความสามารถในการปฏิบัติงานที่ได้สัญญาไว้อย่างแน่นอนและแม่นย า เช่น การให้บริการ
ตามท่ีได้แจ้งไว้ให้กับผู้รับบริการ 

7. การตอบสนองความต้องการ (Responsiveness) คือ ความเต็มใจของผู้ให้บริการที่จะ
ให้บริการอย่างรวดเร็ว เช่น การให้บริการแก่ผู้รับบริการ สนใจต่อปัญหาของผู้มารับบริการ 

8. ความปลอดภัย (Security) คือ การให้บริการที่ปราศจากอันตรายไม่มีความเสี่ยงหรือความ
คืบแรงใดๆ เช่น การใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ีสะอาดมีคุณภาพ เป็นต้น 

9. ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangible) สร้างบริการให้เป็นที่รู้จัก เนื่องจากบริการที่
ผู้บริการได้รับ จะท าให้ผู้รับบริการสามารถคาดคะเนถึงคุณภาพบริการดังกล่าวได้ 

10. ความเข้าใจผู้รับบริการ ( Understanding Costumers) คือการพยายามรู้จักและเข้าใจ 
ตลอดจนความต้องการต่างๆ ของผู้รับบริการ เช่น การจดจ ารายละเอียดของผู้รับบริการ การเพ่ิมการ
บริการต่างๆความจ าเป็น และความต้องการของผู้รับบริการ 

กล่าวโดยสรุป คุณภาพของการบริการเป็นเรื่องที่ซับซ้อน จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริการทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ ผู้บริหาร บุคลกรในสายงานการ
บริการหรือผู้ปฏิบัติงานบริการ ล้วนมีบทบาทส าคัญต่อกระบวนการจัดการระบบการบริการทั้งสิ้น       
การให้ความส าคัญต่อการรับรู้คุณภาพของการบริการของผู้รับบริการเป็นเรื่องที่มิอาจละเลยได้ด้วยการ
เพ่ิมพูนประสิทธิภาพของการส่งเสริมคุณภาพของการบริการอย่างทั่วถึง ต่อเนื่อง และสม่ าเสมอหัวใจ
ของการบริการที่แท้จริงอยู่ที่คุณภาพของการบริการที่สามารถสร้างความประทับใจอย่างแนบแน่นให้กับ
ผู้รับบริการ คุณภาพของบริการเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดที่จะสร้างความแตกต่างของธุรกิจให้เหนือกว่าคู่แข่ง
ได้ การเสนอคุณภาพการให้บริการที่ตรงกับความคาดหวังของผู้รับบริ การเป็นสิ่งที่ต้องกระท า 
ผู้รับบริการจะรู้สึกพึงพอใจถ้าได้รับสิ่งที่ต้องการ 
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โดยการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยขอเลือกศึกษาด้านที่มีเกี่ยวข้องกับเนื้องาน และความสัมพันธ์กัน 
ในการให้บริการนักศึกษา เพ่ือใช้ในการศึกษากรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่อง ทัศนคติด้านระบบการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพที่ส่งผลต่อความประทับใจในการบริการการศึกษาของนักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้วิจัยจึงเลือกใช้คุณภาพการให้บริการ 7 ด้าน ส าหรับการศึกษา
ตอนที่  3 ระบบและขั้นตอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ดังต่อไปนี้  การเข้าถึงการบริการ                      
การติดต่อสื่อสาร ความสามารถของผู้ให้บริการความมีอัธยาศัยไมตรี การตอบสนองความต้องการ          
ความเชื่อมั่นหรือไว้วางใจ ความน่าเชื่อถือ ความเข้าใจผู้รับบริการเท่านั้น 

2.6 แนวคิดใหม่เกี่ยวกับการให้บริการที่สร้างความประทับใจ 
 ค าว่า ประทับใจ ตามค าจ ากัดความของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (2554) หมายถึง        
ติดอกติดใจ ฝังอยู่ในใจ สมใจมาก ชอบใจมา เหมาะมาก 
 มอร์ส (Morse,1958,p.27) ได้ให้ความหมายความประทับใจ หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่
สามารถลดความเครียดของบุคคล ถ้ามีความเครียดมากก็จะท าให้เกิดความไม่ประทับใจต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
หรือต่อกรกระท ากิจกรรมใดๆ ก็ได้ 
 วรูม (Vroom,1970,p.99) กล่าวว่า ทัศนคติและความประทับใจในสิ่งหนึ่งสามารถใช้แทนกัน
ได้ เพราะทั้งสองค านี้ หมายถึง ผลที่ได้จากที่บุคคลเข้าไปมีส่วนร่วมในสิ่งนั้น ทัศนคติด้านบวกจะแสดง
ให้เห็นสภาพความประทับใจในสิ่งนั้น และทัศนคติด้านลบ แสดงให้เห็นสภาพความประทับใจนั้นเอง 
 เดวิส (Davis,1967,p.81) ได้กล่าวถึงความประทับใจว่า เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับบุคคล เมื่อความ
ต้องการพื้นฐานทั้งร่างกายและจิตใจได้รับการตอบสนอง 
 ความประทับใจ ตามค าจ ากัดความของพจนานุกรมค าศัพท์จิตเวชศาสตร์และจิตวิทยา  
(2553,หน้า 189) หมายถึง ความรู้สึกของผู้ที่มารับบริการต่อสถานบริการตามประสบการณ์ที่เขาได้ไป
ติดต่อขอรับบริการสถานที่นั้นๆ  
 สรุปได้ว่า ความประทับใจ เป็นความรู้สึกสองแบบของมนุษย์ คือ ความรู้สึกในทางบวกและ
ความรู้สึกในทางลบ ความรู้ในทางบวก เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นแล้วจะท าให้เกิดความสุข ความสุขนั้น
เป็นความรู้สึกที่แตกต่างจากความรู้สึกที่แตกต่างความรู้สึกทางบวกอ่ืนๆ กล่าวคือ เป็นความรู้สึกที่มี
ระบบย้อนกลับ และความสุขนี้สามารถท าให้เกิดความสุข หรือความรู้สึกทางบวกเพ่ิมขึ้นได้อีก ดังนั้น      
จะเห็นได้ว่า ความสุขเป็นความรู้สึกที่สลับซับซ้อน และความสุขนี้มีผลต่อบุคคลมากกว่าความรู้สึกทาง
อ่ืนๆ ความรู้สึกทางลบและความสุขมีความสัมพันธ์กันอย่างสลับซับซ้อน และระบบความสัมพันธ์ของ
ความรู้สึกทั้งสองนี้ เรียกว่า ระบบความประทับใจโดยความประทับใจจะเกิดขึ้นเมื่อระบบความ
ประทับใจมีความรู้สึกทางบวกมากกว่าทางลบ 
 สิ่งที่ท าให้เกิดความรู้สึกประทับใจของมนุษย์ ได้แก่ ทรัพยากร หรือสิ่งเร้า การวิเคราะห์ระบบ
ความประทับใจ คือ การศึกษาว่าทรัพยากรหรือสิ่งเร้าแบบใดเป็นที่ต้องการที่จะท าให้ความเ กิด
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ประทับใจ และความสุขแก่มนุษย์ ความประทับใจจะเกิดได้มากที่สุดเมื่อมีทรัพยากรทุกอย่างเป็นที่
ต้องการครบถ้วน 
 ศรัทธา วุฒิพงศ์ (2542,หน้า 12) ได้พูดถึงปัจจัยส าคัญของความประทับใจไว้ว่า เป็นปัจจัย
ส าคัญประการหนึ่งที่ช่วยท าให้งานประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ าเป็นงานเกี่ยวกับการ
ให้บริการ นอกจากผู้บริหารจะด าเนินการให้ผู้ท างานเกิดความประทับใจในการท างานแล้วยังจ าเป็นต้อง
ด าเนินการที่จะท าให้ผู้ท างานเกิดความพอใจด้วย เพราะความเจริญก้าวหน้าของงานบริการปัจจัยส าคัญ
ประการหนึ่งที่เป็นตัวบ่งชี้ คือ จ านวนผู้มาใช้บริการ ดังนั้น ผู้บริหารที่ชาญฉลาดจึงควรอย่างยิ่งที่จะ
ศึกษาให้ลึกซ้ึงถึงปัจจัยและองค์ประกอบต่างๆ ที่จะท าให้เกิดความพึงพอใจ ทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่มาใช้
บริการ เพื่อที่จะได้ใช้เป็นแนวทางในการริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 จากความหมายของความประทับใจที่กล่าวข้างต้น พอสรุปได้ว่าความประทับใจ หมายถึง 
ความรู้สึกชอบ ความรู้สึกพอใจ หรือทัศนคติทางบวกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วได้รับ
ผลตอบสนองตามท่ีต้องการจึงท าให้เกิดความประทับใจขึ้นนั่นเอง 
 สมชาย กิจยรรยง (2540,หน้า 30) ได้กล่าวว่า ความประทับใจของผู้รับบริการเป็นระดับ
ความรู้สึกของผู้รับบริการที่มีผลจากการเปรียบเทียบระหว่างผลประโยชน์จากคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ หรือ
การท างานของผลิตภัณฑ์กับการคาดหวังของบุคคล ดังนั้นระบบความพึงพอใจของผู้รับบริการพิจาณา
จากความแตกต่างระหว่างผลประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ และความคาดหวังของบุคคล นักการตลาดจึง
จ าเป็นต้องสร้างความประทับใจให้เกิดกับผู้รับบริการ โดยเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าในสายตาของ
ผู้รับบริการและผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้องสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้รับบริการ โดยยึดหลักการสร้าง
ความประทับใจโดยส่วนรวมแก่ผู้รับบริการ 
 มูลค่าผลิตภัณฑ์รวมในสายตาของผู้รับบริการ หมายถึง ผลรวมของผลประโยชน์จาก
ผลิตภัณฑ์หรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่งในสายตาของผู้รับบริการ มูลค่าของผลิตภัณฑ์พิจารณาจากความ
แตกต่างทางการแข่งขัน ซึ่งประกอบด้วยความแตกต่าง 4 ประการ ดังนี้ 
 1)  ความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ 
 2)  ความแตกต่างด้านการบริการ 
 3)  ความแตกต่างด้านบุคลากร 
 4)  ความแตกต่างด้านภาพลักษณ์ 
 ในการสร้างความประทับใจให้แกผู่้รับบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริการด้านการศึกษาของ
ในสถาบันการศึกษา ความจ าเป็นอันดับแรก องค์กรต้องสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับบุคลากรทาง
การศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรในสายงานต าแหน่งต่างๆ ที่ผู้รับบริการทางการศึกษามีโอกาสเข้า
มาสัมผัสและติดต่อประสานงานโดยตรง ทุกช่วงเวลาที่มีการติดต่อกับผู้รับบริการ นั่นย่อมหมายถึง         
การที่ผู้รับบริการจะตัดสินใจว่า การบริการการศึกษาของสถาบันการศึกษาดีหรือไม่ ประทับใจหรือไม่ 
อย่างไร 
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 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกใช้แนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการที่สร้างความประทับใจมา
ประกอบการวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่มีผลต่อความประทับใจในงานบริการการศึกษา ความประทับใจของ
ผู้รับบริการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของผู้ให้บริการการศึกษา ดังนั้นการวิจัยเรื่อง 
ทัศนคติด้านระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ส่งผลต่อความประทับใจในการบริการการศึกษาของ
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จึงจ าเป็นต้องศึกษาและทดสอบถึง 
อิทธิพลทัศนคติระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ส่งผลต่อความประทับใจในการบริการการศึกษา         
นั้นด้วย 
 

2.7  งานวิจัยและบทความที่เกี่ยวข้อง 
 นววรรณ ถกจัตุรัส (2560) ศึกษาเรื่อง การจัดระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พบว่า การศึกษาแนวทางใน 
การจัดระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการประชุมระดมสมองจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้แก่ นักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์นิเทศก์ ส ถาน
ประกอบการ โดยแยกประเด็นค าถามเป็น 3 ช่วง และสรุปประเด็นปัญหา เพ่ือน าไปพัฒนาการจดระบบ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ดังนี้ 1. การเตรียมการ และด าเนินงานในขั้นก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
สรุปได้ว่า โปรแกรมหรือหลักสูตรควรมีการเตรียมพร้อมและคัดเลือกสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่
นักศึกษาเบื้องต้น และมีการจัดกิจกรรมเตรียมทักษะความพร้อมแก่นักศึกษาให้ตรงกับความต้องการ
ของสถานประกอบการ ได้แก่ ทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 2. การด าเนินงาน
ในขั้นระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สรุปว่า ควรจัดท าคู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และแบบ
ประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพ่ือเป็นแนวทางให้ทุกหลักสูตรด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกันใน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3. การด าเนินงานในขั้นสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สรุปว่า คณะ
ควรมีการจัดกิจกรรมเพ่ือให้นักศึกษาที่ผ่านประสบการณ์วิชาชีพ ได้น าความรู้ที่ได้รับจากการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพมาถ่ายทอด เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพส่วนด้าน
ความพึงพอใจจากการใช้ระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผู้วิจัยใช้แบบประเมินความพึงพอใจกับกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้งานการจัดระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลังจากด าเนินการจัดระบบฝึกประสบการณ์
วิชาชีพเรียบร้อยแล้ว พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้งานการจัดระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีความพึงพอใจ
ในระดับมาก 
 การสรุปผลดังกล่าวเป็นงานวิจัยแบบคุณภาพและเชิงส ารวจ ด้านการจัดระบบฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ และ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน สามารถน าไปใช้งานได้จริง ดังนั้น การจัดระบบการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถน าไปใช้ประยุกต์เป็นแนวทาง                
เพ่ือจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ได ้
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 สุเทวี  คงคูณ (2556) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  พ.ศ. 2556 พบว่า สถานประกอบการที่นักศึกษาไป
ฝึกประสบการณ์ วิ ชาชีพส่ วน ใหญ่ เป็ นหน่ วยงานภาครั ฐบาลมีที่ ตั้ งหน่ วยงานอยู่ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและนักศึกษาที่ไปฝึกเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพส่วนมากเป็นนักศึกษาภาควิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
          ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษาทั้ง 3 ด้านได้แก่ด้านความรู้ ด้านทักษะ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.11±0.79) โดยมีความพึงพอใจในด้านคุณธรรม
จริยธรรมมากที่สุดรองลงมาคือ ด้านทักษะและด้านความรู้ ตามล าดับ ซึ่งเหมือนกับ ฐิติวรดา แสงสว่าง 
พร้อมคณะผู้วิจัย (2550) ศึกษาเรื่อง ความคาดหวัง ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พบว่า นักศึกษา
ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์มากที่สุด โดยมักจะฝึกกับหน่วยงานราชการ 
รองลงมาคือ บริษัท ห้างร้านทั่วไป การเลือกสถานที่ฝึกงาน มักจะค านึงถึงความสะดวกในการเดินทาง
เป็นอันดับแรก รองลงมาคือ ฝึกตรงกับสาขาวิชาที่เรียน ในกรณีที่ให้ทางคณะวิทยาการจัดการหา
สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้ ก็เนื่องจากสนใจสถานที่ฝึกประสบการณ์ที่คณะจัดให้ นอกจากนี้
ระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ส่วนใหญ่ระบุว่าเป็น 1 ภาคเรียน ท างานจันทร์ -
ศุกร์และสวมชุดนักศึกษาในการฝึกงาน นอกจากนี้ สถานที่พักนักศึกษาจะพักที่บ้านของตนเองเป็นส่วน
ใหญ่โดยสอดคล้องกับการเลือกสถานที่ฝึกงาน ประเด็นสะดวกกับการเดินทาง ค่าตอบแทนนั้นส่วนใหญ่
ไม่ได้รับ 
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาระบุว่า ควรบรรจุอยู่ในหลักสูตร ผลการประเมินควรตัด
เป็นเกรด ความรู้ที่จ าเป็นต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3 อันดับแรก เรียงจากมากไปน้อยคือ ความรู้
ด้านคอมพิวเตอร์ บัญชี และบริหารธุรกิจ ในด้านประโยชน์จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3 อันดับ
แรกเรียงจากมากไปน้อยคือ นักศึกษาได้มีโอกาสสัมผัสกับสภาพการท างานจริงมีความอดทน และฝึก
การตรงต่อเวลา นอกจากนี้ระดับความคาดหวังต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มากที่สุดคือ การเปิด
โลกกระทัดของตนเอง รองลงมาคือ ความรู้เพ่ิมเติมจากสิ่งที่ได้เรียนและได้เรียนรู้การปรับตัวให้เข้ากับ
ผู้อื่น ส าหรับด้านความคิดเห็นต่อการจัดการด้านต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการโดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ดี 
อันดับแรกคือการปฐมนิเทศ รองลงมาคือปัจฉิมนิเทศ และการรายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ด้านความพึงพอใจโดยทั่วไปอยู่ในระดับพึงพอใจมาก โดยเฉพาะด้านลักษณะ และขอบเขตงานเป็น
อันดับหนึ่ง รองลงมาคือความถนัดในการท างาน และการยกย่องชมเชยจากการที่ได้ไปฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
 ปัญหาที่ได้พบจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยภาพรวมไม่มี ส าหรับที่มีก็อยู่ในระดับที่
รุนแรงปานกลาง เช่น อุปกรณ์ส านักงาน รุนแรงเพียงเล็กน้อย คือ สถานที่ฝึกประสบการณ์ ปริมาณงาน 
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และภาษาต่างประเทศ เป็นต้น นอกจากนี้นักศึกษายังเห็นด้วยกับการที่มีอาจารย์ไปนิเทศการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ และควรบังคับให้นักศึกษาทุกคนได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 เด่นชัย สมปอง (2555) ศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พบว่า สภาพปัจจุบันของการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา
นั้น นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคเรียนฤดูร้อนมากที่สุด และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เป็นแบบทั่วไป นักศึกษาส่วนมากจะออกฝึกงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานที่ตั้งหน่วยงานที่ 
นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์ในเขตมหาวิทยาลัยมากที่สุด สถานที่ฝึกนักศึกษาจะหาเองทั้งหมด งานที่
ได้รับมอบหมายในการฝึกงานมีทั้งตรงและไม่ตรงกับงานสาขาที่เรียน อาจารย์นิเทศก์และสถาน
ประกอบการคิดว่านักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์ในการฝึกในระดับปานกลาง และคณะมีการจัด
กิจกรรมเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพ่ือพัฒนาทักษะและความรู้ให้สอดคล้องกับแผนการจัดการ
ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม   
 ด้านปัญหาของการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีปัญหา
ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปัญหาที่พบมากที่สุดคือ ปัญหาเรื่องการส่งเอกสาร รองลงมา คือ ปัญหา
ในการเลือกสถานที่ฝึกและการส่งข้อมูลประวัติ อาจารย์นิเทศก์มีความคิดเห็นเรื่องปัญหาการติดต่อ
ประสานงานกับสถานประกอบการและนักศึกษา รองลงมาคือ ปัญหาในการเลือกสถานที่ฝึกและการ
ออกนิเทศ และสถานประกอบการส่วนใหญ่มีปัญหา เรื่องการติดต่อประสานงาน รองลงมาคือปัญหา
ความเหมาะสมของงานที่ได้รับมอบหมาย  
 ส่วนแนวทางในการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาพบว่านักศึกษาส่วนมากต้องการ
หาสถานที่ฝึกเอง รองลงมาคือต้องการให้สถานศึกษาจัดหาให้ และต้องการให้มีระบบแจ้งปัญหาในการ
ฝึกไปสู่อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์นิเทศให้ข้อเสนอแนะว่าควรให้ทางคณะ คัดเลือกสถานประกอบการ
และจัดท าฐานข้อมูลสถานประกอบการเพ่ือช่วยแนะน านักศึกษา ควรมีระบบติดต่อประสานงาน และ
ควรน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาช่วยในการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาสถาน
ประกอบการให้ข้อเสนอแนะว่า  ทางคณะควรคัดเลือกสถานที่ฝึกงานไว้ให้นักศึกษาเพ่ือลดปัญหาความ
เหมาะสมของลักษณะงานกับสาขา ของนักศึกษา ควรมีระบบแจ้งปัญหาและร้องเรียนจากสถาน
ประกอบการ และสถานประกอบการควรมีช่องทางในการแจ้งความประสงค์ต้องการนักศึกษาฝึกงาน ซึ่ง
เหมือนกับ ประเสริฐ จินดา (2550) ศึกษาเรื่อง สภาพและปัญหาความร่วมมือในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนาหว้า มหาวิทยาลัยนครพนม คือ สภาพความร่วมมือในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนาหว้า โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก 
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษา และด้านบทบาทหน้าที่ของ
สถานประกอบการ ส่วนปัญหาความร่วมมือในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพ
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นาหว้า โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับน้อย เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านบทบาท
หน้าที่ของสถานประกอบการ และด้านบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษา 
 การเปรียบเทียบสภาพและปัญหาความร่วมมือในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า ตามความคิดเห็นของอาจารย์ และหัวหน้าสถานประกอบการ พบว่า โดยรวม
มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สภาพและ
ปัญหาความร่วมมือด้านบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษา และด้านบทบาทหน้าที่ของสถานประกอบการมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกด้าน 
 การเปรียบเทียบสภาพและปัญหาความร่วมมือในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า ตามความคิดเห็นของหัวหน้าสถานประกอบการภาครัฐ และหัวหน้าสถาน
ประกอบการภาคเอกชน พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สภาพ
ความร่วมมือด้านบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษา และด้านบทบาทหน้าที่ของสถานประกอบการไม่
แตกต่างกัน ส่วนปัญหาความร่วมมือ ด้านบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน แต่ปัญหาความ
ร่วมมือ ด้านบทบาทหน้าที่ของสถานประกอบการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 งานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางการพัฒนาความร่วมมือในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนาหว้า ในด้านบทบาทหน้าที่ของสถานประกอบการ คือ การเปิดโอกาสให้
สถานประกอบการ มีส่วนร่วมในการคัดเลือกนักศึกษาฝึกงานการจัดท าแผนการฝึกร่วมกันการสนับสนุน
ด้านเอกสารคู่มือ และต าราให้สถานประกอบการการจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือนักศึกษา การติดตาม
ภาวการณ์มีงานท าของนักศึกษาที่ผ่านการฝึกงาน และการร่วมมือในการสรุปผลการฝึกงานของนักศึกษา 
เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานต่อไป 

 ระวีวรรณ วุฒิยศ (2552) ศึกษาเรื่อง การพัฒนากระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตาม
มาตรฐานวิชาชีพในวิทยาลัยการอาชีพเชียงค า จังหวัดพะเยา พบว่า สภาพปัจจุบัน การจัดการพัฒนา
กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพทั้ง 3 ด้าน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง
จากการสังเคราะห์ สรุปการจัดการพัฒนากระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เหมาะสมกับมาตรฐาน
วิชาชีพแยกเป็นแต่ละด้านดังนี้ 

1. ด้านมาตรฐานวิชาชีพ ควรศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน ความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับการจัดท าแผนการเรียนตามมาตรฐานวิชาชีพ ควรจัดหลักสูตรที่เน้นความ
ช านาญเฉพาะด้านมีความสอดคล้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการที่มีในท้องถิ่น 
ควรด าเนินการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตสื่อ และอุปกรณ์ รวมทั้ง ส่งเสริมการสอนโดยการ
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในรายวิชาที่สอนแก่ครู 

2. ด้านกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ควรจัดประชุมสัมมนาแก่ผู้ควบคุมการฝึกใน
สถานประกอบการ และครูนิเทศของสถานศึกษา เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจตรงกัน และในความ
รับผิดชอบของแต่ละฝ่ายตรงตามที่ต้องการ ในแผนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ก าหนดไว้ ควรก าหนด
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เกณฑ์มาตรฐานส าหรับสถานประกอบการที่จะเลือกให้นักเรียน นักศึกษา เข้ารับการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพตรงสาขาวิชาที่ได้เรียนจริงๆ และควร
จัดสิ่งอ านวยความสะดวกในการนิเทศ เช่น ยานพาหนะในการเดินทาง การใช้โทรศัพท์ เป็นต้น เพ่ือให้
การนิเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

3. ด้านการบริหารกระบวนการความร่วมมือในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ควรด าเนินการจัด
ประชุมฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการจัดท าแผนการเรียนรายวิชา และแผนการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพทุกปีการศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในขณะนั้น  
ควรมีการประสานงานการฝึกของนักเรียน นักศึกษากับสถานประกอบการ หลังจากส่งนักเรียนนักศึกษา
เข้าฝึกตลอดระยะเวลาการฝึก เพ่ือร่วมมือและประสานงานในการแก้ไขปัญหาที่พบได้ทันท่วงที รวมทั้ง
หลังเสร็จสิ้นการด าเนินงานในแต่ละภาคเรียน ควรร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สรุปผลการด าเนินงานเพ่ือ
พัฒนารูปแบบหรือแนวทางการศึกษาท่ีเหมาะสม 

 พรรณราย เทียมทันและอนุวัติ คูณแก้ว (2552) ศึกษาเรื่อง การวิจัยและพัฒนารูปแบบการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  พบว่า คณะต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะมีหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยท าหน้าที่จัดหาสถานที่ฝึก
ปฐมนิเทศก่อนฝึกจัดการนิเทศ และสัมมนาหลังฝึก ส าหรับปัญหาที่พบ ได้แก่ แหล่งฝึกงานอยู่ไกล             
ไม่เพียงพอ และการไม่ได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการ นักศึกษาไม่มีความรู้  และทักษะใน       
การท างาน การนิเทศไม่ต่อเนื่อง 
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมีหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับ
ลักษณะของวิชาชีพของแต่ละสาขา ได้แก่ รูปแบบการเรียน ส าหรับการท างานสหกิจศึกษา การฝึกหลัง
เรียนทฤษฎีครบแล้ว ส าหรับปัญหาที่พบ ได้แก่ ไม่มีค่าตอบแทนในขณะฝึก นักศึกษาขาดทักษะในการ
ท างาน และมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม รวมทั้งไม่สามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้ 
 ส่วนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของมหาวิทยาลัยต่างประเทศ พบว่า มีการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพอย่างเป็นระบบ โดยมีหน่วยงานประสานงานเตรียมความพร้อม นักศึกษาก่อนฝึกมีการประเมิน
อย่างต่อเนื่องและมีการสัมมนาหลังฝึก ส าหรับปัญหา ได้แก่ นักศึกษาไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของ
สถานประกอบการ ท างานได้ไม่มีประสิทธิภาพ นักศึกษาไม่พัฒนาตนเอง และปัญหาทางด้านภาษา     
เมื่อไปฝึกงานที่ไม่ใช่ประเทศของตนเอง 
 จากการสังเคราะห์รูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พบว่า มี 2 รูปแบบ คือ แบบสหกิจ
ศึกษาและแบบทั่วไป ซึ่งจะเป็นรูปแบบที่มีความสอดคล้องความต่อเนื่อง และสามารถน าไปสู่การ        
ปฏิบัติได ้

 ขนิษฐา พามา และประสิตา อินทะจันทร์  (2550) ศึกษาเรื่อง ระบบจัดการติดตามและ
ประเมินผลการฝึกประสบการวิชาชีพของนักศึกษา กรณีศึกษา : วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก  พบว่า 
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ระบบจัดการติดตามและประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนี้ จะถูกพัฒนาขึ้นโดยใช้โปรแกรมใน
รูปแบบของ Web Application  โดยใช้ Apache เป็น Web Server และใช้ภาษา PHP ในการติดต่อ
กับฐานข้อมูล MySQL ผ่านทาง Web Browser การท างานมี 2 ระบบ คือ ระบบ Online บน
อินเทอร์เน็ต และระบบ Offline ผ่านทางไปรษณีย์หรือโทรศัพท์ โดยนักเรียนนักศึกษาจะท าการค้นหา
และเลือกสถานประกอบการที่ต้องการเข้าไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผ่านระบบ Online และติดต่อ
ประสานกับครูนิเทศรวมถึงดูผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพผ่านระบบ Online ได้ ส่วนสถาน
ประกอบการสามารถประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและประสานกับครูนิเทศได้ทั้งระบบ  
Online และระบบ Offline  
 จากการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยใช้ค่าความคิดเห็น 4 ด้านคือ (1) ด้าน
Functional Requirement Test (2) ด้าน Functional Test (3) ด้าน Usability Test (4) ด้าน 
Security Test ผลการประเมินพบว่าผู้ใช้งานและผู้บริหารมีระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
โปรแกรมนี้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานทางด้านการจัดการติดตามและประเมินผลการ ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของนักเรียนนักศึกษาในองค์กรได้ค่อนข้างดี 

 นกน้อย สุทธิสนธิ์ (2550) ศึกษาเรื่อง การศึกษาระบบ และวิธีการจัดการการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พบว่า ภาพรวมกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยการติดต่อเอง และการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพตรงกับสาขาที่ตนเองเรียน มารูปแบบในการจัดการบริหารในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ส่วนใหญ่ท าสัมมนา และเขียนโครงการพิเศษส่ง และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพส่วนใหญ่ฝึก
จ านวน 1 ครั้ง ระยะเวลาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพมากกว่า 300 ชั่วโมง และทราบหน้าที่ในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพตอนไปรายงานตัวอย่างสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ค่าใช้จ่ายในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพส่วนใหญ่มากกว่า 5,000 บาท และหน่วยงานที่นักศึกษาชอบฝึกงานมากที่สุดคือ 
หน่วยงานราชการ และนักศึกษาต้องการที่จะท างานในหน่วยงานนั้นเป็นส่วนใหญ่ 
 นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากเช่นกัน 
โดยเรียงล าดับความส าคัญได้ ดังนี้ เพ่ือให้นักศึกษามีความพร้อมในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพการ
ท างานในสถานประกอบการโดยเฉพาะในเรื่องของระเบียบวินัย รองลงมาคือ การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงในการท างาน และเพ่ือเพ่ิมทักษะให้กับ
นักศึกษาได้น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท างาน ส่วนรายข้อที่นักศึกษามีความคิดเห็นน้อยที่สุดคือ 
สามารถน าความรู้และความช านาญจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพมาเป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ
ได้ ซึ่งเหมือนกับ ศุภกิจ วิทยาศิลป์ (2550) ศึกษาเรื่อง การศึกษา ระบบและวิธีการจัดการการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
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คือ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยการติดต่อเอง
และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพตรงกับสาขาที่ตนเองเรียนมา รู ปแบบในการบริหารในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพส่วนใหญ่ ท าสัมมนา และเขียนโครงการส่ง และฝึกประสบการณ์วิชาชีพส่วนใหญ่ 
ฝึกจ านวน 1 ครั้ง ระยะเวลาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพมากกว่า 300 ชั่วโมง และทราบหน้าที่ในการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพตอนไปรายงานตัวอย่างสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ค่าใช้จ่ายในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพส่วนใหญ่อยู่ที่มากกว่า 5,000 บาท และหน่วยงานที่นักศึกษาชอบฝึกมากที่สุด คือ 
หน่วยงานราชการ และนักศึกษาต้องการที่จะท างานในหน่วยงานนั้นเป็นส่วนใหญ่  
 นักศึกษาที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลเรียงล าดับตามความส าคัญดังต่อไปนี้ คือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นการ
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงในการท างาน ส่วนรายข้อที่นักศึกษามีความคิดเห็นน้อยที่สุด
คือ สามารถน าความรู้และความช านาญจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพมาเป็นพ้ืนฐานในการประกอบ
อาชีพ จากความคิดเห็นข้างต้นจะเห็นได้ว่า การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นการสร้างนักศึกษาให้รู้จัก
การท างานจริงและเรียนรู้การท างานและปฏิบัติจริง เพ่ือเพ่ิมทักษะและกระบวนการให้กับนักศึกษา ทั้ง
ทางด้านวิชาการ และด้านสังคม เพ่ือให้นักศึกษามีความพร้อมที่จะออกไปท างาน ตลอดจนเพ่ือเป็นการ
สร้างความม่ันใจและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
 ผลการสัมภาษณ์อาจารย์ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
นักศึกษาแต่ละสาขาวิชาในด้านแรก การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พบว่า ทุกสาขาวิชามีการจัด
วิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษา โดยมีการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนออก
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านต่างๆ เช่น ทักษะเฉพาะสาขา ภาษา คอมพิวเตอร์ รวมไปถึงการอบรม
บุคลิกภาพที่เหมาะสมในการท างาน และการจัดปฐมนิเทศแก่นักศึกษาที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ในส่วนของการคัดเลือกและติดต่อสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษามีโอกาสเลือกสถานที่ฝึก
ตามที่อาจารย์เสนอให้และบางส่วนหาสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเองโดยมีอาจารย์เป็นผู้พิจารณา
อนุมัติ สถานที่ฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาส่วนใหญ่สอดคล้องกับการเรียนตามสาขาวิชา และ
นักศึกษามีโอกาสได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และปัญหาที่พบส่วนใหญ่จะเป็น
การปรับตัวของนักศึกษาให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ เพ่ือนร่วมงาน เพ่ือนร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
และกฎระเบียบของสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในส่วนของการนิเทศ และติดตามผลทุกสาขาวิชา
จะมีการนิเทศนักศึกษาอย่างน้อย 1 ครั้ง การวัดและประเมินผลของนักศึกษา คะแนนส่วนใหญ่มาจาก
การประเมินของหัวหน้างานของนักศึกษา คะแนนที่เหลือมาจากบันทึกการ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
รายงาน และการน าเสนอ รวมไปถึงการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศของนักศึ กษา 
ข้อเสนอแนะทั่วไปแก่ทางมหาวิทยาลัย ได้แก่ การเสนอให้จัดระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของทาง
มหาวิทยาลัยให้เป็นระบบเดียวกัน การจัดตั้งกองสหกิจศึกษาเพ่ือดูแลนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทั้งหมด ที่ก าลัง
ฝึกงานภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือประหยัดงบประมาณและไม่ซับซ้อน การจัดสรรทรัพยากรเพ่ืออ านวย
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ความสะดวกในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้เพียงพอ เช่น รถมหาวิทยาลัยที่ ใช้ในการนิเทศ 
งบประมาณนิเทศนักศึกษา 
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ภาพที่ 2.2 กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย (Conceptual Framework) 
 

ระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ 
1.ขั้นตอนการเตรียมการฝึกฯ
(Preparation for Field 
Experience) 
- การให้ความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบั
การฝึกประสบการณ์ฯ 
-การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศศูนย์
ฝึกประสบการณ์ฯ 
-การติดต่อประสานด้านเอกสารการ
ฝึกประสบการณ์ฯ 
-การจัดโครงการเตรียมความพร้อมฯ 
(งานปฐมนิเทศ) 
2.ขั้นตอนการฝึกประสบการณ์ฯ
(Field Experience) 
-การฝึกประสบการณ์ฯให้ครบตาม
ระยะเวลา 
-การจัดท าภาคนิพนธ์/ปริญญานิพนธ ์
โครงการธุรกิจจ าลอง 
-การนิเทศงานนักศึกษา 
3.ขั้นตอนหลังการฝึกประสบการณ์ฯ
(Post Field Experience) 
-การจัดโครงการเตรียมความพร้อม
เพื่อการท างาน (งานปัจฉิมนิเทศ) 
-การประเมินการฝึกประสบการณ์ฯ 
-การประเมินผลการศึกษาในรายวิชา 
 

 
ทัศนคติของนักศึกษา           
- ความรู้ความเข้าใจ 
(Cognitive) 
- ความรู้สึก (Affective) 
- พฤติกรรมที่แสดงออก 
(Behavior) 

 

 
 

ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของระบบ 

การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพคณะวิทยาการ

จัดการ 

 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคณะ
และหน่วยงาน/องค์กรการลด
ปัญหาด้านต่างๆ เช่น การเข้าใช้
งานระบบสารสนเทศศูนย์ฝึกฯ,
เอกสารในการติดต่อประสานงาน, 
การตอบรับจากหน่วยงาน,การ
ย้ายที่ฝึกประสบการณ์ฯ, การเข้า
พบอาจารย์นิเทศก์,การประเมิน
จากหน่วยงาน และ การติด I ภาค
นิพนธ์/ปริญญานิพนธ์ เป็นต้น 

 
การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตที่พึง

ประสงค์และยกระดับ 

คุณภาพการศึกษา 

 
ความประทับใจ 

ในการบริการการศึกษา
ของนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงใหม ่

 45 


