
บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ดี 
ชื่อผลงาน การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยใช้สหกิจศึกษาหรือฝึกงาน 

 
1. เจ้าของผลงาน สาขาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ และ สาขาศิลปศาสตร์ 
2. สังกัด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
3. ชุมชนนักปฏิบัติ   ด้านการผลิตบัณฑิต 
     ด้านการวิจัย 

  ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
4. ประเด็นความรู้ (สรุปลักษณะผลงานที่ประสบความส าเร็จ) 

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ได้ใช้ความรู้ทางด้านสาขาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ 
และ สาขาศิลปศาสตร์ ที่ได้ศึกษาไป ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง ได้ฝึกทักษะการ
เรียนรู้การท างานสาขาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาศิลปศาสตร์ และอ่ืนๆ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาในการ
ท างาน การน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการท างาน ฝึกการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร และการ
สร้างระเบียบวินัยในการปฏิบัติตนตามข้อบังคับการ ปฏิบัติงานในฐานะพนักงานของสถานประกอบการจริง
เพ่ือให้นักศึกษามีความเข้าใจและมีทัศคติที่ดี ต่อวิชาชีพของตนเอง 
5. ความเป็นมา (ปัญหา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย) 

คนที่จะเป็นก าลังส าคัญในฐานะปัจจัยน าการพัฒนาจะต้องมี “คุณภาพ” การผลิตบัณฑิตที่มี ที่มี
คุณธรรมและคุณภาพ ถือเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นเลิศที่สถาบันการศึกษาทุกแห่งมุ่งมั่น จึงได้ แสวงหาและ
พัฒนาวิธีการที่จะช่วยบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยการจัดให้มีประสบการณ์วิชาชีพเป็น ส่วนหนึ่งของ
การศึกษา เริ่มต้นจากวิชาชีพหลายสาขาที่ เน้นการเป็นวิชาชีพเชิงปฏิบัติ (Practicing Procession) ได้
ก าหนดให้ผู้ที่ศึกษาในสาขาดังกล่าว ต้องมีการฝึกหัด ปฏิบัติวิชาชีพใน สถานประกอบเป็นส่วนหนึ่งของ
หลักสูตรการศึกษาก่อนจะส าเร็จการศึกษา อาทิ สาขาแพทยศาสตร์ ก าหนดให้มีการปฏิบัตติงานใน
โรงพยาบาล ในรูปแบบแพทย์ฝึกหัด (internship) สาขาศึกษาศาสตร์ จะต้องผ่านการฝึกสอนในสถานศึกษา 
(Practice Teaching) หรือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เป็น ต้น หรือมิฉะนั้นก็ก าหนดให้มีการดูงานและ
ฝึกงานระยะสั้นเพ่ิมเติมในสถานประกอบเป็นส่วนของ การศึกษา ต่อมาได้ขยายไปสู่การผลิตบัณฑิตใน
สาขาวิชาต่างๆ กว้างขวาง ศูนย์พัฒนาและบริการ วิชาการสู่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์, ๒๕๖๐) 

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ มีนโยบายมุ่งเน้นส่งเสริมและ สนับสนุนการ
เรียนรู้จากห้องเรียนสูงานท างานจริง โดยให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ซึ่งเป็นส่วน หนึ่งในภารกิจทั้ง ๔ 
ด้าน คือ ด้านการเรียนการสอน ด้านวิจัยและพัฒนา ด้านการบริการวิชาการ และด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม สาขาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ และ สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
ได้ตระหนัก ความส าคัญด้านการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยได้ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติงาน ด้าน
วิชาชีพจริง และเพ่ือตอบสนองความต้องการบัณฑิตนักปฏิบัติ ของสถานประกอบการต่าง ๆ จึงได้จัดนักศึกษา
เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพสาขาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ และ สาขาศิลปศาสตร์  โดยมี
โครงการที่ส่งเสริม สนับสนุน และเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย โครงการส่งเสริมสมรรถนะและ
พัฒนาทักษะด้าน เทคโนโลยีในด้านวิชาชีพแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์ด้านวิชาชีพ โครงการสร้างเสริม 
ศักยภาพและเตรียมความพร้อมด้านงานวิชาชีพของตนเองหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และโครงการ
ปัจฉิมนิเทศและน าเสนอผลงานการฝึกประสบการณ์ด้านวิชาชีพ ซึ่งโครงการ ดังกล่าวคณะบริหารธุรกิจและ



ศิลปศาสตร์ พยายามที่จะสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ ทันสมัยเข้ายุคเข้าสมัย และ ตอบสนองความา
ต้องการในปัจจุบันให้มากท่ีสุด 

การระบาดของโรคไวรัสโควิด ๑๙ ที่เริ่มระบาดส่งกระทบกต่อการศึกษาเป็นอย่างมาก ตั้งแต่ เชื้อ
ไวรัสเริ่มในประเทศจีนตั้งแต่ปลายปี ๒๕๖๒ จนถึงปัจจุบัน UNESCO รายงานว่ารัฐบาลกว่า ๑๙๑ ประเทศทั่ว
โลก ประกาศปิดสถานศึกษาทั้งประเทศ มีผู้เรียนมากกว่า ๑.๕ พันล้านคน (มากกว่าร้อย ละ ๙๐ ของผู้เรียน
ทั้งหมด) ส าหรับประเทศไทยสถานการณ์การระบาดเกิดขึ้นในช่วงสถานศึกษาขั้น พ้ืนปิดภาคเรียน ในช่วงต้น
เดือนเมษายน คณะรัฐมนตรีมีมติให้เลื่อนวันเปิดเทอมภาคเรียนที่ ๑ ไป เป็นวันที่ 9 กรกฎาคม ๒๕๖๓ ไทยจึง
ได้มีโอกาสทบทวนบทเรียนจากต่างประเทศเพ่ือเตรียมตัวให้ พร้อมกับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่
สอดรับกับมาตรการป้องกันการระบาดพร้อมกับ เตรียมมาตรการต่างๆ เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้เรียนได้รับ
ผลกระทบจากการเรียนในรูปแบบที่เปลี่ยนไป (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, ออนไลน์:๒๕๖๓) ด้วย
เหตุผลข้างต้น คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจึงได้ปรับเปลี่ยน
การเรียน การสอนในวิชาการฝึกงานวิชาชีพ โดยให้นักศึกษาท าการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในภาคเรียนถัดไป 

เพ่ือให้นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ได้ใช้ความรู้ที่ได้ศึกษาไป ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง ได้ฝึกทักษะการเรียนรู้การท างาน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาในการท างาน 
การน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการท างาน ฝึก การปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร และการสร้าง
ระเบียบวินัยในการปฏิบัติตนตามข้อบังคับการ ปฏิบัติงานในฐานะพนักงานของสถานประกอบการจริงเพ่ือให้
นักศึกษามีความเข้าใจและมีทัศคติท่ีดี ต่อวิชาชีพ 

6. แนวทางการปฏิบัติที่ดี (วิธีการ กระบวนการ เครื่องมือการจัดการความรู้ที่ใช้) 
๑. ด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยมีกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติงาน ก าหนดภาระงานขอบเขตของ 

การฝึกงาน จัดท าคู่มือการฝึกงานวิชาชีพส าหรับนักศึกษาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ จัดปฐมนิเทศและ
อบรมนักศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของนักวิชาชีพ 

๒. ด้านความรู้ โดยมีกระบวนการประสานงานกับสถานประกอบการในเรื่องของขอบเขต การ 
มอบหมายงานและความรับผิดชอบให้กับนักศึกษาให้ตรงกับจุดมุ่งหมายของการพัฒนาความรู้และทักษะทาง
วิชาชีพ  

๓. ด้านทักษะทางปัญญา โดยมีกระบวนการมอบหมายให้นักศึกษาจัดท ารายงาน สรุปองค์ความรู้ 
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ ซึ่งได้รับจากการฝึกงานทางวิชาชีพ บันทึกการปฏิบัติงาน ประจ าวัน สรุป
งานที่ได้รับมอบหมาย ปัญหาที่เกิดจาการท างานและแนวทางท่ีใช้ในการแก้ปัญหาและสามารถอภิปรายผลจาก
การฝึกงานวิชาชีพ  

๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ โดยมีกระบวนการจัดอบรมด้าน 
มนุษยสัมพันธ์ระหว่างบุคคลให้กับนักศึกษาแลท าการประเมินผลทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจาก
ประเมินของสถานประกอบการ  

๕. ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีกระบวนการจัด
อบรมด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทาง มอบหมายให้นักศึกษาจัดท ารายงานและอภิปรายของการใช้
เทคโนโลยีและท าการประเมินผลทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสารและ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจาก
สถานประกอบ 
7. ผลสัมฤทธิ์ (ผลสัมฤทธิ์ด้านต่าง ๆ ได้แก่ เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ รางวัลที่ได้รับ การเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ
หน่วยงานต่าง ๆ ฯลฯ) 



๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

๑.๑ นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่
ดีต่อวิชาชีพ 

๑.๒ นักศึกษามีวินัยในตนเองและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กรที่เข้ารับการ
ฝึกงานได ้

๑.๓ นักศึกษาสามารถปรับตัวให้เข้ากับงานที่ได้รับมอบหมาย และผู้ร่วมงาน ๓.๑.๔ 
นักศึกษามีจิตส านึกและปฏิบัติตนเองที่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนอย่างมีคุณธรรม  

๒. ด้านความรู้ 

๒.๑ นักศึกษามีความรู้และเข้าใจในหลักการด้านสาขาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ และ 
สาขาศิลปศาสตร์ 

๒.๒ นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ ด้านสาขาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ และ สาขา
ศิลปศาสตร์และด้านอ่ืน ในการปฏิบัติงาน 

๒.๓ นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติทางด้านสาขาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ 
และ สาขาศิลปศาสตร์ จากงานที่ได้รับมอบหมาย 

๓. ด้านทักษะทางปัญญา 

๓.๑ นักศึกษาสามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง โดยใช้ความรู้
ทางด้านสาขาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ และ สาขาศิลปศาสตร์ รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

๓.๒ นักศึกษาสามารถรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการฝึกงานทางวิชาชีพและจัดท าเป็น
รายงาน 

๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑ นักศึกษาสามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  

๔.๒ นักศึกษามีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  สามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืน และปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี 

๔.๓ นักศึกษาสามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาใน
สถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมงาน  

๕. ด้านทักษะวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑ นักศึกษามีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ในการ
แปลความหมายและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา หรือข้อโต้แย้ง 

๕.๒ นักศึกษาสามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้
รูปแบบการน าเสนอท่ีเหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน 

๕.๓ นักศึกษาสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ 

8.ปัจจัยความส าเร็จ  (สรุปเป็นข้อๆ) 



นักศึกษาสาขาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ และ สาขาศิลปศาสตร์  เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่มี
ความสามารถในการปฏิบัติงานได้ครบ ๓๐๐ ชั่วโมง 
9. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาต่อไป 
 
ปัญหา วิธีการแก้ไข 
ปัญหาด้านสถานศึกษา เนื่องอาจารย์มีภาระหน้าที่ 
รับผิดชอบตามกระบวนการเรียนการสอนและ 
ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยและ 
ส่วนงานต่างๆ ท าให้การจัดตารางเวลาในการนิเทศ 
ท าได้ค่อนข้างยาก และทางมหาวิทยาลัยฯ มี 
กฎร ะ เบี ยบ  ข้ อบั ง คั บ  ก า รด า เ นิ นก าร ขอ ง 
มหาวิทยาลัยที่ยังขาดความชัดเจน ส่งผลกระทบให้ 
การวางแผนเป็นไปได้ยาก 

มีจัดท าแผนก าหนดภาระงานของอาจารย์ล่วงหน้า 
และสอบถามข้อมูลการเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ 
ข้อมูลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องของมหาวิทยาลัย 
โดยเร็ว 

ปัญหาด้านสถานประกอบการ สถานประกอบการ 
ไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ในการฝึกงาน และประโยชน์ 
ของการฝึกงานที่นักศึกษาจึงได้รับจากการฝึกงาน 
รวมถึงความเหมาะสมของงานที่ได้มอบหมายให้ 
นักศึกษา บุคลากรในสถานประกอบมีทักษะใน 
วิชาชีพแต่ขาดทักษะในการถ่ายทอดสู่นักศึกษา 

การท าความเข้าใจระหว่างสถานประกอบการและ 
สถานศึกษาเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการฝึกงาน 
ความเหมาะสมของการมอบหมาย และสิ่ งที่ 
สถานศึกษาต้องการให้นักศึกษาได้รับองค์ความรู้ 
จากการพัฒนาทักษะวิชาชีพจากการฝึกงาน 

ปัญหานักศึกษา นักศึกษาไม่ทราบประโยชน์ของ 
การออกปฏิบัติการฝึกงาน และมีมุมมองการฝึกงาน 
เป็นการเสียโอกาสที่จะส าเร็จการศึกษาตามก าหนด 
นักศึกษาขาดความตั้งใจตามกระบวนการเตรียม 
ความพร้อม ความรู้พ้ืนฐานและทักษะที่จ าเป็นต่อ 
การปฏิบัติงานนักศึกษา ทักษะในการปรับตัวเพ่ือ
เข้า กับสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการ ความ
ตรง ต่อเวลาของนักศึกษาในการฝึกงาน และ
นักศึกษาขาดการติดต่อสื่อสารกับอาจารย์นิเทศ 
ขาดการ รายงานผลหรือความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติ งาน ขาด ความอดทนและตั้ ง ในในการ
ปฏิบัติงาน ความ ปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติงาน 
เกิดอุบัติเหตุจาก การปฏิบัติงานและสุขภาพของ
นักศึกษา 

จัดให้มีการอบรมโครงการพัฒนาด้านมนุษยสัมพันธ์ 
และดา้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศก่อนการ 

ฝึกงาน จัดท าคู่มือการฝึกงานวิชาชีพและให้ข้อตกลง  
ในการประเมินผลการฝึกงานของนักศึกษา 

 ปัญหาด้านอ่ืน 

 สถานการณ์การระดาบของโรคติดต่อ เช่น
ไวรัส โควิด -๑๙ ที่ เป็น เหตุการณ์ที่ ไม่
สามารถคาดการณ์ เหตุการณ์ในอนาคตได้
ว่าสถานการณ์จะหมดเมื่อไรท าให้ช่วงเวลา

 
ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้องและประชุมเพ่ือหาวิธีการแก้ไขให้ทันท่วงที 
และประสานงานกับสถานประกอบการในเรื่องที่ต้อง 
แก้ไข 



ปัญหา วิธีการแก้ไข 
การฝึกงานของ นักศึกษามีความคาด
เคลื่อน ซึ่งส่งผล กระทบต่อการเรียนการ
สอนตลอดตนการจบการศึกษาของนักศึกา 

 ภัยพิบัติและเหตุการณ์ความไม่สงบที่
อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด 

 


