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กลุ่ม Decagram 
 

องค์ความรู้ที่ 3 การพัฒนากระบวนการให้บริการนักศึกษา 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี รวมถึง
กิจกรรมต่างๆ และการด าเนินการส่งเสริมการเรียนการสอนภายใต้ก ากับของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ซึ่งมีนโยบายและยุทธศาสตร์ส าคัญในการด าเนินการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM)  เพ่ือการพัฒนา
บุคลากรและศักยภาพในการปฏิบัติงาน ตอบสนองความต้องการของนักศึกษาและอาจารย์ในการสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน   พร้อมทั้งเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาตัวบ่งชี้ 5.1 ข้อ 5 ให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทางบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในฝ่าย
บริการการศึกษา , ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ , ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปะวัฒนธรรม และฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้เกิดแนวคิดที่จะพัฒนาการท างานและกระบวนการ
จัดการงานให้มีประสิทธิภาพ  ภายใต้กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ กลุ่ม Decagram โดยได้มุ่งเน้นการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการกับผู้รับบริการ ณ จุด One Stop Service ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณบดีและรองคณบดีทุกท่าน เป็นผู้ให้ค าแนะน าตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุน 
          การจัดตั้งกลุ่มการจัดการความรู้ ภายใต้ปัญหาที่แตกต่างกันของสมาชิกชุมชนนักปฏิบัติ  พบว่าสืบ
เนื่องจากปัญหาในด้านการจัดการการเรียนการสอนเป็นปัญหาอันดับ 1 ทั้งนี้เพราะมีกฎระเบียบ ขั้นตอน
กระบวนการและวิธีการต่างๆ หลากหลาย  ประกอบกับการให้บริการ ณ จุด One Stop Service มีเจ้าหน้าที่
ของคณะฯ ที่มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน มาให้บริการตามตารางการปฏิบัติหน้าที่และมาจากหลายฝ่าย  ส่งผล
กระทบท าให้งานนั้นขาดคุณภาพและการให้ข้อมูลที่ส าคัญไม่ถูกต้อง มีความคลาดเคลื่อน  ด้วยเหตุนี้ในการ
จัดการความรู้ KM ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติภายใต้กลุ่ม Decagram จึงได้
สร้างกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ โดยก าหนดให้มีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการขึ้นมาภายใต้การ
จัดการความรู้ เรื่องคู่มือถาม – ตอบ ประเด็นปัญหาด้านวิชาการ การให้บริการนักศึกษา ณ จุดบริการ One 
Stop Service (ด้านการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา)  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงได้มุ่งเน้นไปที่การ
จัดการความรู้ ด้านการพัฒนากระบวนการให้บริการนักศึกษาทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 รายงานสรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ (KM)  เล่มนี้ส าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยดี เพราะได้รับความ
กรุณา จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรเมษฐ์ แสงอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้ให้ค าแนะน าและแนวทางในแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างดียิ่ง ตั้งแต่เริ่มต้นจนส าเร็จเรียบร้อย ชุมชนนักปฏิบัติในนามกลุ่ม Decagram 
ขอขอบพระคุณด้วยความเคารพอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ตลอดจนคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ส่งเสริมและสนับสนุนในการด าเนินงานการ
ให้บริการนักศึกษา ณ จุดบริการ One Stop Service (ด้านการพัฒนากระบวนการให้บริการนักศึกษาทางด้าน
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
 สุดท้ายนี้ การด าเนินการการจัดการความรู้ (KM) มิอาจส าเร็จลุล่วงไปได้ หากปราศจากความร่วมมือ
จากบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในฝ่ายบริการการศึกษา, ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ , ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและศิลปะวัฒนธรรม และฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ที่ได้ร่วมกัน 
ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการให้บริการนักศึกษาทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือใช้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น 
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สารบัญ 
 
เร่ือง                                                                                                   หน้า 
 
ค าน า   (1) 
กิตติกรรมประกาศ (2) 
สารบัญ  (3) 
สารบัญตาราง (5) 
สารบัญรูปภาพ (7) 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุม่ความรู้ 1 
  1. ความเป็นมาของชุมชนนักปฏิบัติ (กลุ่มความรู้) 1 
  2.  สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติและบทบาทหน้าที่ของสมาชิก 4 
ส่วนที่ 2 การด าเนินงานจัดการความรู้ 6 
            1. การก าหนดองค์ความรู้หลักท่ีจ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของหน่วยงาน   
        และก าหนดเป้าหมายของการจัดการความรู้ 6 
            2. การเสาะแสวงหาความรู้ที่ต้องการ 13 
            3. การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้บางส่วนให้เหมาะสมต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน 21 
            4. การน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 25 
            5. การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้   
 และสกัดออกมาเป็นขุมความรู้ 27 
            6. การรวบรวมความรู้และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 44 
ส่วนที่ 3 ผลผลิตและผลลัพธ์ 48 
            1. ความรู้ที่ได้และการกลั่นกรองความรู้ 48 
            2. ประโยชน์ขององค์ความรู้และการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน 54 
     3. สรุปผลการด าเนินการจัดการความรู้ 56 
     4. การต่อยอดองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่เกิดขึ้น 56 
ภาคผนวก 59 
รายงานการประชุม  60 
 - รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2564  61 
 - รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2564  65 
  - รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2564 72 
  - รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2564 77 
  - รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2564 82 
  - รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2564 87 
  - รายงานการประชุมครั้งที่ 7/2564 91 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง          95 
  - แบบสอบถามความคิดเห็นต่อกระบวนการให้บริการและความรู้ทางด้าน 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 96 

(3) 



   

สารบัญ (ตอ่) 
 
เร่ือง                                                                                                   หน้า 
  - แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติงานให้บริการทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 100 
  - แผนการฝึกอบรมการปฏิบัติงานให้บริการทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
ประจ าปี พ.ศ.2564 103 
 - แผนการฝึกอบรมการให้ความรู้และการให้บริการทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
ประจ าปี พ.ศ.2564 (ส าหรับนักศึกษา)        105 
 - ถาม-ตอบ ระเบียบปฏิบัติ ขั้นตอนทางด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   107
 - ฐานข้อมูลสถานประกอบการส าหรับฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                       124 
 - ภาพกิจกรรมเตรียมความพร้อมโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(ฝึกงาน) ออนไลน์             128 
ภาพกิจกรรมของสมาชิก “กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ” 133 
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สารบัญตาราง 
 
เร่ือง                                                                                                   หน้า 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุม่ความรู้ 
 ตารางท่ี 1.1 แสดงประเภทของสาเหตุปัญหาที่เกิดข้ึน     3 
  ตารางท่ี 1.2 สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติและบทบาทหน้าที่ของสมาชิก    4 
ส่วนที่ 2 การด าเนินงานจัดการความรู้  
 ตารางท่ี 2.1 แสดงผลการขอรับบริการ ณ จุดบริการ One Stop Service   6 
 ตารางท่ี 2.2 แสดงกลุ่มปัจจัยสาเหตุปัญหาในแต่ละส่วนของ 4M1E    8 
 ตารางท่ี 2.3 แผนการจัดการความรู้แผนที่ 3 การพัฒนากระบวนการให้บริการนักศึกษา 
       ทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   9 
 ตารางท่ี 2.4  แสดงรายละเอียดผลการด าเนินงานความรู้ที่ได้จากการแสวหาความรู้ความรู้ 
  ที่ปรับปรุงให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติ     21 
 ตารางท่ี 2.5 แสดงการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 25 
 ตารางท่ี 2.6 แสดงค่าน้ าหนักหรือคะแนนในการตอบแบบสอบถาม    28
 ตารางท่ี 2.7 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติงานให้บริการ 
                        ทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                28 
 ตารางท่ี 2.8 จ านวน ร้อยละ และลักษณะทางประชากรศาสตร์ (เพศ)  
                         ของเจ้าหน้าที่ท่ีมีต่อการปฏิบัติงานให้บริการทางด้าน 
                          ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   29 
 ตารางท่ี 2.9 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติงานให้บริการทางด้าน 
                        ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของเจ้าหน้าที่ 30 
 ตารางท่ี 2.10 แสดงความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติงานให้บริการทางด้าน 
                         ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (หลังการด าเนินการ) 31 
 ตารางท่ี 2.11 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติงานให้บริการ 
                           ทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพของเจ้าหน้าที่ (ก่อนและหลังการด าเนินการ) 32 
 ตารางท่ี 2.12 จ านวน ร้อยละ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของนักศึกษาต่อกระบวนการ 
                           ให้บริการและความรู้ทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
                            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 34 
 ตารางท่ี 2.13 แสดงความคิดเห็นต่อกระบวนการให้บริการและความรู้ทางด้าน 
                           ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ก่อนการด าเนินการ) 35 
 ตารางท่ี 2.14 แสดงความคิดเห็นต่อกระบวนการให้บริการและความรู้ทางด้าน 
                           ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (หลังการด าเนินการ) 37 
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ส่วนที่ 1 ข้อมลูพื้นฐานของกลุ่มความรู ้
 
1. ความเป็นมาของชุมชนนักปฏิบัติ (กลุ่มความรู้) ดังนี้ 

 
           นับตั้งแต่ก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้ด าเนินการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 
รวมถึงกิจกรรมต่างๆ และการด าเนินการส่งเสริมการเรียนการสอนของทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
วิชาการเรื่อยมา รวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้มีนโยบายและยุทธศาสตร์ส าคัญในการด าเนินการ
จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM)   ทั้งนี้สายสนับสนุนวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ซึ่งมีส่วน
ร่วมในการขับเคลื่อนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์นี้  ได้ค านึงถึงการพัฒนาบุคลากรและศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงการตอบสนองความต้องการของนักศึกษาและอาจารย์ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอน 
 ในปี พ.ศ.2562 เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้มีแนวคิดใน
การพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรในสายสนับสนุนวิชาภายในคณะ จึงก่อตั้งกลุ่ม DECAGRAM ที่มีแนวคิด
ที่จะพัฒนาการท างานและกระบวนการจัดการงานให้มีประสิทธิภาพ  โดยได้มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพการให้บริการกับผู้รับบริการ ณ จุด One Stop Service  ทั้งนี้ ในสถานะการณ์ปัจจุบันการจัดการการ
เรียนการสอนมีกฎระเบียบ ขั้นตอน กระบวนการและวิธีการต่างๆ มีมากมาย รวมถึงนโยบายที่เปลี่ยนแปลงไป 
ส่งผลกระทบกับการปฏิบัติงานและการให้บริการ ทั้งนี้การให้บริการแก่นักศึกษาที่มาติดต่อผ่านทางเจ้าหน้าที่
ของคณะฯ มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น และมีกระบวนการต่างๆที่ท าให้นักศึกษาหรือผู้รับบริการไม่ชัดเจนส่งผลให้
เกิดความยุ่งยากให้กับผู้รับบริการ ท าให้งานนั้นขาดคุณภาพและไม่ถูกต้องได้  อย่างไรก็ตาม กลุ่มของชุมชนนัก
ปฏิบัติ ได้วิเคราะห์ปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากการตอบค าถาม ชี้แจงและการแนะน าให้กับผู้ รับบริการไม่ดี ขาด
ความรู้ความเข้าใจในงาน และไม่ทราบกฎระเบียบ ประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัยของผู้ปฏิบัติงาน ณ จุด 
One Stop Service เอง ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้รับบริการ นักศึกษาและอาจารย์ ท าให้ได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง 
ไม่ครบถ้วน สร้างความสับสน รวมถึงการขาดมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้วย 
           ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในฝ่ายบริการวิชาการ , ฝ่าย
แผนงานและประกันคุณภาพ ,ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปะวัฒนธรรม และฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในนามกลุ่มการจัดการความรู้กลุ่ม DECAGRAM โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก
คณบดีและรองคณบดี ผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ให้ค าแนะน าตลอดจนส่งเสริมและ
สนับสนุนในเบื้องต้น  ในการสร้างแนวคิดที่จะพัฒนาการท างานและกระบวนการจัดการงานให้มีประสิทธิภาพ  
ภายใต้กลุ่มของชุมชนนักปฏิบัติ โดยได้มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการให้บริการกับผู้รับบริการ ณ 
จุด One Stop Service   
 ภายหลังการจัดตั้งกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ ภายใต้ปัญหาประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบัน ผลสืบเนื่อง
จากการด าเนินการส ารวจข้อมูลประเภทงานที่นักศึกษามาติดต่อกลุ่มงานวิชาการที่จุด One Stop Service 
ปรากฏว่างานให้บริการด้านการลงทะเบียนเรียน มาเป็นอันดับที่ 1 และงานให้บริการด้านการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพนักศึกษา มาเป็นอันดับที่ 2 โดยปีงบประมาณ 2564 กลุ่ม DECAGRAM จึงเลือกงานให้บริการด้านฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา ซึ่งเป็นการต่อยอดจากการให้บริการนักศึกษาประเภทที่ 2 ที่ได้ด าเนินการ
ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมาพบว่าในด้านการจัดการการเรียนการสอน มีกฎระเบียบ 
ขั้นตอนกระบวนการและวิธีการต่างๆ หลากหลาย รวมถึงนโยบายที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบัน ท าให้ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการ ณ จุด One Stop Service เนื่องจาก
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เจ้าหน้าที่ของคณะฯ ที่มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน มาให้บริการตามตารางปฏิบัติหน้าที่ และมาจากหลายฝ่าย 
เพ่ือรองรับการให้บริการนักศึกษาที่มีจ านวนมาก ส่งผลต่อนักศึกษาหรือผู้รับบริการท าให้ไม่ได้รับความชัดเจน
และสร้างความยุ่งยากให้กับผู้รับบริการ ซึ่งสาเหตุดังกล่าวส่งผลกระทบท าให้งานนั้นขาดคุณภาพและการให้
ข้อมูลที่ส าคัญไม่ถูกต้องและคลาดเคลื่อนอยู่เสมอ  อย่างไรก็ตาม กลุ่มของชุมชนนักปฏิบัติ ได้วิเคราะห์ปัญหา
ส่วนหนึ่งเกิดจากการตอบค าถาม ชี้แจงและการแนะน าให้กับผู้รับบริการไม่ดี ขาดความรู้ความเข้าใจในงาน 
และไม่ทราบกฎระเบียบ ประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัยของผู้ปฏิบัติงาน ณ จุด One Stop Service ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อผู้รับบริการ นักศึกษาและอาจารย์ ท าให้ได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน สร้างความสับสน 
รวมถึงการขาดมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้วย    
 อีกส่วนหนึ่งที่มีความส าคัญในการน าปัญหาด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มาด าเนินการจัดการ
ความรู้ (KM) เนื่องด้วยการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตทุกหลักสูตร 
ซึ่งต้องมีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับหน่วยงานภายนอก สถานประกอบการ มีการประเมินผลการฝึกงาน
ของนักศึกษา และการประเมินผลสัมฤทธิ์การฝึกงานโดยอาจารย์นิเทศก์และอาจารย์ผู้สอน จึงมีความส าคัญที่
ต้องด าเนินการอย่างถูกต้อง การประสานงานต้องมีความชัดเจนและเหมาะสม ไม่มีความผิดพลาด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ส าหรับนักศึกษาแล้ว วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ถือได้ว่าเป็นบทสรุปของความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้
และทักษะตามหลักสูตร ว่าสามารถไปปฏิบัติงานจริงได้หรือไม่ ซึ่งนักศึกษาทุกคนต้องผ่านการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ จึงนับว่าสามารถส าเร็จการศึกษาได้ 
 ด้วยเหตุนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทางสมาชิกชุมชนนักปฏิบัติจึงให้ความส าคัญของการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา การให้บริการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และน าเอาประเด็นปัญหาด้านการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มาด าเนินการศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามกระบวนการจัดการความรู้ เพ่ือแก้ไข
ปัญหา ภายใต้หัวข้อ การพัฒนากระบวนการให้บริการนักศึกษาทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือให้การแก้ปัญหาเป็นรูปธรรมและสามารถน า
ผลการศึกษาครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังเช่นที่ผ่านมา และเพ่ือให้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้าน
อ่ืนๆ ต่อไป  
 
การให้บริการงานด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา ณ จุดบริการ One Stop Service คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     ในปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการพัฒนาการปฏิบัติงานและให้บริการแก่
นักศึกษาทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยรูปแบบส่วนหนึ่งเป็นการให้บริการผ่าน จุดบริการ One Stop 
Service  จากข้อมูลที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีนักศึกษาโดยประมาณ 500-600 คน เป็นผู้
ที่มาติดต่อขอรับบริการ โดยด้านที่กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติมีความสนใจคือ การให้บริการทางด้านฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ซึ่งประกอบไปด้วยการด าเนินการของผู้ปฏิบัติงาน 2 ส่วน ส่วนหนึ่งผู้ปฏิบัติงานที่จุดบริการ One 
Stop Service ส่วนที่ 2 ผู้ปฏิบัติงานหลักในงานทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
   ประเด็นการให้บริการ จุด One Stop Service  ที่เกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในปัจจุบัน
ยังไม่มีประสิทธิภาพ การสื่อสารให้ผู้รับบริการเกิดความเข้าใจในกระบวนการท างานยังไม่ชัดเจน ผู้ปฏิบัติงาน
ขาดความรู้ความเข้าใจในงานนั้น ท าให้ไม่สามารถตอบค าถามได้ จากมุมมองของผู้ปฏิบัติง านพบว่า มีหลาย
สาเหตุ 
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 ตารางท่ี 1.1 แสดงประเภทของสาเหตุปัญหาที่เกิดขึ้น 
 

ปัญหาที่ ประเภทของสาเหตุที่เกิดขี้น 

1 

ผู้ปฏิบัติงาน ณ จุด One Stop Service 

1.1 เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในฝ่ายอ่ืน ที่ไม่ใช่ผู้รับผิดชอบงานด้านฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ 

1.2 ผู้ปฏิบัติการที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในงานด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

1.3 ผู้ปฏิบัติการ มีการหมุนเวียนกัน ในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ประจ าจุด 

One Stop Service 

1.4 มีผู้ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพหลายคน หลายฝ่าย 

2 

กระบวนการทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ขั้นตอนและกฎเกณฑ์ต่างๆ 

2.1 กระบวนการทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลายขั้นตอน 

2.2 มีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลายอย่าง หลายรูปแบบ 

3 

การสื่อสาร การถาม-ตอบ ของเจ้าหน้าที่ One Stop Service กับนักศึกษา 

3.1 การเลือกใช้ค าพูดในการสื่อสารของนักศึกษา ไม่ตรงกับกระบวนการด าเนินการ 

จึงไม่สามารถเข้าใจนักศึกษาได้อย่างถูกต้อง 

3.2 การเชื่อมโยงค าถาม ค าตอบ ของเจ้าหน้าที่ ไม่ถูกต้อง ท าให้เกิดความล่าช้า 

รวมถึงส่งผลกระทบต่อความผิดพลาดในการด าเนินการ 

3.3 ความเข้าใจในงานด้านฝึกประสบการวิชาชีพของนักศึกษากับเจ้าหน้าที่ไม่

เหมือนกัน 

 
 ทั้งนี้ ยังมีปัญหาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ จุด One Stop Service  

เช่น นักศึกษาเข้าใจงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพไม่เหมือนกัน ท าให้ท าผิดกระบวนการและข้ันตอน  นักศึกษามี
ความตั้งใจหรือเจตนาในการด าเนินการที่ขัดต่อการด าเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อย่างไรก็ตาม ส าหรับ
ชุมชนนักปฏิบัติ จะมีการน าประเด็นที่เกี่ยวข้อง ความรู้ ความเข้าใจ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อมูลทางด้าน
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ น ามาก าหนดเป็นรูปแบบ การให้ความรู้ การฝึกอบรม และวิธีการต่างๆ ส าหรับการ
จัดการความรู้ KM การให้บริการงานด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา 
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2. สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติและบทบาทหน้าที่ของสมาชิก 

 ตารางท่ี 1.2 สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติและบทบาทหน้าที่ของสมาชิก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงานที่สังกัด บทบาทหน้าที ่
1 นายวรงค์          ชื่นครุฑ ฝ่ายบริการการศึกษา คุณอ านวย 
2 นายปวิตร         คงประเสริฐ ฝ่ายบริการการศึกษา คุณวิศาสตร์ 
3 นางสาวสุมิตรา   พรหมขุนทอง ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คุณประสาน 
4 นางสาวทัศนียา  มีเปี่ยมสมบูรณ์ ฝ่ายกิจการนักศึกษาศิลปและวัฒนธรรม คุณประสาน 
5 นายพงศ์ธร ผลพัฒนาสกุลชัย ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คุณกิจ 
6 นายนฤดม จิ๋วประดิษฐ์กุล ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คุณกิจ 
7 นายศุภพล        ค าชื่น ฝ่ายกิจการนักศึกษาศิลปและวัฒนธรรม คุณกิจ 
8 นางสาวนภาพร   ทองรัตนชาติ ฝ่ายบริการการศึกษา คุณลิขิต 
9 นางสาววิภาวดี    วงศ์พุฒิเลิศ ฝ่ายบริการการศึกษา คุณลิขิต 



5 
 

ภาพที่ 1.1 สมาชิกกลุ่ม  Decagram 
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ส่วนที่ 2 การด าเนินงานจัดการความรู ้
 

1. การก าหนดองค์ความรู้หลักที่จ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของหน่วยงาน และ
ก าหนดเป้าหมายของการจัดการความรู้ 
 1.1 รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชุมชนนักปฏิบัติ ได้จัดท าองค์ความรู้เรื่อง คู่มือถาม – ตอบ 
ประเด็นปัญหาด้านวิชาการ การให้บริการนักศึกษา ณ จุดบริการ One Stop Service (ด้านการลงทะเบียน
เรียนของนักศึกษา) ซึ่งได้มีการน าองค์ความรู้ที่ได้น าไปต่อยอดในการปฏิบัติงานของฝ่ายบริการการศึกษาที่
สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง มีประโยชน์ทั้งต่อกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ และยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร  
  ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมานั้น ชุมชนนักปฏิบัติได้มีการน าปัญหาดังกล่าวไป
จัดท าแบบสอบถามผ่าน Google form โดยรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูล มีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของ
แบบสอบถามออนไลน์ เป้าหมายในการจัดเก็บข้อมูลแบบสอบถามคือ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ชั้นปีที่ 1 – ชั้นปีที่ 4 ที่มารับบริการของงานด้านวิชาการ โดยมีนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่มาใช้บริการ ณ จุด One Stop Service จ านวน 411 คน ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 
2563  
 
 ตารางที่ 2.1 แสดงผลการขอรับบริการ ณ จุดบริการ One Stop Service 
 

ประเด็นปัญหาที่พบ จ านวนครั้งที่ติดต่อและพบปัญหา (คร้ัง) 
1. การลงทะเบียนเรียน 116 
2. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 106 
3. ไม่เคยติดต่อ 93 
4. การเปิดรายวิชา 50 
5. การเปลี่ยนรหัสวิชา 26 
6. การขอคืนสภาพและรักษาสภาพนักศึกษา 13 
7. อ่ืน ๆ การขอใช้ห้องเรียนและอุปกรณ์, ทุนการศึกษา 7 

รวม 411 
    

 จากตารางพบว่า ประเด็นเรื่องการลงทะเบียนเรียน เป็นอันดับแรกที่นักศึกษามาติดต่อ 
รองลงมาคือ ประเด็นเรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

  ซึ่งในปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการพัฒนาการปฏิบัติงานและ
ให้บริการแก่นักศึกษาทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยรูปแบบส่วนหนึ่งเป็นการให้บริการผ่าน จุดบริการ 
One Stop Service  จากข้อมูลที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีนักศึกษาโดยประมาณ 500-600 
คน เป็นผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการ โดยด้านที่กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติมีความสนใจคือ การให้บริการทางด้านฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งประกอบไปด้วยการด าเนินการของผู้ปฏิบัติงาน 2 ส่วน ส่วนหนึ่งผู้ปฏิบัติงานที่จุด
บริการ One Stop Service ส่วนที่ 2 ผู้ปฏิบัติงานหลักในงานทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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                 ประเด็นการให้บริการ จุด One Stop Service  ที่เกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ใน
ปัจจุบันยังไม่มีประสิทธิภาพ การสื่อสารให้ผู้รับบริการเกิดความเข้าใจในกระบวนการท างานยังไม่ชัดเจน 
ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในงานนั้น ท าให้ไม่สามารถตอบค าถามได้ จากมุมมองของผู้ปฏิบัติงาน
พบว่า มีหลายสาเหตุ โดยทางกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติได้มีการน าขั้นตอนในการด าเนินกระบวนการปฏิบัติงาน 
โดยเริ่มจากการวิ เคราะห์ถึงปัญหา และสาเหตุของปัญหา ผ่านมุมมองของตนเองและมุมมองจาก
บุคคลภายนอก โดยมีการน าผังก้างปลา (Fish Bone Diagram) แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา 
(Problem) กับสาเหตุทั้งหมดที่เป็นไปได้ที่อาจก่อให้เกิดปัญหานั้น (Possible Cause) ซึ่งในส่วนของก้างปลา
แต่ละส่วนแบ่งเป็นปัจจัยในด้านต่างของปัญหา ใช้หลักการ 4M 1E เป็นกลุ่มปัจจัย (Factors) เพ่ือจะน าไปสู่
การแยกแยะสาเหตุต่าง ๆ ซึ่ง 4M 1E นี้ มาจาก          

 M1 – Man            ผู้ปฏิบัติงาน บุคลากร 
 M2 – Machine       แบบฟอร์มที่ใช้ในกระบวนการ 
 M3 – Material /Money   งบประมาณ 
 M4 – Method       กระบวนการท างาน 
 1E – Environment      สภาพแวดล้อม บรรยากาศการท างาน 
 
 ภาพที่ 2.1 แสดงหลักการ 4M 1E 
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  โดยสาเหตุในแต่ละส่วนของ 4M1E นั้น จากการวิเคราะห์จากประสบการณ์และปัญหาที่
ประสบจากการปฏิบัติงาน ณ จุด One Stop Service ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.2 แสดงกลุ่มปัจจัยสาเหตุปัญหาในแต่ละส่วนของ 4M1E 
 

ล าดับที่ กลุ่มปัจจัย สาเหตุปัญหา 
1 Man 1. เป็น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ งานในฝ่าย อ่ืน ที่ ไม่ ใช่ผู้ รับผิดชอบงานด้านฝึก

ประสบการณว์ิชาชีพ 
2. ผู้ปฏิบัติการที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในงานด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
3. ผู้ปฏิบัติการ มีการหมุนเวียนกัน ในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่
ประจ าจุด One Stop Service  
4. มีผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพหลายคน หลาย
ฝ่าย 

2 Machine 1. มีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลายอย่าง หลาย
รูปแบบ 

3 Material 1. แบบฟอร์มที่ใช้มีมากเกินไป และเข้าใจยาก 
4 Method 1. กระบวนการทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลายขั้นตอน 

2. การเลือกใช้ค าพูดในการสื่อสารของนักศึกษา ไม่ตรงกับกระบวนการ
ด าเนินการ จึงไม่สามารถเข้าใจนักศึกษาได้อย่างถูกต้อง 

5 Environment 1.เสียงดัง 
2.ผู้คนพลุกพล่าน 
3. สภาพแวดล้อมแออัดไม่เอ้ือต่อการท างาน 

 
   

 ทั้งนี้  ยังมีปัญหาอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับงานด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ จุด One Stop 
Service  เช่น การสื่อสารระหว่างนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ ไม่ถูกต้อง ท าให้เกิดความล่าช้า รวมถึงส่งผลกระทบ
ต่อความผิดพลาดในการด าเนินการ  นักศึกษาเข้าใจงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพไม่เหมือนกัน ท าให้ท าผิด
กระบวนการและขั้นตอน  นักศึกษามีความตั้งใจหรือเจตนาในการด าเนินการที่ขัดต่อการด าเนินการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ อย่างไรก็ตาม ส าหรับชุมชนนักปฏิบัติ จะมีการน าประเด็นที่เกี่ยวข้อง ความรู้ ความ
เข้าใจ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อมูลทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ น ามาก าหนดเป็นรูปแบบ การให้
ความรู้ การฝึกอบรม และวิธีการต่าง ๆ ส าหรับการจัดการความรู้ KM การให้บริการงานด้านฝึกประสบการณ์
วิชาชีพนักศึกษา 
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           โดยสมาชิกชุมชนนักปฏิบัติได้มีการวาหงแผนการด าเนินการตั้งแต่กระบวนการ ก าหนดองค์ความรู้
ไปตลอดจนถึงกระบวนการเผยแพร่องค์ความรู้ไว้ดังนี้    
 
 ตารางที่ 2.3 แผนการจัดการความรู้แผนที่ 3 การพัฒนากระบวนการให้บริการนักศึกษาทางด้านฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
แผนการจัดการความรู้แผนที่ 3  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประเด็นยุทธศาสตร์  :  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1   พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K)  :  การพัฒนากระบวนการให้บริการนักศึกษาทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้รับผิดชอบ 

1 การก าหนด
องค์ความรู้
หลักท่ีจ าเป็น
หรือส าคัญ
ต่องานหรือ
กิจกรรมของ
หน่วยงาน 
และก าหนด
เป้าหมาย
ของการ
จัดการ
ความรู้ 

1.1 ประชุมคณะกรรมการ
อ านวยการเพ่ือก าหนดองค์
ความรู้หลักและแผนการ
ด าเนินงาน 

ต.ค. 2563 1. กลุ่มเป้าหมายที่
ต้องการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

ฝ่าย
แผนงาน
และประกัน
คุณภาพ 

1.2 ก าหนดบทบาทสมาชิก
ของกลุ่ม (ประธานกลุ่ม)  

ต.ค. 2563 1. ชื่อกลุ่มความรู้และ
บทบาทอสมาชิกกลุ่ม 
KM 

ฝ่าย
แผนงาน
และประกัน
คุณภาพ 

1.3 ก าหนดแผนในการ
จัดการความรู้  

ต.ค. 2563 1. แผนการ
ด าเนินการในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

สมาชิกกลุ่ม
ความรู้ 

2 การเสาะ
แสวงหา
ความรู้ที่
ต้องการ 

2.1 ถอดบทเรียนจาก
บุคลากรสายสนับสนุนที่มี
ความเชี่ยวชาญด้าน
วิชาการและด้านการ
บริหารจัดการ โดยประชุม
กลุ่มย่อยและถอดบทเรียน
วิธีปฏิบัติรายบุคคลจาก
สมาชิกภายในกลุ่ม 
2.2 น าความรู้ที่ได้เข้าพบ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือน าไปสู่การ
การปรับปรุง ดัดแปลง 
ความรู้บางส่วนให้เหมาะสม
ต่อการด าเนินการจัดการ
ความรู้ต่อไป 

พ.ย. - ธ.ค. 
2563 

1. วิธีปฏิบัติ การ
พัฒนากระบวนการ
ให้บริการนักศึกษา
ทางด้านฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ของ
สมาชิกกลุ่มความรู้ที่
ผ่านการพิจารณาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

สมาชิกกลุ่ม
ความรู้ 
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แผนการจัดการความรู้แผนที่ 3  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประเด็นยุทธศาสตร์  :  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1   พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K)  :  การพัฒนากระบวนการให้บริการนักศึกษาทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้รับผิดชอบ 
3 การปรับปรุง 

ดัดแปลง 
ความรู้
บางส่วนให้
เหมาะสมต่อ
การ
ด าเนินงาน
ของ
หน่วยงาน 

3.1 สกัดความรู้ที่ได้จาก
การถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติ
รายบุคคล โดยประชุมกลุ่ม
ย่อยเพ่ือสกัดองค์ความรู้
จากการถอดบทเรียนวิธี
ปฏิบัติรายบุคคล    

ม.ค. 2564 1. องค์ความรู้เรื่อง
การพัฒนา
กระบวนการ
ให้บริการนักศึกษา
ทางด้านฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่ 
ผ่านการสกัดความรู้
จากกลุ่มความรู้ 

สมาชิกกลุ่ม
ความรู้ 

3.2 การปรับปรุง ดัดแปลง 
ความรู้บางส่วนให้เหมาะสม
ต่อการด าเนินงานของ
หน่วยงาน โดยน าองค์
ความรู้จากข้อ 3.1 มา
ปรับปรุง ดัดแปลง ให้
เหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบัติ 
 

ม.ค. 2564 1. องค์ความรู้เรื่อง
การพัฒนา
กระบวนการ
ให้บริการนักศึกษา
ทางด้านฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสมาชิกกลุ่ม
ความรู้ที่สามารถ
น าไปปฏิบัติได้ 

สมาชิกกลุ่ม
ความรู้ 

4 การน า
ความรู้ที่ได้
จากการ
จัดการ
ความรู้มา
ปรับใช้ใน
การ
ปฏิบัติงาน
จริง 

4.1 สมาชิกกลุ่มน าองค์
ความรู้ ไปเผยแพร่ และใช้
ในการให้บริการนักศึกษา 
ณ จุด One Stop Service 
ของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  

ก.พ-เม.ย. 
2564 

1. ลดข้อผิดพลาดใน
การปฏิบัติงาน 
2. การให้บริการ
นักศึกษาเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 
3. ผู้ปฏิบัติงานที่ ณ 
จุด One Stop 
Service สามารถตอบ
ค าถามนักศึกษาได้ 

สมาชิกกลุ่ม
ความรู้ 

4.1 สมาชิกกลุ่มน าองค์
ความรู้ ไปเผยแพร่ และใช้
ในการให้บริการนักศึกษา 

ก.พ-เม.ย. 
2564  

1. ลดข้อผิดพลาดใน
การปฏิบัติงาน 

สมาชิกกลุ่ม
ความรู้ 
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แผนการจัดการความรู้แผนที่ 3  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประเด็นยุทธศาสตร์  :  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1   พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K)  :  การพัฒนากระบวนการให้บริการนักศึกษาทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้รับผิดชอบ 

ณ จุด One Stop Service 
ของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  

2. การให้บริการ
นักศึกษาเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 
3. ผู้ปฏิบัติงานที่ ณ 
จุด One Stop 
Service สามารถตอบ
ค าถามนักศึกษาได้ 

5 การน า
ประสบการณ์
จากการ
ท างาน และ
การ
ประยุกต์ใช้
ความรู้มา
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และ
สกัดออกมา
เป็นขุม
ความรู้ 

5.1 ประชุมกลุ่มย่อย
แลกเปลี่ยนความรู้หลังจาก
ที่น าองค์ความรู้เรื่องการ
พัฒนากระบวนการ
ให้บริการนักศึกษาทางด้าน
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีไปปฏิบัติ โดย
สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้หลังจาก
ที่น าองค์ความรู้ไปปฏิบัติ 
และสกัดเป็นองค์ความรู้
เรื่องท่ีพร้อมน าไปใช้และ
เผยแพร่ 
5.2 พบผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือขอ
ค าแนะน าจากการน าองค์
ความรู้ไปใช้ปฏิบัติจริง และ
น ามาปรับปรุง 

พ.ค-ส.ค. 
2564 

1. องค์ความรู้เรื่อง
การพัฒนา
กระบวนการ
ให้บริการนักศึกษา
ทางด้านฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ปรับปรุง
หลังจากท่ีน าไปปฏิบัติ
และได้รับ
ข้อเสนอแนะจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

สมาชิกกลุ่ม
ความรู้ 

6 การรวบรวม
ความรู้และ
จัดเก็บอย่าง
เป็นระบบ
โดยเผยแพร่
ออกมาเป็น
ลายลักษณ์
อักษร 

6.1 จัดท ารายงานสรุปผล
การด าเนินงานของกลุ่มการ
พัฒนากระบวนการ
ให้บริการนักศึกษาทางด้าน
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ส.ค.  2564 1. เล่มสรุปผลการ
ด าเนินงานกลุ่มการ
พัฒนากระบวนการ
ให้บริการนักศึกษา
ทางด้านฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

สมาชิกกลุ่ม
ความรู้ 
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แผนการจัดการความรู้แผนที่ 3  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประเด็นยุทธศาสตร์  :  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1   พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K)  :  การพัฒนากระบวนการให้บริการนักศึกษาทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้รับผิดชอบ 

6.2 จัดท าคู่มือการพัฒนา
กระบวนการให้บริการ
นักศึกษาทางด้านฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
6.3 ส่งผลงานเข้าร่วม
กิจกรรมสรรหาแนวปฏิบัติ
ที่ด ี 
6.4 เข้าร่วมกิจกรรม 
SHARE & LEARN 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
6.5 เผยแพร่องค์ความรู้
เรื่องการพัฒนา
กระบวนการให้บริการ
นักศึกษาทางด้านฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องและ
ที่สนใจทั้งในหน่วยงานและ
นอกหน่วยงานน าไปปฏิบัติ 

2. เล่มคู่มือ
กระบวนการ
ให้บริการนักศึกษา
ทางด้านฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 
1.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

  1.2.1 รายงานผลผลจากแบบสอบถามการขอรับบริการวิชาการ ณ จุดบริการ One Stop 
Service ปีการศึกษา 2562 
  1.2.2 รายงานการประชุมกลุ่มการจัดการความรู้องค์ความรู้ที่ 3 การพัฒนากระบวนการ
ให้บริการนักศึกษาทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2564 วันพุธ ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 - 
16.30 น. ณ ห้องประชุม 26109 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน 
  1.2.3 รายงานการประชุมกลุ่มการจัดการความรู้องค์ความรู้ที่ 3 การพัฒนากระบวนการ
ให้บริการนักศึกษาทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2564 วันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 
- 16.30 น. ณ ห้องประชุม 26109 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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 2. การเสาะแสวงหาความรู้ที่ต้องการ 
 2.1 รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 
  2.1.1 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 กว่าที่จะได้มาเป็นบทสรุปของการศึกษาเรียนรู้ร่วมกันนั้น ทางกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติมี
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ มีการประชุมแสวงหาความรู้ตามที่ก าหนด
ในแผนการด าเนินงานของกลุ่มข้างต้น เริ่มตั้งแต่ศึกษาการให้บริการให้กับผู้รับบริการแบบเบ็ดเสร็จ (ONE 
STOP SERVICE) ท าให้ค้นพบข้อมูลดังนี้ 
 ลักษณะการท างาน 

 การให้บริการ ณ จุด One Stop Service คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีแบ่ง
ประเภท คือ การให้บริการทางด้านวิชาการ  การให้บริการทางด้านอ่ืนๆ และการให้ค าปรึกษา วางแผนการ
เรียน ตอบค าถามให้กับนักศึกษาและผู้รับบริการ  ซึ่งการให้บริการทางด้านวิชาการ ได้รวบรวมประเภทการ
ให้บริการ ดังนี้ คือ  

   1)  การลงทะเบียนเรียนนักศึกษา 
   2)  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
   3)  การขอเปิดรายวิชา  
   4)  การเปลี่ยนรหัสรายวิชา  
   5)  การขอคืนสภาพและรักษาสภาพนักศึกษา 

 ประเภทของการให้บริการทางด้านวิชาการทั้งหมด ณ ที่นี้ ได้มีการคัดเลือกจากกลุ่ม
การจัดการความรู้ว่ามีความซับซ้อนและเข้าใจยากที่สุดส าหรับผู้ปฏิบัติงาน ณ จุด One Stop Service โดย
ด าเนินการส ารวจข้อมูลประเภทงานที่นักศึกษามาติดต่อกลุ่มงานวิชาการที่จุด One Stop Service ปรากฏว่า
งานให้บริการด้านการลงทะเบียนเรียน มาเป็นอันดับที่ 1 และงานให้บริการด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
นักศึกษา มาเป็นอันดับที่ 2 โดยปีงบประมาณ 2564 กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติเลือกงานให้บริการด้านฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา ซึ่งเป็นการต่อยอดจากให้บริการนักศึกษา 
 ส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นขั้นตอนของ
ฝ่ายบริการการศึกษาเป็นขั้นตอนภายในหน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับหน่วยงานภายนอกหรือ
สถานประกอบการโดยตรง ซึ่งการให้บริการทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษา เป็นการให้บริการ
นักศึกษาที่จะต้องฝึกงานตามแผนการเรียน  โดยสามารถแบ่งแยกขั้นตอนการให้บริการทางด้านการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ เป็น 2 ประเภท เพ่ือให้สามารถเข้าใจกระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการให้บริการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ดังนี้  
    1) การให้ความรู้ทางด้านการฝึกประสบการณ์และการปฐมนิเทศเตรียม
ความพร้อมฝึก  ประสบการณ์วิชาชีพ 

2) การให้บริการออกหนังสือราชการหรือจดหมายในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
 กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติได้ด าเนินการจึงมีการท าแบบส ารวจและวิเคราะห์ความคิดเห็นจากสมาชิก น า
เรื่องที่เป็นปัญหาและส่งผลกระทบต่อนักศึกษามากที่สุด มาด าเนินการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเครื่องมือ
ต่างๆ จากการประชุมร่วมกันจึงได้มีการระบุสาเหตุของปัญหาด้วยผังก้างปลา ดังนี้
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3.Machine :  
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ภาพที่ 2.2 แสดงผังก้างปลาการให้บริการด้านการนักศึกษา
ทางด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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 ค าอธิบายผังก้างปลา 
 หัวปลา คือ ปัญหาการให้บริการทางด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ไม่มีประสิทธิภาพ 
 ก้างปลา คือ สาเหตุหรือปัจจัยที่ท าให้เกิดปัญหา ซึ่งแบ่งเป็น สาเหตุหลัก ดังนี้  คือ 

   1) Man คือ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ให้บริการทางด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
   2) Method คือ กระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
   3) Machine คือ เครื่องมือหรืออุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการให้บริการ 
   4) Money คือ งบประมาณท่ีใช้สนับสนุนในการให้บริการ 
   5) Environment คือ สิ่ งแวดล้อมและบรรยากาศในการท างาน  เวลาและ
สถานการณ์ต่างๆ 
 

  1) สาเหตุทางด้าน Man มีดังนี้ 
   1.1) นักศึกษาไม่รู้ ไม่เข้าใจในด้านการให้บริการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และไม่ได้
รับความรู้จากฝ่ายบริการการศึกษา 
   1.2) นักศึกษาไม่สนใจเรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งจะสนใจก็ต่อเมื่อใกล้
สิ้นสุดการเริ่มต้นการฝึกงานแล้ว 
   1.3) เจ้าหน้าที่ขาดทักษะการให้บริการทางด้านการให้บริการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่ได้ท างานทางด้านการลงทะเบียนโดยตรง และไม่ได้รับการอบรมให้ความรู้อย่างถูกต้อง 
  2) สาเหตุทางด้าน Method มีดังนี้ 
   2.1) ไม่มีกระบวนการและขั้นตอนที่ชัดเจน ท าให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่และผู้รับบริการไม่
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2.2 )กระบวนการให้บริการทางด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีหลายขั้นตอน 
ยากต่อการปฏิบัติงานและยากต่อการท าความเข้าใจ 
   2.3) ไม่ได้ก าหนดเวลาส าหรับการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา 
  3) สาเหตุทางด้าน Machine :  ส าหรับสาเหตุนี้ไม่มีผลต่อการให้บริการทางด้านการฝึก
ประสบการณ์ เนื่องจากทางคณะมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เพียงพอต่อการให้บริการ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีต่างๆ Internet และการประสานงานผ่าน Social Network 
  4) สาเหตุทางด้าน Money :  ส าหรับสาเหตุนี้ไม่มีผลต่อการให้บริการทางด้านการฝึก
ประสบการณ์ เนื่องจากทางคณะฯ มีงบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงาน ณ One Stop Service ในทุก
ปีงบประมาณ 
  5) สาเหตุทางด้านEnvironment :  ส าหรับสาเหตุนี้ไม่มีผลต่อการให้บริการทางด้านการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ อาจจะมี
ช่วงเวลาที่มีนักศึกษาหรือผู้รับบริการมากบ้างหรือน้อยบ้างเป็นบางช่วง ซึ่งไม่ส่งผลกระทบในการปฏิบัติงาน
อย่างชัดเจน 
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 การแก้ไขปัญหาจากผังก้างปลา 
        ส าหรับกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ กลุ่ม Decagram ได้ดึงสาเหตุของปัญหาการให้บริการนักศึกษา
ทางด้านการฝึกประสบการณืวิชาชีพที่ไม่มีประสิทธิภาพ ที่เป็นสาเหตุหลักๆ มาแก้ไข 2 ด้าน คือ ด้าน Man : 
นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ให้บริการทางด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และ ด้าน Method : กระบวนการและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  โดยด าเนินการ ดังนี้ 
 
  1) ด้าน Man  
   1.1) ให้มีการอบรมให้ความรู้กับนักศึกษาทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
กระบวนการและข้ันตอนการติดต่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
   1.2) นักศึกษาไม่สนใจเรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งจะสนใจก็ต่อเมื่อใกล้
สิ้นสุดการเริ่มต้นการฝึกงานแล้ว มีแผนการอบรม ปีละ 2 ครั้ง  โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการการศึกษา เริ่มเดือน
มีนาคม และกันยายน (ก่อนฝึกงาน 4 เดือนขึ้นไป) 
                 1.3) ให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการการศึกษาให้ความช่วยเหลือในการให้บริการทางด้าน
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เริ่มเดือนพฤษภาคม                       
                
                      1.4) มีการอบรมให้กับเจ้าหน้าที่แบบ On the job training อยู่เป็นประจ าและ
สม่ าเสมอ เริ่มเดือนกรกฏาคม 
  2) ด้าน Method  
   2.1) จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการให้บริการและความรู้ทางด้านการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ โดยนายวรงค์ ชื่นครุฑ เริ่มเดือนมิถุนายน 
   2.2)  รวบรวมกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาและแยกประเภท
ขั้นตอนต่างๆ ลักษณะการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันให้อย่างเป็นกระบวนการที่ชัดเจน ถูกต้องและเข้าใจได้ง่าย 
โดยนายวรงค์ ชื่นครุฑ เริ่มเดือนมิถุนายน 
           -  มีการท า Q & A ส าหรับการถาม ตอบอย่างง่ายส าหรับกระบวนการหรือ
ขั้นตอนการให้บริการนักศึกษาทางด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ช่วยให้เจ้าหน้าที่ One Stop Service 
สามารถตอบค าถามได้เบื้องต้น โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการศึกษา เริ่มเดือนกรกฎาคม 
   2.3) ก าหนดกรอบเวลาด าเนินการของนักศึกษาในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ให้ชัดเจนในแต่ละภาคเรียน  
   2.4) แจ้งกรอบเวลาด าเนินการของนักศึกษาในการอบรมให้ความรู้นักศึกษา ผ่าน
วิธีการต่างๆ เช่น การให้ความรู้ในห้องเรียน ให้ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ 
 
 กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ กลุ่ม Decagram ร่วมกันในการแก้ปัญหางานให้บริการนักศึกษาด้านการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ อย่างเป็นระบบตามข้ันตอนของกระบวนการแก้ไขปัญหาตามแนวทาง QC Story ดังนี้ 
  1) ก าหนดหัวข้อปัญหา 
  2) ส ารวจสภาพปัจจุบันของปัญหา 
  3) ตั้งเป้าหมาย 
  4) วิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าของปัญหา 
  5) ด าเนินการแก้ไข 
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  6) ติดตามผล 
  7) จัดท าให้เป็นมาตรฐาน 
รายละเอียดดังนี้ 
 1) ก าหนดหัวข้อปัญหา  
 กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ กลุ่ม Decagram ได้ก าหนดหัวข้อปัญหาเรื่องการให้บริการ
นักศึกษาทางด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มาจากการทบทวนการจัดการความรู้ ในปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
ซึ่งได้มีการท าแบบส ารวจการให้บริการนักศึกษา ณ จุด One Stop Service ที่มีการให้บริการมากที่สุด คือ 
การให้บริการทางด้านการลงทะเบียนเรียน โดยได้มีการจัดการความรู้ในปีงบประมาณ 2563 และรองลงมาใน
ล าดับที่ 2 คือ การให้บริการทางด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งมีกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 
ที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ โดยก าหนดให้มีการจัดการความรู้ในปีงบประมาณ 2564 
  2) ส ารวจสภาพปัจจุบันของปัญหา 
 จากข้อมูลที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีนักศึกษาโดยประมาณ 400-
500 คน เป็นผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการ โดยด้านที่กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติมีความสนใจคือ การให้บริการทางด้าน
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งประกอบไปด้วยการด าเนินการของผู้ปฏิบัติงาน 2 ส่วน ส่วนหนึ่งผู้ปฏิบัติงานที่จุด
บริการ One Stop Service ส่วนที่ 2 ผู้ปฏิบัติงานหลักในงานทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
  
  3) ตั้งเป้าหมาย 
 การตั้งเป้าหมายของการด าเนินการจัดการความรู้ เน้นไปที่ การด าเนินงานในการ
ให้บริการทางด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษา มีความถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปตามก าหนดเวลา 
และมีประสิทธิภาพ โดยใช้กระบวนการวัดความคิดเห็นในการให้บริการทางด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
หรือการวัดความพึงพอใจต่อการให้บริการนักศึกษาทางด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งนักศึกษา 
เจ้าหน้าที่ และอาจารย์ที่ดูแลขั้นตอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
  4) วิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าของปัญหา 
 การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา โดยใช้โมเดลผังก้างปลา และแบ่งเป็นปัจจัยในด้านต่าง
ของปัญหา โดยใช้หลักการ 4M 1E ในการระบุสาเหตุของปัญหา และแยกย่อยไปสู่ปัญหาย่อยๆ ลงไป ทั้งนี้ ได้
ก าหนดหัวปลาเป็นปัญหาการให้บริการนักศึกษาทางด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ไม่มีประสิทธิภาพ และ
ก้างปลาเป็นสาเหตุของปัญหาตามหลัก 4M 1 E อย่างไรก็ตาม เน้นการสาเหตุของปัญหาที่มีความเก่ียวข้องกับ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ของกระบวนการ คือ Manนักศึกษา เจ้าหน้าที่  และ Method 
กระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการทางด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ส่วน Machine Money และ 
Environment เป็นสาเหตุของปัญหารองลงมาและมีผลกระทบต่อปัญหาน้อยที่สุด (ดังแสดงตามผังก้างปลา 
แนบ) 
  5) ด าเนินการแก้ไข 
 กลุ่มการจัดการความรู้ กลุ่ม Decagram มีการก าหนดวิธีการให้การด าเนินการแก้ไขปัญหาตามสาเหตุ
ของปัญหาหลัก โดยเลือกกลยุทธที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหาการให้บริการนักศึกษาทางด้านฝึกประสบการณ์
วิชาชีพที่ไม่มีประสิทธิภาพ มี รายละเอียดของหัวข้อในการด าเนินการ ให้เป็นคู่มือปฏิบัติงาน วิธีการ 
ฐานข้อมูลสถานประกอบการ เอกสารที่เกี่ยวข้องในฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รวมถึงแผนการให้ความรู้ทางด้าน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ดังนี้ 
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  โดยหัวข้อส าหรับการด าเนินงานนั้น มีหลักการในการบริหารจัดการการด าเนินการตาม 
วงจร P-D-C-A เพ่ือให้การด าเนินการได้อย่างเป็นระบบและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
  6) ติดตามผล 
 การติดตามผล เป็นรูปแบบการวงจร P-D-C-A  การตรวจสอบและการติดตามผล 
Check นั้น ส าหรับการด าเนินการตามข้อ 5 ให้สามารถด าเนินการตามกรอบเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้ เมื่อการ
ด าเนินงานไปแล้ว สามารถก่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการให้บริการนักศึกษาทางด้านการฝึกประสบการณ์ที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ การวัดผลส าเร็จให้เป็นไปตามเป้าหมายนั้น โดยใช้กระบวนการวัดความคิดเห็นในการให้บริการ
ทางด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการวัดความพึงพอใจต่อการให้บริการนักศึกษาทางด้านการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งนักศึกษา เจ้าหน้าที่ดูแลขั้นตอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 
  7) จัดท าให้เป็นมาตรฐาน 
        การจัดท าให้เป็นมาตรฐาน โดยกลุ่มการจัดการความรู้ Decagram น ารวบรวมเอา
ความรู้ กระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพทั้งหมด การน าข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
รวมถึงการปรับแก้ไขหลังจากการสอบถามความคิดเห็นหลังจากได้น ากระบวนการให้บริการทางด้านฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพไปใช้ โดยการจัดท าให้เป็นมาตรฐาน  

7.1) การจัดท ากระบวนการหรือขั้นตอนการให้บริการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือ
คู่มือการให้บริการนักศึกษาทางด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
   7.2) การจัดท าคู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ส าหรับนักศึกษาน าไปใช้ใน
การศึกษาความรู้ทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสามารถใช้ในการปฏิบัติงานขณะฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพได้ 
   7.3) การจัดท าแผนการให้ความรู้แก่นักศึกษาตามกระบวนการหรือขั้นตอน
ให้บริการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตามรูปแบบต่างๆ เช่น การอบรมตามห้องเรียนของวิชาเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ, การอบรมให้ความรู้แบบออนไลน์ (Facebook Live) รวมถึงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน โดย
การอบรมแบบ On the job training 
   7.4) การจัดท าฐานข้อมูลสถานประกอบการส าหรับนักศึกษาในการเลือกที่ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
 
 2.1.2 การขอค าแนะน าจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
 เมื่อวันอังคาร ที่  15  ธันวาคม  พ.ศ. 2563   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรเมษฐ์ แสงอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ได้ให้แนวทางการด าเนินงานและการแสวงหาความรู้ดังนี้ 
  1)  ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ นักศึกษาไม่รู้ถึงกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เมื่อรู้ถึงปัญหา 
จากนั้นมาออกแบบกระบวนการ ซึ่งจะท าให้มองเห็นการปรับปรุงกระบวนการ ซึ่งทางกลุ่ม สามารถแสดงหา
ข้อมูลจากคณะอ่ืน  
  2) สามารถเลือกสาขาวิชาในคณะ เพ่ือท างานทดลองกระบวนการ และ ได้ผลลัพธ์เป็น
นักศึกษาที่ได้งานท าหรือเป็นเจ้าของธุรกิจ 
  3) ควรเพ่ิมความชัดเจนในเป้าหมายของกลุ่ม และ ไม่ควรมุ่งเน้นด้านปรับกระบวนการเพียง
อย่างเดียว แต่ให้มุ่งเน้นว่านักศึกษาได้รับอะไรจากกระบวนการซึ่งต้องเน้นผลลัพธ์ของนักศึกษาเป็นส าคัญ 
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  4) เขียนอธิบายว่าเหตุใด กลุ่มการจัดการความรู้  จึงเลือกท าในหัวข้อ “การพัฒนา
กระบวนการให้บริการนักศึกษาทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ” ซึ่ง
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับตัวชี้วัด QS World University Rankings, Web Prometric , กพร, การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เป็นตอบสนองการท างาน และท าให้นักศึกษาประสบ
ความส าเร็จจากการฝึกประสบการณืวิชาชีพ 
  5) แนะน าวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ของกระบวนการ ถึงบทบาทหน้าที่
ในแต่ละส่วน  เพ่ือวิเคราะห์ว่าใครส าคัญตรงส่วนไหน และจัดการกระบวนการที่ส าคัญได้ เพ่ือวิเคราะห์
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการแลกเปลี่ยนหรือเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ ท าให้ผลผลิตของกระบวนการจัด
เจนยิ่งขึ้น  
       
 2.1.3 การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ 
 นอกจากที่กล่าวมาข้างต้น เพ่ือให้การจัดการความรู้ในครั้งนี้เกิดประโยชน์สูงสุดสามารถน ามาใช้ได้
จริง สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติได้มีการพยายามสืบเสาะ แสวงหาความรู้ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาใช้ในการจัดการ
ความรู้ครั้งนี้ด้วย ดังนี้ 
                     1) คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการให้บริการนักศึกษา กองบริการการศึกษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มุ่งเน้นให้ความรู้และความเข้าใจ แก่ผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน
การศึกษา และเพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และให้ผู้รับบริการได้ทราบขั้นตอนต่างๆ ที่จะ
ขอรับบริการข้อมูลจากคู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการให้บริการนักศึกษา กองบริการการศึกษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่ชี้ให้ชุมชนนักปฏิบัติทราบถึงวิธีการจัดการงานให้บริการด้าน
วิชาการของสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ เพ่ือน ามาเป็นทางในการศึกษา เรียนรู้และจัดการความรู้ร่วมกันของชุมชน
นักปฏิบัติ 
  2) คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร ด าเนินการอย่างเป็นระบบ ได้คุณภาพ ลดข้อผิดพลาด ลดขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานที่ไม่จ าเป็นลง ซึ่งนอกจากจะใช้เป็นคู่มือปฏิบัติงานส าหรับผู้ปฏิบัติงานหลักแล้ว สมาชิกชุมชนนัก
ปฏิบัติน ามาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาเรียนรู้ร่วมกัน  
  3) รูปแบบสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีการท างานที่
เป็นระบบและชัดเจนได้คุณภาพ มุ่งเน้นให้ความรู้และความเข้าใจ แก่ผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน
การศึกษา และให้ผู้รับบริการได้ทราบขั้นตอนต่างๆ ที่จะขอรับบริการ สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติน ามาใช้เป็น
แนวทางในการศึกษาเรียนรู้ร่วมกัน 
  4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร งานวิจัยนี้น าเสนอการพัฒนาระบบบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มีวัตถุประสงค์เพ่ือ1) ศึกษาสภาพ ปัญหา ความต้องการของการบริหารจัดการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 2) ยกร่างระบบบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3)พัฒนาระบบบริหารจัดการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร4) ทดลองใช้และประเมินผลการพัฒนา
ระบบ สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติได้ศึกษาข้อมูลและแนวทางแก้ปัญหาโดยศึกษาเรียนรู้ร่วมกัน 
 จากการศึกษาเสาะแสวงหาความรู้ต่างๆทั้งจากการเรียนรู้ร่วมกัน การขอความอนุเคราะห์จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนการศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีจากแหล่งต่างๆ ช่วยให้ชุมชนนักปฏิบัติสามารถน าความรู้ต่างๆ
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ที่ได้มาประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น าไปสู่การ ปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้บางส่วนที่เป็นประโยชน์และสอดคล้อง
และเหมาะสมต่อการด าเนินงานของการให้บริการ  

 
 

 2.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
 2.2.1 รายงานการประชุมกลุ่มการจัดการความรู้องค์ความรู้ที่ 3  การพัฒนากระบวนการให้บริการ
นักศึกษาทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 / 2564 วันอังคาร ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 - 12.00 
น. ณ  ห้องประชุม 26109 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 2.2.2 รายงานการประชุมกลุ่มการจัดการความรู้องค์ความรู้ที่ 3  การพัฒนากระบวนการให้บริการ
นักศึกษาทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4 / 2564 วันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 - 16.30 
น. ณ  ห้องประชุม 26109 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 2.2.3 รายงานการประชุมกลุ่มการจัดการความรู้องค์ความรู้ที่ 3  การพัฒนากระบวนการให้บริการ
นักศึกษาทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่  5 / 2564 วันอังคาร ที่  30  มีนาคม  พ.ศ. 2564   เวลา 10.30 - 
12.00 น. ณ  ห้องประชุม 26109 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 2.2.4  คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ที่มา https://huso.kpru.ac.th/hpec/files/Manual.pdf 
 2.2.5 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการให้บริการนักศึกษา กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร์ ที่มา http://edserv.nida.ac.th/th/images/book/educational-service-division.pdf 
 2.2 .6 รูปแบบสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ  ที่มา 
https://www.tgde.kmutnb.ac.th/site/index# 
 2.2.7 บทความวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่มา https://ph01.tci-
thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/18480 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://huso.kpru.ac.th/hpec/files/Manual.pdf
https://www.tgde.kmutnb.ac.th/site/index
https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/18480
https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/18480
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 3. การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้บางส่วนให้เหมาะสมต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 3.1 รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 
 
ตารางท่ี 2.4  แสดงรายละเอียดผลการด าเนินงานความรู้ที่ได้จากการแสวหาความรู้ความรู้ที่ปรับปรุงให้
เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติ 
  

ความรู้ที่ได้จากการแสวหาความรู้ ความรู้ที่ปรับปรุงให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติ 
สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติได้มีแสวงหาความรู้จากการ
วิเคราะห์งานที่เป็นปัญหาซึ่งเป็นการต่อยอดจาก
ให้บริ การนั กศึ กษาคื อ  ประ เด็ น เ รื่ อ งการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ โดยสมาชิกชุมชนนักปฏิบัติมี
การก าหนดแบบฟอร์มให้สมาชิกเสนอปัญหาที่พบ
จากการให้บริการนักศึกษา ณ จุดบริการ One Stop 
Service จากการด าเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่าน
มาแล้ว มาด าเนินการต่อยอดในการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ 2564 และจากข้อมูลที่ผ่านมา คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจ านวนนักศึกษาที่เป็น
ผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการด้านการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ประมาณ 400-500 คน  
โดยสกัดความรู้ที่ได้จากการประชุมและถอดบทเรียน
วิธีปฏิบัติรายบุคคล พบว่า การให้บริการทางด้านฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่ งประกอบไปด้วยการ
ด า เนินการของผู้ปฏิบัติ งาน 2 ส่ วน ส่ วนหนึ่ ง
ผู้ปฏิบัติงานที่จุดบริการ One Stop Service ส่วนที่ 
2 ผู้ปฏิบัติงานหลักในงานทางด้านฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
 สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติ ได้มีการประชุม เมื่อ
วันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กับ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรเมษฐ์ แสงอ่อน โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิให้ค าแนะน าและแนวทางในแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้น ณ จุดบริการ One Stop Service ทางด้าน
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยการน าโมเดลผังก้างปลา
เป็นแนวทางในการจัดการความรู้แต่ละส่วน และ
แบ่งเป็นปัจจัยด้านต่าง ๆ ของปัญหา โดยใช้หลักการ 
4M1E ในการระบุสาเหตุของปัญหา เพ่ือน าไปสู่การ
แยกแยะต่าง ๆ การสรุปวิธีการความรู้ที่เหมาะสม 
และน าไปใช้ในการปฏิบัติจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และผู้ทรงคุรวุฒิได้แนะน าให้วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วน

จากองค์ความรู้ ในเรื่อง การพัฒนากระบวนการ
ให้บริการนักศึกษาทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติ ได้หาความรู้ที่ปรับปรุงให้
เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติ ดังนี้ 
 1) ด้าน Man  
     1.1) จัดให้มีการอบรมให้ความรู้กับ
นักศึกษาทางด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กระบวนการและขั้นตอนการติดต่อฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ  
     1.2) มีแผนการอบรม ปีละ 2 ครั้ง  โดย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการการศึกษา เริ่มเดือนมีนาคม 
และกันยายน (ก่อนฝึกงาน 4 เดือนขึ้นไป)                           
              1.3) ให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการการศึกษา
ให้ความช่วยเหลือในการให้บริการทางด้านฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ โดยอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติ งาน แบบ On the job training อยู่ เป็น
ประจ าและสม่ าเสมอ เริ่มเดือนพฤษภาคม 
              
 2) ด้าน Method :  กระบวนการและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
     2.1) จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
กระบวนการให้บริการและความรู้ทางด้านการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ โดยนายวรงค์ ชื่นครุฑ เริ่ม
เดือนมิถุนายน 
     2. 2)  ร ว บ ร ว ม ก ร ะ บ ว น ก า ร ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาและแยกประเภท
ขั้นตอนต่างๆ ลักษณะการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
ให้อย่างเป็นกระบวนการที่ชัดเจน ถูกต้องและเข้าใจ
ได้ง่าย โดยนายวรงค์ ชื่นครุฑ เริ่มเดือนมิถุนายน 
มีการท า Q & A ส าหรับการถาม ตอบอย่างง่าย
ส าหรับกระบวนการหรือขั้นตอนการให้บริการ
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ความรู้ที่ได้จากการแสวหาความรู้ ความรู้ที่ปรับปรุงให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติ 
เสีย (Stakeholders) ของกระบวนการ โดยการน า
ขั้นตอน QC Story คือ ขั้นตอนในการแก้ไขปัญหา
ภายใต้ เงื่อนไขการพัฒนาบุคลากรให้ เข้าใจถึง
หลักการในการบริหารด้วยวงจร P-D-C-A โดยมี 7 
ขั้นตอน เข้ามาใช้ในการแก้ไขปัญหา คือ 
 1) ก าหนดหัวข้อปัญหา 
 2) ส ารวจสภาพปัจจุบันของปัญหา 
 3) ตั้งเป้าหมาย 
 4) วิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าของปัญหา 
 5) ด าเนินการแก้ไข 
 6) ติดตามผล 
 7) จัดท าให้เป็นมาตรฐาน 
 สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติได้น ากิจกรรมตาม
ขั้นตอนของ QC Story มาด าเนินการใช้ในการศึกษา
ปัญหา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. การก าหนดหัวข้อปัญหา โดยได้มาจาก
การก าหนดแนวคิดของกลุ่ม ซึ่งหัวข้อปัญหา คือ การ
ให้บริการทางด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 2. ส ารวจสภาพปัจจุบันของปัญหา  ชุมชน
นักปฏิบัติ ได้มีการวิ เคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholders) ของกระบวนการถึงบทบาทหน้าที่
ในแต่ละส่ วน ท า ให้กลุ่ มการจัดการความรู้ ให้
ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาการให้บริการด้านการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 3. ตั้งเป้าหมาย การตั้งเป้าหมายของการ
ด าเนินการจัดการความรู้ เน้นไปที่ การด าเนินงานใน
การให้บริการทางด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
แก่นักศึกษา มีความถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปตาม
ก าหนดเวลา และมีประสิทธิภาพ โดยใช้กระบวนการ
วัดความคิดเห็น หรือการวัดความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการนักศึกษาทางด้านการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ทั้งนักศึกษา เจ้าหน้าที่ และอาจารย์ที่ดูแล
ขั้นตอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 4. วิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าของปัญหา 
จากข้อมูลดังกล่าว สมาชิกกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ มี
การประชุมร่วมกันและลงความคิดเห็น โดยการน าผัง
ก้างปลา มาวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาใน เรื่อง 

นักศึกษาทางด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ช่วย
ให้ เจ้าหน้าที่  One Stop Service สามารถตอบ
ค าถามได้เบื้องต้น โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการศึกษา 
เริ่มเดือนกรกฎาคม 
    2.3) ก าหนดกรอบเวลาด าเนินการของ
นักศึกษาในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้
ชัดเจนในแต่ละภาคเรียน  
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ความรู้ที่ได้จากการแสวหาความรู้ ความรู้ที่ปรับปรุงให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติ 
การให้บริการทางด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
แก่นักศึกษา โดยใช้หลักการ 4M1E ในการระบุ
สาเหตุของปัญหา เพ่ือน าไปสู่การแยกแยะต่างๆ มี
การสรุปวิธีการความรู้ที่ เหมาะสม ซึ่ ง จากการ
วิเคราะห์ข้อมูล พบว่าสาเหตุของปัญหา คือ 
  1) สาเหตุทางด้าน Man มีดังนี้ 
     1.1) นักศึกษาไม่รู้ ไม่เข้าใจในด้านการ
ให้บริการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และไม่ได้รับ
ความรู้จากฝ่ายบริการการศึกษา 
     1.2)  นักศึกษาไม่สนใจเรื่ องการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งจะสนใจก็ต่อเมื่อใกล้สิ้นสุด
การเริ่มต้นการฝึกงานแล้ว 
     1.3) เจ้าหน้าที่ขาดทักษะการให้บริการ
ทางด้านการให้บริการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่ง
เจ้าหน้าที่ไม่ได้ท างานทางด้านฝึกประสบการณ์
วิชาชีพโดยตรง และไม่ได้รับการอบรมให้ความรู้
อย่างถูกต้อง 
 2) สาเหตุทางด้าน Method มีดังนี้ 
     2.1) ไม่มีกระบวนการและขั้นตอนที่
ชัดเจน ท าให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่และผู้ รับบริการไม่
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    2.2) กระบวนการให้บริการทางด้านการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีหลายขั้นตอน ยากต่อการ
ปฏิบัติงานและยากต่อการท าความเข้าใจ 
    2.3) ไม่ได้ก าหนดเวลาส าหรับการออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา 
         3) สาเหตุทางด้าน Machine :  ส าหรับ
สาเหตุนี้ไม่มีผลต่อการให้บริการทางด้านการฝึก
ประสบการณ์ เนื่องจากทางคณะมีเครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่ เพียงพอต่อการให้บริการ เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีต่างๆ Internet และการ
ประสานงานผ่าน Social Network 
 4) สาเหตุทางด้าน Money :  ส าหรับ
สาเหตุนี้ไม่มีผลต่อการให้บริการทางด้านการฝึก
ประสบการณ์ เนื่องจากทางคณะฯ มีงบประมาณ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน ณ One Stop Service ใน
ทุกปีงบประมาณ 
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ความรู้ที่ได้จากการแสวหาความรู้ ความรู้ที่ปรับปรุงให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติ 
 5)  ส า เ หตุ ท า ง ด้ า น  Environment :  
ส าหรับสาเหตุนี้ไม่มีผลต่อการให้บริการทางด้านการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ อาจจะมี
ช่วงเวลาที่มีนักศึกษาหรือผู้รับบริการมากบ้างหรือ
น้อยบ้างเป็นบางช่วง ซึ่งไม่ส่งผลกระทบในการ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
 จากสาเหตุดังกล่าว สมาชิกกลุ่มชุมชนนัก
ปฏิบัติ ได้สกัดข้อมูลและความรู้ ได้เป็นองค์ความรู้ 
ในเรื่อง “การพัฒนากระบวนการให้บริการนักศึกษา
ทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ”  
         5. ด าเนินการแก้ไขปัญหาจากผังก้างปลา 
 ส าหรับกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ ได้ดึงสาเหตุของปัญหา
การให้บริการนักศึกษาทางด้านการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพที่ไม่มีประสิทธิภาพ ที่เป็นสาเหตุหลักๆ มา
แก้ไข 2 ด้าน ได้แก่ 1) สาเหตุทางด้าน Man : 
นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ให้บริการทางด้านการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ  
 2) สาเหตุทางด้าน Method : กระบวนการและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 

  
 3.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
 
 3.2.1 รายงานการประชุมกลุ่มการจัดการความรู้องค์ความรู้ที่ 3  การพัฒนากระบวนการให้บริการ
นักศึกษาทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 / 2564 วันอังคาร ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 - 12.00 
น .  ณ   ห้ อ งปร ะชุ ม  26109 ชั้ น  1 คณะวิ ทย าศาสตร์ แ ละ เทค โน โ ลยี  มหา วิ ทย าลั ย ร าชภั ฏ 
สวนสุนันทา 
 3.2.2 รายงานการประชุมกลุ่มการจัดการความรู้องค์ความรู้ที่ 3  การพัฒนากระบวนการให้บริการ
นักศึกษาทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4 / 2564 วันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 - 16.30 
น .  ณ   ห้ อ งป ร ะชุ ม  26109 ชั้ น  1 คณะวิ ท ย าศ าสตร์ แ ล ะ เทค โน โ ลยี  มหา วิ ท ย าลั ย ร า ชภั ฏ 
สวนสุนันทา 
 3.2.3 รายงานการประชุมกลุ่มการจัดการความรู้องค์ความรู้ที่ 3  การพัฒนากระบวนการให้บริการ
นักศึกษาทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5 / 2564 วันอังคาร ที่  30  มีนาคม  พ.ศ. 2564   เวลา 10.30 - 
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12.00 น.  ณ  ห้องประชุม 26109 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา 
 
 4. การน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
  4.1 รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 
       สมาชิกกลุ่มความรู้ได้น าความรู้เรื่อง การพัฒนากระบวนการให้บริการนักศึกษาทางด้านฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ/วิธีการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.5 แสดงการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 
กระบวนการ/แนวทาง/วิธีการ 

เดิม 
กระบวนการ/แนวทาง/วิธีการ 

ใหม่ 
สิ่งที่ปรับปรุง 

1. ด้านบุคลากร (Man) 
1.1 นักศึกษาไม่รู้ ไม่เข้าใจในด้านการ
ให้บริการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และ
ไม่ ไ ด้ รั บ ค ว าม รู้ จ า ก ฝ่ า ย บ ริ ก า ร
การศึกษา 
    
   

1.1 จัดให้มีการอบรมให้ความรู้กับ
นั ก ศึ ก ษ า ท า ง ด้ า น ก า ร ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพกระบวนการ
แ ล ะ ขั้ น ต อ น ก า ร ติ ด ต่ อ ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ  
 

1.1) กลุ่มการจัดการความรู้ได้มี
การด า เนินการจัดอบรมให้
ความรู้ตามกระบวนการหรือ
ขั้ น ต อ น ใ ห้ บ ริ ก า ร ฝึ ก
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ วิ ช า ชี พ แ ก่
นักศึกษาในรูปแบบออนไลน์ 
( Facebook Live) เ ป็ น ที่
เรียบร้อยแล้ว โดยรอบเช้ามี
จ านวนผู้ เข้ารับชมทั้งสิ้น 250 
คน  

1.2) นักศึกษาไม่สนใจเรื่องการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งจะสนใจก็
ต่อเมื่อใกล้สิ้นสุดการเริ่มต้นการฝึกงาน
แล้ว 
 

1.2) มีแผนการอบรม ปีละ 2 ครั้ง  
โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการการศึกษา 
เริ่มเดือนมีนาคม และกันยายน (ก่อน
ฝึกงาน 4 เดือนขึ้นไป)                           
              

1.2) มีการจัดการฝึกอบรมการ
ให้ความรู้และการให้บริการ
ท า ง ด้ า น ฝึ ก ป ร ะส บ ก า ร ณ์
วิชาชีพ ประจ าปี พ.ศ.2564 ซึ่ง
จัดโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ
การศึกษา เดือนมีนาคม 2564 
ที่ผ่านมา และครั้งที่  2 เดือน
พฤศจิกายน (ก่อนฝึกงาน 4 
เดือนขึ้นไป) 

1.3) เจ้าหน้าที่ขาดทักษะการให้บริการ
ทางด้านการให้บริการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ซึ่ ง เจ้ าหน้าที่ ไม่ ได้ท างาน
ทางด้ านฝึกประสบการณ์วิ ชาชีพ
โดยตรง และไม่ได้รับการอบรมให้
ความรู้อย่างถูกต้อง 

1.3)  ให้ มี เ จ้ าหน้ าที่ ฝ่ า ยบริ กา ร
การศึกษาให้ความช่วยเหลือในการ
ให้บริการทางด้านฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ เริ่มเดือนพฤษภาคม 
training อ ยู่ เ ป็ น ป ร ะ จ า แ ล ะ
สม่ าเสมอ เริ่มเดือนกรกฏาคม 

1.3) ให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ
การศึกษาให้ความช่วยเหลือใน
ก า ร ให้ บ ริ ก า รท า งด้ า นฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ โดยอบรม
ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน 
แบบ On the job training อยู่
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กระบวนการ/แนวทาง/วิธีการ 
เดิม 

กระบวนการ/แนวทาง/วิธีการ 
ใหม่ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

  เป็นประจ าและสม่ าเสมอ เริ่ม
เดือนพฤษภาคม 
 

2. ด้านกระบวนการท างาน (Method) 
2.1) ไม่มีกระบวนการและขั้นตอนที่
ชั ด เจน ท า ให้ ผู้ ปฏิบั ติหน้ าที่ และ
ผู้รับบริการไม่สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
      

2.1)  จั ดท าคู่ มื อกา รปฏิ บั ติ ง าน 
กระบวนการให้บริการและความรู้
ทางด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
โดยนายวรงค์ ชื่นครุฑ เริ่มเดือน
มิถุนายน 

2.1) จัดท า และเผยแพร่  คู่มือ
“การปฏิบัติงาน กระบวนการ
ให้บริการและความรู้ทางด้าน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ” 

2.2) กระบวนการให้บริการทางด้าน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีหลาย
ขั้นตอน ยากต่อการปฏิบัติงานและ
ยากต่อการท าความเข้าใจ 
 

2.2)   ร วบรวมกระบวนการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา
และแยกประเภทขั้นตอนต่าง ๆ 
ลักษณะการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
ให้อย่างเป็นกระบวนการที่ชัดเจน 
ถูกต้องและเข้าใจได้ง่าย โดยนาย
วรงค์ ชื่นครุฑ เริ่มเดือนมิถุนายน 
             

2.2) มีการท า Q & A ส าหรับ
การถาม ตอบอย่างง่ายส าหรับ
กระบวนการหรือขั้นตอนการ
ให้บริการนักศึกษาทางด้านการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ช่วยให้
เจ้าหน้าที่ One Stop Service 
สามารถตอบค าถามได้เบื้องต้น 
โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการศึกษา 
เริ่มเดือนกรกฎาคม 

2.3) ไม่ได้ก าหนดเวลาส าหรับการออก
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา 

2.3) ก าหนดกรอบเวลาด าเนินการ
ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ใ น ก า ร อ อ ก ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพให้ชัดเจนในแต่
ละภาคเรียน      

2.3) แจ้งกรอบเวลาด าเนินการ
ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
นักศึกษา โดยการอบรมให้
ความรู้แก่นักศึกษา ผ่านวิธีการ
ต่าง ๆ  เช่น การอบรมตาม
ห้องเรียนของวิชาเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ และใน
เ ล่ ม คู่ มื อ ฝึ ก ป ร ะส บ ก า ร ณ์
วิชาชีพ 

 
 ผลที่เกิดจากการน ากระบวนการ/วิธีปฏิบัติงานที่ปรับปรุงไปปฏิบัติโดยผู้ให้บริการ ได้แก่ นักศึกษา
และเจ้าหน้าที่ให้บริการทางด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และผู้รับบริการ ได้แก่ นักศึกษา มีรายละเอียด
ดังนี้ 
 1. ผู้ให้บริการ (เจ้าหน้าที่ให้บริการ ณ จุดบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว) 
   1.1 ผู้ให้บริการท าความเข้าใจขั้นตอน/กระบวนการให้บริการทางด้านการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพและให้ข้อมูลแก่นักศึกษาได้อย่างถูกต้อง 
   1.2 ผู้ ให้บริการสามารถตอบค าถามเบื้องต้นเกี่ยวกับให้บริการทางด้านฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพได้อย่างถูกต้อง 
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   1.3 ผู้ให้บริการลดภาระการท างานของฝ่ายบริการการศึกษาได้ เนื่องจาก ปัญหา
เบื้องต้นที่สามารถแก้ไข ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้องเหมาะสม 
  2. ผู้รับบริการ (นักศึกษา) 
                      2.1 ผู้ รับบริการมีความเข้าใจขั้นตอน/กระบวนการให้บริการทางด้านฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
                       2.2 ผู้รับบริการได้รับการแก้ไข ค าแนะน าเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง
เหมาะสม 
                  2.3 ผู้รับบริการสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้อย่าง
ถูกต้อง 
         
 4.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
 
   4.2.1 คู่มือการให้บริการทางด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
   4.2.2 คู่มือถาม - ตอบ ระเบียบปฏิบัติ ขั้นตอนการให้บริการนักศึกษาทางด้านการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

4.2.3 คู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
  4.2.4 แบบสอบถามความคิดเห็นต่อกระบวนการให้บริการและความรู้ทางด้านฝึก 
ประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

4.2.5 แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติงานในการให้บริการและความรู้ทางด้านฝึก 
ประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

4.2.6 แผนการฝึกอบรมการให้ความรู้และการให้บริการทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ประจ าปี พ.ศ.2564 

4.2.7 แผนการฝึกอบรมการปฏิบัติงานให้บริการทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจ าปี 
พ.ศ.2564 

 
5. การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
สกัดออกมาเป็นขุมความรู้ 
 
 5.1 รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 
 

 กลุ่มความรู้เรื่อง การพัฒนากระบวนการให้บริการนักศึกษาทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการน ากระบวนการ/วิธี
ปฏิบัติงานที่ปรับปรุง ไปปฏิบัติโดยสมาชิก KM ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ ดังนี้  
 การน าประสบการณ์จากการทางาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติได้จัดท าแบบสอบถามผ่าน Google form โดยมีจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของ
แบบสอบถามออนไลน์ โดยเป็นการเก็บข้อมูลก่อนและหลังการด าเนินการ  โดยสอบถามความคิดเห็นของ
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ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการให้บริการตามกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และนักศึกษาที่ต้องออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในชั้นปีที่ 3 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 ส าหรับผู้ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการตามกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ใช้
แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติงานให้บริการทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยแสดงดังนี้ 

 
 1. ความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติงานให้บริการทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

กลุ่มประชากร 
เจ้าหน้าที่ในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 30 คน 

 ชุมชนนักปฏิบัติก าหนดน้ าหนักคะแนนในการตอบแบบสอบถามเป็น 5 ระดับ ดังตารางที่ 1 
และก าหนดระดับความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติงานให้บริการทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้วิจัยก าหนดน้ าหนัก หรือคะแนนในการตอบแบบสอบถามเป็น 5 
ระดับ ดังตารางที่ 2.6 

 
 

 ตารางท่ี 2.6 แสดงค่าน้ าหนักหรือคะแนนในการตอบแบบสอบถาม 
 

ระดับ น้ าหนัก หรือคะแนน 
ดีมาก 5 
ดี 4 
ปานกลาง 3 
ควรปรับปรุง 2 
ต้องปรับปรุง 1 

 
 ส าหรับการก าหนดระดับระดับความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติงานให้บริการทางด้านฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ ตามเกณฑ์มาตรฐานค่าระดับความคิดเห็นแบ่งตามค่าเฉลี่ยเป็นช่วง การแปลความหมาย
ข้อมูลตามวิธีของ Likert Scale แบบจ าแนกแต่ละช่วงย่อยออกเป็น 5 ระดับ โดยก าหนดช่วงคะแนนของการ
วัดได้ ดังตารางที่ 2.7 

 
 

 ตารางท่ี 2.7 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติงานให้บริการทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

 
ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

4.21 – 5.00 ดีมาก 
3.41 – 4.20 ดี 
2.61 – 3.40 ปานกลาง 
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1.81 – 2.60 ควรปรับปรุง 
1.00 – 1.80 ต้องปรับปรุง 

 
   ผลการวิเคราะห์ตามแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติงานให้บริการทางด้านฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ (ก่อนการด าเนินการและหลังการด าเนินการ) 
 ตอนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อการปฏิบัติงานให้บริการทางด้านฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คือ เพศ 
 
ตารางที่ 2.8 จ านวน ร้อยละ และลักษณะทางประชากรศาสตร์ (เพศ) ของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อการปฏิบัติงาน
ให้บริการทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

ข้อ ข้อมูลประชากรศาสตร์ 
จ านวนคน 
(n=30) 

ร้อยละ 

    
1 เพศ ชาย 8 26.67 
  หญิง 22 73.33 
 รวม 30 100 

 
   จากตารางที่ 2.8 ลักษณะเพศของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อการปฏิบัติงานให้บริการทางด้านฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ านวน 30 คน พบว่า เพศชาย มี
จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67 และเพศหญิง มีจ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 73.33 
  ตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติงานให้บริการทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ
เจ้าหน้าที่ในแต่ละด้านและรายข้อทั้งก่อนและหลังการด าเนินการ  
  ชุมชนนักปฏิบัติได้เก็บแบบสอบถามในก่อนการด าเนินการให้ความรู้และการพัฒนากระบวนการ
ให้บริการทางด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากตารางที่ 4 แสดงความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติงาน
ให้บริการทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพของเจ้าหน้าที่ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.9 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติงานให้บริการทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพของเจ้าหน้าที่ 
 
รายการ  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ด้านเจ้าหน้าที่ในการให้บริการทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    

(1) เข้าใจรายละเอียดของขั้นตอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ
นักศึกษาได ้

3.00 0.643 
 

ปานกลาง 

x



30 
 

(2) สามารถอธิบายให้แก่นักศึกษาตามกระบวนการให้บริการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

2.87 
 

0.346 
 

ปานกลาง 

(3) สามารถให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่นักศึกษา 2.50 0.509 ควรปรับปรุง 

(4) สามารถก าหนดเวลาส่งมอบงานและแจ้งความคืบหน้าในการ
ให้บริการนักศึกษาได ้

2.67 
 

0.479 
 

ปานกลาง 

(5) สามารถปรับเปลี่ยนเวลา ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการออก
เอกสารให้มีรวดเร็วเหมาะสมต่อการบริการนักศึกษาได้ 

2.87 
 

0.434 
 

ปานกลาง 

(6) สามารถด าเนินการได้อย่างความถูกต้องและครบถ้วน 3.43 0.626 ดี 

(7) สามารถน าความรู้ที่ได้รับประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับ
ให้บริการฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ 

2.43 
 

0.568 
 

ควรปรับปรุง 

                 โดยภาพรวม 2.824 0.6049 ปานกลาง 

2. ด้านกระบวนการให้บริการนักศึกษาทางด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   

(1) เอกสารมีความถูกต้องและสมบูรณ์ 3.60 0.498 ดี 

(2) แบบฟอร์มการให้บริการมีครบถ้วนและกรอกข้อมูลได้ง่าย 3.37 0.615 ปานกลาง 

(3) กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการมีความชัดเจนและเหมาะสม 3.20 0.551 ปานกลาง 

(4) ฐานข้อมูลสถานประกอบการและข้อมูลการขอฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนักศึกษา 

2.57 0.504 ควรปรับปรุง 

(5) การให้บริการมีความสะดวกและเหมาะสม และสามารถปรับเปลี่ยน
ตามสถานการณ ์

3.17 0.699 ปานกลาง 

(6) ช่องทางการสื่อสาร รับส่งเอกสารส าหรับการบริการนักศึกษาผ่าน
ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ 

3.03 0.490 ปานกลาง 

               โดยภาพรวม 3.156 0.6414 ปานกลาง 

 จากตารางที่ 2.9 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานของระดับความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติงาน
ให้บริการทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 ด้านเจ้าหน้าที่ในการให้บริการทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พบว่า ระดับความคิดเห็นของด้าน
เจ้าหน้าที่ในการให้บริการทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย  ( = 
2.824, S.D.= 0.6049) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อมากท่ีสุดเป็นอันดับแรก คือ สามารถด าเนินการได้อย่าง
ความถูกต้องและครบถ้วน อยู่ในระดับดี (�̅� = 3.43, S.D. = 0.626) รองลงมา เข้าใจรายละเอียดของขั้นตอน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาได้ อยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 3.00, S.D. = 0.643) และข้อน้อย
ที่สุดในล าดับสุดท้าย สามารถน าความรู้ที่ได้รับประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับให้บริการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพได้ อยู่ในระดับควรปรับปรุง (�̅� = 2.43, S.D. = 0.568) 

 ด้านกระบวนการให้บริการนักศึกษาทางด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  พบว่า ระดับความ
คิดเห็นของด้านกระบวนการให้บริการนักศึกษาทางด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในภาพรวมอยู่ในระดับ

x
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ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย  ( = 3.156, S.D.= 0.6414) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อมากที่สุดเป็นอันดับแรก คือ 
เอกสารมีความถูกต้องและสมบูรณ์  อยู่ในระดับดี (�̅� = 3.60, S.D. = 0.498) รองลงมา แบบฟอร์มการ
ให้บริการมีครบถ้วนและกรอกข้อมูลได้ง่าย อยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 3.37, S.D. = 0.615) และข้อน้อยที่สุด
ในล าดับสุดท้าย ฐานข้อมูลสถานประกอบการและข้อมูลการขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา  อยู่ใน
ระดับควรปรับปรุง (�̅� = 2.57, S.D. = 0.504) 

ชุมชนนักปฏิบัติได้เก็บแบบสอบถามในหลังการด าเนินการให้ความรู้และการพัฒนากระบวนการ
ให้บริการทางด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากตารางที่ 5 แสดงความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติงาน
ให้บริการทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพของเจ้าหน้าที่ ดังนี้ 

 
ตารางที่ 2.10 แสดงความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติงานให้บริการทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (หลังการ
ด าเนินการ) 
 
รายการ  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ด้านเจ้าหน้าที่ในการให้บริการทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    

(1) เข้าใจรายละเอียดของขั้นตอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ
นักศึกษาได ้

4.53 0.507 ดีมาก 

(2) สามารถอธิบายให้แก่นักศึกษาตามกระบวนการให้บริการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

4.10 0.548 ดี 

(3) สามารถให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่นักศึกษา 4.13 0.571 ดี 

(4) สามารถก าหนดเวลาส่งมอบงานและแจ้งความคืบหน้าในการ
ให้บริการนักศึกษาได ้

3.87 0.571 ดี 

(5) สามารถปรับเปลี่ยนเวลา ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการออก
เอกสารให้มีรวดเร็วเหมาะสมต่อการบริการนักศึกษาได้ 

3.97 0.556 ดี 

(6) สามารถด าเนินการได้อย่างความถูกต้องและครบถ้วน 4.43 0.504 ดีมาก 

(7) สามารถน าความรู้ที่ได้รับประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับ
ให้บริการฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ 

3.90 0.403 ดี 

                 โดยภาพรวม 4.133 0.5715 ด ี

2. ด้านกระบวนการให้บริการนักศึกษาทางด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   

(1) เอกสารมีความถูกต้องและสมบูรณ์ 4.57 0.504 ดีมาก 

(2) แบบฟอร์มการให้บริการมีครบถ้วนและกรอกข้อมูลได้ง่าย 4.13 0.507 ดี 

(3) กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการมีความชัดเจนและเหมาะสม 4.50 0.509 ดีมาก 

(4) ฐานข้อมูลสถานประกอบการและข้อมูลการขอฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนักศึกษา 

4.23 0.626 ดีมาก 

x

x
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รายการ  S.D. ระดับความคิดเห็น 

(5) การให้บริการมีความสะดวกและเหมาะสม และสามารถปรับเปลี่ยน
ตามสถานการณ ์

4.37 0.556 ดีมาก 

(6) ช่องทางการสื่อสาร รับส่งเอกสารส าหรับการบริการนักศึกษาผ่าน
ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ 

4.03 0.669 ดี 

               โดยภาพรวม 4.306 0.5895 ดีมาก 

 ด้านเจ้าหน้าที่ในการให้บริการทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พบว่า ระดับความคิดเห็นของด้าน
เจ้าหน้าที่ในการให้บริการทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาพรวม ในภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย  
(�̅�= 4.133, S.D. = 0.5715) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อมากที่สุดเป็นอันดับแรก คือ เข้าใจรายละเอียด
ของขั้นตอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาได้  อยู่ ในระดับดีมาก (�̅� = 4.53, S.D. = 0.507) 
รองลงมา สามารถด าเนินการได้อย่างความถูกต้องและครบถ้วน อยู่ในระดับดีมาก (�̅� = 4.43, S.D. = 0.504) 
และข้อที่น้อยที่สุดในล าดับสุดท้าย สามารถก าหนดเวลาส่งมอบงานและแจ้งความคืบหน้าในการให้บริการ
นักศึกษาได ้อยู่ในระดับดี (�̅� = 3.87, S.D. = 0.571) 

 ด้านกระบวนการให้บริการนักศึกษาทางด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  พบว่า ระดับความ
คิดเห็นของด้านกระบวนการให้บริการนักศึกษาทางด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในภาพรวมอยู่ในระดับดี
มาก มีค่าเฉลี่ย  ( = 4.306, S.D. = 0.5895) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อมากที่สุดเป็นอันดับแรก คือ 
เอกสารมีความถูกต้องและสมบูรณ์ อยู่ในระดับดีมาก (�̅� = 4.57, S.D. = 0.504) รองลงมา กระบวนการและ
ขั้นตอนการให้บริการมีความชัดเจนและเหมาะสม อยู่ในระดับดีมาก (�̅� = 4.50, S.D. = 0.509) และข้อน้อย
ที่สุดในล าดับสุดท้าย ช่องทางการสื่อสาร รับส่งเอกสารส าหรับการบริการนักศึกษาผ่านช่องทางสื่อสังคม
ออนไลน์ อยู่ในระดับควรปรับปรุง (�̅� = 4.03, S.D. = 0.669) 
 ส าหรับการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติงานให้บริการทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
(ก่อนการด าเนินการและหลังการด าเนินการ) ท าให้ทราบถึงความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อการปฏิบัติงาน
ให้บริการทางด้านฝึกประสบการณ์ ก่อนและหลังการด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการโดยได้
เปรียบเทียบในแต่ละด้านและรายข้อ ซึ่งได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงไป ดังแสดงตามตารางที่ 2.11 
 
ตารางที่ 2.11 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติงานให้บริการทางด้านฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของเจ้าหน้าที่ (ก่อนและหลังการด าเนินการ) 
 

รายการ 
ก่อนการด าเนินการ หลังการด าเนินการ 

 S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น  S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

1.  ด้ าน เจ้ าหน้ าที่ ในการให้ บริ การ
ทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

      

(1) เข้าใจรายละเอียดของขั้นตอนการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาได้ 

3.00 0.643 ปานกลาง 4.53 0.507 ดีมาก 

x

x

x x
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รายการ 
ก่อนการด าเนินการ หลังการด าเนินการ 

 S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น  S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

(2) สามารถอธิบายให้แก่นักศึกษาตาม
กระบวนการให้บริการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

2.87 0.346 ปานกลาง 4.10 0.548 ดี 

(3) สามารถให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่
นักศึกษา 

2.50 0.509 ควรปรับปรุง 4.13 0.571 ดี 

(4) สามารถก าหนดเวลาส่งมอบงานและ
แจ้งความคืบหน้าในการให้บริการนักศึกษา
ได้ 

2.67 0.479 ปานกลาง 3.87 0.571 ดี 

(5) สามารถปรับเปลี่ยนเวลา ขั้นตอนการ
ปฏิบัติ งาน และการออกเอกสารให้มี
รวดเร็วเหมาะสมต่อการบริการนักศึกษาได้ 

2.87 
 

0.434 
 

ปานกลาง 3.97 0.556 ดี 

(6)  สามารถด าเนินการได้อย่างความ
ถูกต้องและครบถ้วน 

3.43 0.626 ดี 4.43 0.504 ดีมาก 

(7) สามารถน าความรู้ที่ได้รับประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานที่ เกี่ยวกับให้บริการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพได้ 

2.43 0.568 ควรปรับปรุง 3.90 0.403 ดี 

                 โดยภาพรวม 2.824 0.6049 ปานกลาง 4.133 0.5715 ดี 
2. ด้านกระบวนการให้บริการนักศึกษา
ทางด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

      

(1) เอกสารมีความถูกต้องและสมบูรณ์ 3.60 0.498 ดี 4.57 0.504 ดีมาก 
(2) แบบฟอร์มการให้บริการมีครบถ้วน
และกรอกข้อมูลได้ง่าย 

3.37 0.615 ปานกลาง 4.13 0.507 ดี 

(3) กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ
มีความชัดเจนและเหมาะสม 

3.20 0.551 ปานกลาง 4.50 0.509 ดีมาก 

(4) ฐานข้อมูลสถานประกอบการและ
ข้อมูลการขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ
นักศึกษา 

2.57 0.504 ควรปรับปรุง 4.23 0.626 ดีมาก 

(5)  การให้บริการมีความสะดวกและ
เหมาะสม และสามารถปรับเปลี่ยนตาม
สถานการณ ์

3.17 0.699 ปานกลาง 4.37 0.556 ดีมาก 

(6) ช่องทางการสื่อสาร รับส่งเอกสาร
ส าหรับการบริการนักศึกษาผ่านช่องทางสื่อ
สังคมออนไลน์ 

3.03 0.490 ปานกลาง 4.03 0.669 ดี 

               โดยภาพรวม 3.156 0.6414 ปานกลาง 4.306 0.5895 ดีมาก 

x x
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 จากตารางที่ 2.11  จากการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติงานให้บริการทางด้านฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ (ก่อนการด าเนินการและหลังการด าเนินการ) ของเจ้าหน้าที่  สรุปได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลง
ของความรู้ ความสามารถ และทักษะของเจ้าหน้าที่ โดยตามด้านเจ้าหน้าที่ในการให้บริการทางด้านฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย ( = 4.133, S.D.= 0.5715) ซึ่งปลี่ยนแปลงจากระดับปาน
กลาง มีค่าเฉลี่ย  ( = 2.824, S.D. = 0.6049) โดยรายข้อที่มากที่สุด คือ เข้าใจรายละเอียดของขั้นตอนการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาได้ มีค่าเฉลี่ย  ( = 2.824, S.D.= 0.6049) ซึ่งเปลี่ยนแปลงจากระดับ
ปานกลาง (�̅� = 3.00, S.D. = 0.643 )  และตามด้านกระบวนการให้บริการนักศึกษาทางด้านการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ  อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย     ( = 4.306, S.D.= 0.5895) ซึ่งเปลี่ยนแปลงจากระดับ
ปานกลาง  ( = 3.156, S.D. = 0.6414)  โดยรายข้อที่มากที่สุด คือ เอกสารมีความถูกต้องและสมบูรณ์ อยู่
ในระดับดีมาก (�̅� = 4.57, S.D. = 0.504) ซึ่งเปลี่ยนแปลงจากระดับดี มีค่าเฉลี่ย (�̅� = 3.60, S.D. = 0.498) 

 สรุปได้ว่าหลังการด าเนินการให้ความรู้ทางด้านฝึกประสบกาณ์วิชาชีพ รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการให้บริการทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการทางด้านการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ท าให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 ส าหรับนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการตามกระบวนการฝึกประสบการณ์วิ ชาชีพ ใช้
แบบสอบถามความคิดเห็นต่อกระบวนการให้บริการและความรู้ทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  โดยแสดง
ดังนี้ 

 2. ความคิดเห็นต่อกระบวนการให้บริการและความรู้ทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปี 3 ที่มีมาขอรับบริการทางด้านการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ จ านวนประชากร 260 คน ใช้วิธีการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1970) 
จะได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 160 คน 

 
  2.1 ผลการวิเคราะห์ตามแบบสอบถามความคิดเห็นต่อกระบวนการให้บริการและความรู้

ทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ก่อนการด าเนินการและหลังการ
ด าเนินการ) 

 
   ตอนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักศึกษาต่อกระบวนการให้บริการและความรู้
ทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ เพศ และ สาขาวิชา 
 
ตารางที่ 2.12 จ านวน ร้อยละ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของนักศึกษาต่อกระบวนการให้บริการและ
ความรู้ทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

ข้อ ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ 
จ านวนคน 
(n=160) 

ร้อยละ 

1 เพศ ชาย 76 47.5 
  หญิง 84 52.5 
   160 100 

x

x

x

x

x
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2 สาขาวิชา    
  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20 12.5 
  เทคโนโลยีสารสนเทศ 17 10.6 
  คหกรรมศาสตร์ 22 13.8 
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9 5.6 
  เคมี 7 4.4 
  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 8 5.0 
  คณิตศาสตร์สารสนเทศ 3 1.9 
  เทคโนโลยีชีวภาพ 2 1.3 
  สถิติประยุกต ์ 2 1.3 
  ชีววิทยา 14 8.8 
  จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 7 4.4 
  ฟิสิกส์ประยุกต ์ 4 2.5 
  วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 30 18.8 
  นิติวิทยาศาสตร์ 15 9.4 
 รวม  160 100 

  จากตารางที่ 2.12 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการให้บริการและ
ความรู้ทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
จ านวน 160 คน พบว่า เพศชาย มีจ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 47.5 และเพศหญิง มีจ านวน 84 คน คิดเป็น
ร้อยละ 52.5 
  ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อกระบวนการให้บริการและความรู้ทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ
นักศึกษา ในแต่ละด้านและรายข้อ ทั้งก่อนและหลังการด าเนินการ                  
   ชุมชนนักปฏิบัติได้เก็บแบบสอบถามในก่อนการด าเนินการให้ความรู้ทางด้านการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ และการพัฒนากระบวนการให้บริการทางด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากตารางที่ 8 แสดงความ
คิดเห็นที่มีต่อกระบวนการให้บริการและความรู้ทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ดังนี้  
 
ตารางที่ 2.13 แสดงความคิดเห็นต่อกระบวนการให้บริการและความรู้ทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ก่อน
การด าเนินการ) 
 

รายการ  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ด้านความรู้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    

(1) ความส าคัญของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3.17 0.627 ปานกลาง 
(2) ความรู้ในการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2.78 0.488 ปานกลาง 

(3) การปฏิบัติตัวในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2.56 0.522 ควรปรับปรุง 

x
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(4) ความรู้ ความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลและเอกสารทีใช้ในการออก
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

1.48 0.526 ต้องปรับปรุง 

(5) การส่งตัวกลับ เมื่อครบก าหนดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1.66 0.500 ต้องปรับปรุง 
                 โดยภาพรวม 2.330 0.8423 ควรปรับปรุง 

2. ด้านประสิทธิภาพกระบวนการให้บริการทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   

(1) เอกสารมีความถูกต้องและครบถ้วน 3.66 0.785 ดี 

(2) เอกสารมีความชัดเจน เข้าใจได้ง่าย 3.24 0.609 ปานกลาง 

(3) กระบวนการให้บริการไม่มีการซ้ าซ้อน 3.36 0.649 ปานกลาง 

(4) การรับเอกสารและการด าเนินงานเป็นไปตามเวลา 
3.63 
 

0.706 
 

ดี 

(5) ฐานข้อมูลสถานประกอบการและข้อมูลการขอฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนักศึกษา 

2.54 0.536 ควรปรับปรุง 

(6) ปรับเปลี่ยนการให้บริการแก่นักศึกษาตามสถานการณ์ เช่น การ
รับส่งเอกสารออนไลน์ 

2.86 0.508 ปานกลาง 

(7) เจ้าหน้าที่อธิบายและท าความเข้าใจแก่นักศึกษาตามกระบวนการ
ให้บริการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

3.38 
 

0.536 
 

ปานกลาง 

               โดยภาพรวม 3.239 0.7285 ปานกลาง 
 
 จากตารางที่ 2.13 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานของระดับความคิดเห็นต่อกระบวนการ
ให้บริการและความรู้ทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 ด้านความรู้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พบว่า ระดับความคิดเห็นของด้านความรู้ในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ในภาพรวมอยู่ในระดับควรปรับปรุง มีค่าเฉลี่ย ( = 2.330, S.D. = 0.8423) เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ข้อมากที่สุดเป็นอันดับแรก คือ ความส าคัญของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  อยู่ใน
ระดับปานกลาง  ( �̅� = 3.17, S.D. = 0.627) รองลงมา ความรู้ ในการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ อยู่ในระดับปานกลาง ( �̅� = 2.78, S.D. = 0.488) และข้อน้อยที่สุดในล าดับสุดท้าย 
ความรู้ ความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลและเอกสารทีใช้ในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  อยู่ในระดับต้อง
ปรับปรุง (�̅� = 1.48, S.D. = 0.526) 
 ด้านประสิทธิภาพกระบวนการให้บริการทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พบว่า ระดับความคิดเห็น
ของด้านประสิทธิภาพกระบวนการให้บริการทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
มีค่าเฉลี่ย  ( = 3.239, S.D. = 0.7285) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อมากที่สุดเป็นอันดับแรก คือ เอกสาร
มีความถูกต้องและครบถ้วน อยู่ในระดับดี ( �̅� = 3.66, S.D. = 0.785) รองลงมา การรับเอกสารและการ
ด าเนินงานเป็นไปตามเวลา อยู่ในระดับดี ( �̅� = 3.37, S.D. = 0.615) และข้อน้อยที่สุดในล าดับสุดท้าย 
ฐานข้อมูลสถานประกอบการและข้อมูลการขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา อยู่ในระดับควรปรับปรุง ( 
�̅� = 2.54, S.D. = 0.536) 

x

x
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 ชุมชนนักปฏิบัติได้เก็บแบบสอบถามในหลังการด าเนินการให้ความรู้ทางด้านการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ และการพัฒนากระบวนการให้บริการทางด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากตารางที่  2.14 แสดง
ความคิดเห็นที่มีต่อกระบวนการให้บริการและความรู้ทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ดังนี้ 

 

ตารางที่ 2.14 แสดงความคิดเห็นต่อกระบวนการให้บริการและความรู้ทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  (หลัง
การด าเนินการ) 
 

รายการ  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ด้านความรู้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    

(1) ความส าคัญของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4.54 0.500 ดีมาก 
(2) ความรู้ในการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4.21 0.565 ดีมาก 

(3) การปฏิบัติตัวในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4.16 0.544 ดี 

(4) ความรู้ ความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลและเอกสารทีใช้ในการออก
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

3.92 0.514 ดี 

(5) การส่งตัวกลับ เมื่อครบก าหนดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4.03 0.462 ดี 
                 โดยภาพรวม 4.170 0.5581 ด ี

2. ด้านประสิทธิภาพกระบวนการให้บริการทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   

(1) เอกสารมีความถูกต้องและครบถ้วน 4.51 0.501 ดีมาก 

(2) เอกสารมีความชัดเจน เข้าใจได้ง่าย 3.90 0.491 ดี 

(3) กระบวนการให้บริการไม่มีการซ้ าซ้อน 3.97 0.519 ดี 

(4) การรับเอกสารและการด าเนินงานเป็นไปตามเวลา 4.31 0.526 ดีมาก 

(5) ฐานข้อมูลสถานประกอบการและข้อมูลการขอฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนักศึกษา 

3.89 0.489 ดี 

(6) ปรับเปลี่ยนการให้บริการแก่นักศึกษาตามสถานการณ์ เช่น การ
รับส่งเอกสารออนไลน์ 

4.23 0.644 ดีมาก 

(7) เจ้าหน้าที่อธิบายและท าความเข้าใจแก่นักศึกษาตามกระบวนการ
ให้บริการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

3.98 0.603 ดี 

               โดยภาพรวม 4.111 0.5845 ด ี
 

 ด้านความรู้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พบว่า ระดับความคิดเห็นของด้านความรู้ในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ในภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย ( = 4.170, S.D. = 0.5581) เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า ข้อมากที่สุดเป็นอันดับแรก คือ ความส าคัญของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  อยู่ในระดับดีมาก (�̅� = 
4.54, S.D. = 0.500) รองลงมา ความรู้ในการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อยู่ในระดับดี

x

x
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มาก (�̅� = 4.21, S.D. = 0.565) และข้อน้อยที่สุดในล าดับสุดท้าย ความรู้ ความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลและ
เอกสารทีใช้ในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อยู่ในระดับดี (�̅� = 3.92, S.D. = 0.514) 

 ด้านประสิทธิภาพกระบวนการให้บริการทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พบว่า ระดับความคิดเห็น
ของด้านประสิทธิภาพกระบวนการให้บริการทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในภาพรวมอยู่ในระดับดี มี
ค่าเฉลี่ย ( = 4.111, S.D.= 0.5845) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อมากที่สุดเป็นอันดับแรก คือ เอกสารมี
ความถูกต้องและครบถ้วน อยู่ในระดับดีมาก (�̅� = 4.51, S.D. = 0.501) รองลงมา การรับเอกสารและการ
ด าเนินงานเป็นไปตามเวลา อยู่ในระดับดีมาก (�̅� = 4.31, S.D. = 0.526) และข้อน้อยที่สุดในล าดับสุดท้าย 
ฐานข้อมูลสถานประกอบการและข้อมูลการขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา อยู่ในระดับดี (�̅� = 3.89, 
S.D. = 0.489) 
 ส าหรับการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อกระบวนการให้บริการและความรู้ทางด้านฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ (ก่อนการด าเนินการและหลังการด าเนินการ) ท าให้ทราบถึงความคิดเห็นของนักศึกษาที่
มีต่อกระบวนการให้บริการและความรู้ทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ก่อนและหลังการด าเนินการพัฒนา
และปรับปรุงกระบวนการโดยได้เปรียบเทียบในแต่ละด้านและรายข้อ ซึ่งได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงไป  ดัง
แสดงตามตารางที่ 2.15 
 
ตารางที่ 2.15 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่ มีต่อกระบวนการให้บริการและความรู้ทางด้านฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา (ก่อนและหลังการด าเนินการ) 
 
 

รายการ 

ก่อนการด าเนินการ หลังการด าเนินการ 

 S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

 S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

1. ด้านความรู้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
(1) ความส าคัญของการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

3.17 0.627 ปานกลาง 4.54 0.500 ดีมาก 

(2) ความรู้ในการเตรียมความพร้อมก่อน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

2.78 0.488 ปานกลาง 4.21 0.565 ดีมาก 

(3) การปฏิบัติตัวในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

2.56 0.522 ควร
ปรับปรุง 

4.16 0.544 ดี 

(4) ความรู้ ความเข้าใจในการบันทึก
ข้อมูลและเอกสารทีใช้ในการออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

1.48 0.526 ต้อง
ปรับปรุง 

3.92 0.514 ดี 

(5) การส่งตัวกลับ เมื่อครบก าหนดการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

1.66 0.500 ต้อง
ปรับปรุง 

4.03 0.462 ดี 

                 โดยภาพรวม 2.330 0.8423 ควร
ปรับปรุง 

4.170 0.5581 ดี 

x

x x
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รายการ 

ก่อนการด าเนินการ หลังการด าเนินการ 

 S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

 S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

2. ด้านประสิทธิภาพกระบวนการให้บริการทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
(1) เอกสารมีความถูกต้องและครบถ้วน 3.66 0.785 ดี 4.51 0.501 ดีมาก 

(2) เอกสารมีความชัดเจน เข้าใจได้ง่าย 3.24 0.609 ปานกลาง 3.90 0.491 ดี 
(3 )  กระบวนการให้บริการไม่มีการ
ซ้ าซ้อน 

3.36 0.649 ปานกลาง 3.97 0.519 ดี 

(4) การรับเอกสารและการด าเนินงาน
เป็นไปตามเวลา 

3.63 0.706 ดี 4.31 0.526 ดีมาก 

(5) ฐานข้อมูลสถานประกอบการและ
ข้อมูลการขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ
นักศึกษา 

2.54 0.536 ควร
ปรับปรุง 

3.89 0.489 ดี 

(6) ปรับเปลี่ยนการให้บริการแก่นักศึกษา
ตามสถานการณ์ เช่น การรับส่งเอกสาร
ออนไลน์ 

2.86 0.508 ปานกลาง 4.23 0.644 ดีมาก 

(7) เจ้าหน้าที่อธิบายและท าความเข้าใจ
แก่นักศึกษาตามกระบวนการให้บริการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

3.38 0.536 ปานกลาง 3.98 0.603 ดี 

               โดยภาพรวม 3.239 0.7285 ปานกลาง 4.111 0.5845 ดี 
 

 จากตารางที่ 2.15  จากการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่ มีต่อกระบวนการให้บริการและความรู้
ทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ก่อนการด าเนินการและหลังการด าเนินการ) ของนักศึกษา  สรุปได้ว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงของความรู้ ความเข้าใจของนักศึกษาในด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รวมถึงความรู้ ความ
เข้าใจในกระบวนการและข้ันตอนการขอรับบริการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  โดยจากตารางตามด้านความรู้
ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย  ( = 4.170, S.D. = 0.5581) ซึ่งเปลี่ยนแปลงจาก
ระดับควรปรับปรุง มีค่าเฉลี่ย  ( = 2.330, S.D. = 0.8423) โดยรายข้อที่มากที่สุด คือ ความส าคัญของการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีค่าเฉลี่ย   ( = 4.54, S.D. = 0.500) ซึ่งเปลี่ยนแปลงจากระดับปานกลาง ( �̅� = 
3.17, S.D. = 0.627) และตามด้านประสิทธิภาพกระบวนการให้บริการทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อยู่ใน
ระดับดี มีค่าเฉลี่ย ( = 4.111, S.D. = 0.5845) ซึ่งเปลี่ยนแปลงจากระดับปานกลาง ( = 3.239, S.D. = 
0.7285) โดยรายข้อที่มากที่สุด คือ เอกสารมีความถูกต้องและครบถ้วน อยู่ในระดับดีมาก (�̅� = 4.51, S.D. = 
0.501) ซึ่งเปลี่ยนแปลงจากระดับดี มีค่าเฉลี่ย (�̅� = 3.66, S.D. = 0.785) 

 สรุปได้ว่าหลังการด าเนินการให้ความรู้ทางด้านฝึกประสบกาณ์วิชาชีพ รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการให้บริการทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ท าให้นักศึกษามีความรู้ ความ
เข้าใจทางด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประสานกับเจ้าหน้าที่อย่างถูกต้อง  รวมถึงน าไปปฏิบัติในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

x x

x

x

x

x x
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 กลุ่มความรู้ได้นากระบวนการ/วิธีปฏิบัติงาน ในเรื่องการพัฒนากระบวนการให้บริการนักศึกษา

ทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจานวน 3 ครั้ง 
คือ 

ครั้งที่ 1 เมื่อวันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563  
พบผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรเมษฐ์ แสงอ่อน  

ครั้งที่ 2 เมื่อวันอังคารที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564  
พบผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรเมษฐ์ แสงอ่อน 

ครั้งที่ 3 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  
พบผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรเมษฐ์ แสงอ่อน 

รายละเอียดดังตารางที่ 2.16 
 

ตารางที่ 2.16 แสดงกระบวนการ/แนวทาง/วิธีการเดิมและกระบวนการ/แนวทาง/วิธีการใหม่รวมถึงสิ่งที่
ปรับปรุงและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
กระบวนการ/แนวทาง/

วิธีการเดิม 
กระบวนการ/

แนวทาง/วิธีการ
ใหม่ 

สิ่งท่ีปรับปรุง ข้อเสนอแนะจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

1. ด้านบุคลากร (Man) 
1.1 จากกระบวนการ
เดิมนักศึกษาไม่รู้ และไม่
เ ข้ า ใ จ ใ น ด้ า น ก า ร
ใ ห้ บ ริ ก า ร ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
และไม่ได้รับความรู้จาก
ฝ่ายบริการการศึกษา 
 

1 . 1  จั ด ใ ห้ มี ก า ร
อบรมให้ความรู้กับ
นักศึกษาทางด้าน
ก า ร ฝึ ก
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์
วิชาชีพกระบวนการ
และขั้ น ตอนกา ร
ติ ด ต่ อ ฝึ ก
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์
วิชาชีพ  
 

1.1 กลุ่ มการจัดการ
ค ว า ม รู้ ไ ด้ มี ก า ร
ด าเนินการจัดอบรมให้
ความรู้ตามกระบวนการ
หรือขั้นตอนให้บริการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
แก่นักศึกษาในรูปแบบ
ออนไลน์  (Facebook 
Live) เป็นที่ เรียบร้อย
แล้ ว  โ ด ย ร อบ เ ช้ า มี
จ า น ว น ผู้ เ ข้ า รั บ ช ม
ทั้งสิ้น 250 คน  

ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ค าแนะน า
และข้ อ เ สนอแนะสมาชิ ก
ชุมชนนักปฏิบัติ ดังนี้ 
  - เ ริ่ ม ต้ น ที่ ขั้ น ต อ น
กระบวนการติดต่อสื่อสารกับ
นักศึกษาในทุกๆช่องทาง เช่น 
การจัดประชุม การจัดอบรม 
สื่อมัลติมี เดียแบบออนไลน์
ต่ า ง ๆ  เ ช่ น Facebook Live 
และมีการที่สามารถสื่อสารกับ
นักศึกษาได้ง่าย และมีการ
เขียน Story ก าหนดเวลา การ
ซักซ้อมบทสนทนา ระบบการ
จัดไฟ ขั้นตอนและวิธี การ 
หรือการท างานเบื้องหลังต่างๆ 
ให้จัดท าเป็นคลิปสั้นๆ เน้น
การมีส่วนร่วมของฝ่ายต่างๆ 
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กระบวนการ/แนวทาง/
วิธีการเดิม 

กระบวนการ/
แนวทาง/วิธีการ

ใหม่ 

สิ่งท่ีปรับปรุง ข้อเสนอแนะจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

  - จะต้องมีแผนการด าเนิน
กิจกรรมเพ่ือก าหนดเป้าหมาย
ไว้อย่างชัดเจน 
  - ให้มีการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินผลก่อนและหลังการ
อบรมให้ความรู้กับนักศึกษา
ด้วย 

1.2 นักศึกษาไม่สนใจ
เ รื่ อ ง ก า ร ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่ง
จะสนใจก็ต่ อ เมื่ อ ใกล้
สิ้นสุดการเริ่ มต้นการ
ฝึกงานแล้ว 
 

1 . 2  มี แ ผ น ก า ร
อบรม ปีละ2 ครั้ ง 
โดยเจ้าหน้าที่ฝ่าย
บริการการศึกษา 
เริ่ ม เดื อนมีนาคม 
และพฤศจิ ก ายน 
( ก่ อ น ฝึ ก ง า น  4 
เดือนขึ้นไป)                           
              

1. 2 มี ก า ร จั ด ก า ร
ฝึกอบรมให้ความรู้และ
การให้บริการทางด้าน
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ประจ าปี พ.ศ.2564 ซึ่ง
จัดโดยเจ้าหน้าที่ฝ่าย
บริการการศึกษา เดือน
มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา 
แล ะครั้ ง ที่  2  เ ดื อ น
พ ฤ ศ จิ ก า ย น  ( ก่ อ น
ฝึกงาน 4 เดือนขึ้นไป) 

ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ค าแนะน า
และข้ อ เ สนอแนะสมาชิ ก
ชุมชนนักปฏิบัติดังนี้ 
  - สามารถเลือกสาขาวิชาใน
คณะ เ พ่ื อท า ก า รทดลอง
กระบวนการ และได้ผลลัพธ์
เป็นนักศึกษาที่ได้งานท าหรือ
เป็นเจ้าของธุรกิจ ที่นักศึกษา
ประสบความส าเร็จจากการ
ฝึ ก ป ร ะส บ ก า ร ณ์ วิ ช า ชี พ 
จากนั้นเชิญนักศึกษามาแชร์
ข้อมูลในวันปฐมนิเทศ หรือ
โครงการเตรียมฝึก ว่ามีเกณฑ์
ตัดสินอย่างไรในการเลือก
สถานที่ฝึกอย่างไร เพ่ือเป็น
แรงบันดาลใจให้กับนักศึกษา
ที่จะออกฝึกในรุ่นต่อไป 
  - ให้ มี ก า รจั ดประชุ มกั บ
อาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละ
สาขาวิชา เกี่ยวกับตารางการ
อ บ ร ม ก า ร ใ ห้ ค ว า ม รู้ กั บ
นักศึกษา เ พ่ือสร้างความรู้
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ขั้ น ต อ น
ก ร ะ บ ว น ก า ร  แ ล ะ ช่ ว ง
ระยะเวลาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ (จ านวนชั่วโมง) ให้
ชั ด เจน  เ พ่ือ ให้ อ าจ ารย์ ที่
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กระบวนการ/แนวทาง/
วิธีการเดิม 

กระบวนการ/
แนวทาง/วิธีการ

ใหม่ 

สิ่งท่ีปรับปรุง ข้อเสนอแนะจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ปรึกษาแจ้งรายละเอียดกับ
นักศึกษา  

1.3 เจ้าหน้าที่ขาดทักษะ
การให้บริการทางด้าน
ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่ง
เจ้าหน้าที่ ไม่ ได้ท างาน
ท า ง ด้ า น ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ
โดยตรง และไม่ ได้รับ
การอบรมให้ความรู้อย่าง
ถูกต้อง 
 

1.3 ให้มีเจ้าหน้าที่
ฝ่ า ย บ ริ ก า ร
การศึกษาให้ความ
ช่ วย เหลื อ ในการ
ให้บริการทางด้าน
ฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพ เริ่มเดือน
พฤษภาคม training 
อยู่เป็นประจ าและ
สม่ าเสมอ เริ่มเดือน
กรกฏาคม 
 

1.3 ให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่าย
บริ การการศึ กษา ให้
ความช่วยเหลือในการ
ให้บริการทางด้านฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
โ ด ย อ บ ร ม ใ ห้ กั บ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน 
แ บ บ on the job 
training อยู่เป็นประจ า
และสม่ าเสมอ เริ่มเดือน
พฤษภาคม 
 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ค าแนะน า
และเสนอแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาโดยใช้หลักการและ
ขั้นตอนของกระบวนการแก้ไข
ปัญหาตามแนวทาง QC Story 
มี 7 ขั้นตอน และน าข้อมูลไป
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
โดยใช้โมเดลผังก้างปลา  

2. ด้านกระบวนการท างาน (Method) 
2.1 ไม่มีกระบวนการ
และขั้นตอนที่ชัดเจน ท า
ให้ผู้ ปฏิบัติหน้าที่ และ
ผู้รับบริการไม่สามารถ
ปฏิ บั ติ ง าน ได้ อย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
      

2.1 จัดท าคู่มือการ
ป ฏิ บั ติ ง า น 
ก ร ะ บ ว น ก า ร
ใ ห้ บ ริ ก า ร แ ล ะ
ความรู้ทางด้านการ
ฝึ กประสบการณ์
วิ ช าชีพ  โดยนาย
วรงค์ ชื่นครุฑ เริ่ม
เดือนมิถุนายน 

2.1 จัดท าและเผยแพร่ 
คู่มือ “การปฏิบัติงาน 
กระบวนการให้บริการ
และความรู้ทางด้านการ
ฝึ ก ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์
วิชาชีพ” 

ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ค าแนะน า
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ใ ช้ ง า น คู่ มื อ
ป ฏิ บั ติ ง า น ก ร ะ บ ว น ก า ร
ให้บริการและความรู้ด้านการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งใน
การปฏิบัติงาน โดยให้มีการ
ทดลองใช้คู่มือ จากนั้นมีการ
พัฒนาปรับปรุงกระบวนการ
ขั้นตอนการด าเนินงานให้ดี
ยิ่งขึ้น ซึ่งชุมชนนักปฏิบัติได้
ด า เ นิ น กิ จ ก ร ร ม ต า ม ที่
ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ไ ด้ ใ ห้
ข้อเสนอแนะไว้ โดยกลับไป
ท บ ท ว น ขั้ น ต อ น ห รื อ
กระบวนการเดิม ให้มีความ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น พร้อมกับ
น า ไ ป เ ผ ย แ พ ร่ ใ ห้ กั บ
ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายอ่ืนๆ เพ่ือให้
ส ามารถตอบค า ถามและ
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กระบวนการ/แนวทาง/
วิธีการเดิม 

กระบวนการ/
แนวทาง/วิธีการ

ใหม่ 

สิ่งท่ีปรับปรุง ข้อเสนอแนะจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ส าม า ร ถอ ธิ บ า ย เ กี่ ย ว กั บ
กระบวนการหรือขั้นตอนการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับ
นั ก ศึ กษ า ได้ อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง 
ชัดเจน และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

2 . 2  ก ร ะ บ ว น ก า ร
ให้บริการทางด้านการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
มีหลายขั้นตอน ยากต่อ
การปฏิบัติงานและยาก
ต่อการท าความเข้าใจ 
 

2. 2 ร ว บ ร ว ม
ก ร ะบ ว น ก า ร ฝึ ก
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์
วิ ช า ชี พ ข อ ง
นักศึกษาและแยก
ประ เภทขั้ น ตอน
ต่าง ๆ ลักษณะการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ที่
แตกต่างกันให้อย่าง
เป็นกระบวนการที่
ชัดเจน ถูกต้องและ
เข้าใจได้ง่าย โดย
นายวรงค์ ชื่นครุฑ 
เริ่มเดือนมิถุนายน 
             

2.2 มีการท าคู่มือ Q & 
A ส าหรับการถาม ตอบ
อ ย่ า ง ง่ า ย ส า ห รั บ
กระบวนการและคู่มือ
การให้บริการนักศึกษา
ท า ง ด้ า น ก า ร ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
ช่วยให้เจ้าหน้าที่ One 
Stop Service สามารถ
ต อ บ ค า ถ า ม ไ ด้ ใ น
เบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง
แ ล ะ ร ว ด เ ร็ ว  โ ด ย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ
การศึกษา เริ่มใช้คู่มือใน
เดือนกรกฎาคม 

ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ค าแนะน า
กับชุมชนนักปฏิบัติให้ช่วยกัน
ระดมความคิดเกี่ยวกับการใช้
เครื่องมือ เช่น ออกแบบสื่อ
หรือแผ่นพับเพ่ือให้ง่ายต่อการ
ใช้งาน เป็นต้น จึงเกิดเป็นคู่มือ 
Q & A ส าหรับการถาม ตอบ
อ ย่ า ง ง่ า ย  เ กี่ ย ว กั บ
กระบวนการหรือขั้นตอนการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายอื่นๆ สามารถ
เรียนรู้และรับรู้ ได้อย่างง่าย 
เข้ า ใจ  ตอบค าถามได้ตรง
ประเด็น และต้องมีการ Up 
date ค าถามค าตอบให้เป็น
ปัจจุบัน  เ พ่ือเ พ่ิมความพึง
พอใจให้กับผู้รับบริการมาก
ยิ่งขึ้น 

2.3 ไม่ได้ก าหนดเวลา
ส า ห รั บ ก า ร อ อ ก ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ
นักศึกษา 

2.3 ก าหนดกรอบ
เวลาด าเนินการของ
นั ก ศึ ก ษ า ใ น ก า ร
อ อ ก ฝึ ก
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์
วิชาชีพให้ชัดเจนใน
แต่ละภาคเรียน      

2 .3  แจ้ ง กรอบ เวลา
ด า เ นิ น ก า ร อ อ ก ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ
นักศึกษา โดยการอบรม
ให้ความรู้แก่นักศึกษา 
ผ่านวิธีการต่าง ๆ  เช่น 
การอบรมตามห้องเรียน
ข อ ง วิ ช า เ ต รี ย ม ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
แ ล ะ ใ น เ ล่ ม คู่ มื อ ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ค าแนะน า
กับชุมชนนักปฏิบัติ เกี่ยวกับ
ก า ร ว า ง แ ผ น ก า ร ด า เ นิ น
กิ จ ก ร ร ม ที่ เ กี่ ย ว กั บ
กระบวนการหรือขั้นตอนการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่าง
ชัดเจน ชุมชนนักปฏิบัติจึงมี
การก าหนดระยะเวลาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของแต่
ละสาขาวิชาให้ชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น 
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5.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
 5.2.1 คู่มือการให้บริการทางด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 5.2.2 คู่มือถาม - ตอบ ระเบียบปฏิบัติ ขั้นตอนการให้บริการนักศึกษาทางด้านการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

 5.2.3 คู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 5.2.4 แบบสอบถามความคิดเห็นต่อกระบวนการให้บริการและความรู้ทางด้านฝึก ประสบการณ์
วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
 5.2.5 แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติงานให้บริการและความรู้ทางด้าน ฝึก 
ประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
 5.2.6 แผนการฝึกอบรมการให้ความรู้และการให้บริการทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจ าปี 
พ.ศ.2564 
 5.2.7 แผนการฝึกอบรมการปฏิบัติงานให้บริการทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ประจ าปี พ.ศ.
2564 
 5.2.8 ภาพกิจกรรม ให้การสนับสนุนความช่วยเหลือ และส่งเสริมให้มีการเรียนรู้งานจากเจ้าหน้าที่
ฝ่ายบริการการศึกษา 
 
6. การรวบรวมความรู้และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
 6.1 รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 
 
 กลุ่มความรู้การพัฒนากระบวนการให้บริการนักศึกษาทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้น าข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับกระบวนการ/วิธีการปฏิบัติเรื่องการ
พัฒนากระบวนการให้บริการนักศึกษาทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  และสรุปองค์ความรู้ และจัดท าเป็น
กระบวนการ/วิธีปฏิบัติงานเรื่อง การพัฒนากระบวนการให้บริการนักศึกษาทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่
พร้อมเผยแพร่ให้นักศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปปฏิบัติ โดยมีกระบวนการ/วิธีการปฏิบัติ ดัง
ตารางที่ 2.17 
  ตารางที่ 2.17 แสดงกระบวนการ/แนวทาง/วิธีการเดิมและใหม่พร้อมสิ่งที่ต้องปรับปรุงตามข้อเสนอของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

กระบวนการ/แนวทาง/วิธีการ
เดิม 

กระบวนการ/แนวทาง/วิธีการ
ใหม่ 

สิ่งที่ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ทรงคุณวุฒ ิ

1. ด้านบุคลากร (Man) 
1.1 จากเดิมนักศึกษาไม่รู้  ไม่
เข้าใจในด้านการให้บริการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ และไม่ได้รับ
ความรู้จากฝ่ายบริการการศึกษา 

1.1 จัดให้มีการอบรมให้ความรู้
กั บนั กศึ กษาทางด้ านการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพกระบวนการ
แ ล ะ ขั้ น ต อ น ก า ร ติ ด ต่ อ ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ  

   จ า ก ที่ ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ไ ด้ ใ ห้
ค าแนะน า เกี่ ยวกับการ สร้ า ง
ความรู้ความเข้าใจให้กับนักศึกษา 
สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติจึงได้มีการ
ว า ง แผนการ จั ดอบรม ให้ กั บ
นักศึกษาผ่านช่องทางFacebook 
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กระบวนการ/แนวทาง/วิธีการ
เดิม 

กระบวนการ/แนวทาง/วิธีการ
ใหม่ 

สิ่งที่ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ทรงคุณวุฒ ิ
Like เกี่ยวกับการให้ความรู้และ
ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ท า ง ด้ า น ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน 2 
ครั้ง คือครั้งที่ 1 จัดอบรมในช่วง
เดือนมีนาคม 2564 และครั้งที่ 2 
จัดอบรมในช่วงเดือนพฤศจิกายน 
2564 และมีการจัด เก็บข้อมูล
ความคิดเห็นมีต่อการปฏิบัติงาน
ให้บริการและความรู้ทางด้านฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพทก่อนและ
ห ลั ง ก า ร อ บ ร ม ข อ ง  เ พ่ื อ
ประ เมิ นผลความ เข้ า ใ จของ
นักศึกษา 

1.2 จากเดิมนักศึกษาไม่สนใจ
เรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ซึ่งจะสนใจก็ต่อเมื่อใกล้สิ้นสุดการ
เริ่มต้นการฝึกงานแล้ว 

1.2 มีแผนการอบรม ปีละ 2 ครั้ง  
โ ด ย เ จ้ า ห น้ า ที่ ฝ่ า ย บ ริ ก า ร
การศึกษา เริ่มเดือนมีนาคม และ
พฤศจิกายน (ก่อนฝึกงาน 4 เดือน
ขึ้นไป)                          

   ชุมชนนักปฏิบัติจัดท าแผนการ
จัดอบรมให้กั บนักศึกษาผ่ าน
ช่องทาง Facebook Like โดยมี
การอบรมปีละ 2 ครั้ง เพ่ือสร้าง
ความตื่นตัวให้กับนักศึกษาจะได้
ไ ม่ ลื ม ช่ ว ง เ ว ล า ก า ร ฝึ ก
ประสบการณ์ของตน และยั ง
สามารถปฏิบัติตามกระบวนการ
หรือขั้นตอนที่ถูกต้องเหมาะสม 
เพ่ือเป็นการรักษาสิทธิ์ของตนเอง
อีกด้วย 

1.3 จากเดิมเจ้าหน้าที่ขาดทักษะ
ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ท า ง ด้ า น ก า ร
ให้บริการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่ได้ท างานทางด้าน
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยตรง 
และไม่ได้รับการอบรมให้ความรู้
อย่างถูกต้อง 

1.3 ให้มี เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ
การศึกษาให้ความช่วยเหลือใน
ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ท า ง ด้ า น ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ โดยเริ่มใน
เดือนพฤษภาคม มีการ training 
อยู่เป็นประจ าและสม่ าเสมอ เริ่ม
เดือนกรกฏาคม 

   ชุมชนนักปฏิบัติได้มีการน า QC 
Story และโมเดลผังก้างปลามา
ปรับใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาการพัฒนา
กระบวนให้บ ริ กา รนั กศึ กษา
ทางด้านการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ โดยมีแผนการอบรมให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้ง พร้อมกับ
เก็บข้อมูลความคิดเห็นที่มีต่อการ
ปฏิบัติงานให้บริการและความรู้
ทางด้านฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ
ทั้งก่อนและหลังการอบรมเพ่ือ
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กระบวนการ/แนวทาง/วิธีการ
เดิม 

กระบวนการ/แนวทาง/วิธีการ
ใหม่ 

สิ่งที่ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ประ เมิ นผลความ เข้ า ใ จของ
เจ้าหน้าที ่

2. ด้านกระบวนการท างาน (Method) 
2.1 ไม่มีกระบวนการและขั้นตอน
ที่ชัดเจน ท าให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่และ
ผู้รับบริการไม่สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      

2.1 จัดท าคู่มือการปฏิบัติ งาน 
กระบวนการให้บริการและความรู้
ทางด้านการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ โดยนายวรงค์ ชื่นครุฑ 
เริ่มเดือนมิถุนายน 

   ชุมชนนักปฏิบัติได้จัดท าคู่มือ
การให้บริการทางด้านการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพที่ได้รับการ
พั ฒ น า แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง แ ก้ ไ ข
ก ร ะ บ ว น ก า ร ห รื อ ขั้ น ต อ น
เรียบร้อยแล้ว มาเผยแพร่ให้กับ
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น ฝ่ า ย อ่ื น ๆ ที่
เกี่ ยวข้อง พร้อมกับจัดอบรม
ให้กับผู้ปฏิบบัติงาน ปีละ 2 ครั้ง 
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติ
ตามกระบวนการหรือขั้นตอนการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมมากยิ่งขึ้น  

2 . 2  ก ระบวนการ ให้ บ ริ ก า ร
ทางด้านการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพมีหลายขั้นตอน ยากต่อ
การปฏิบัติงานและยากต่อการท า
ความเข้าใจ 
 

2.2 รวบรวมกระบวนการฝึก
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ วิ ช า ชี พ ข อ ง
นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะแ ย ก ป ร ะ เ ภ ท
ขั้ น ตอนต่ า ง  ๆ  ลั กษณะกา ร
ปฏิบัติงานที่แตกต่างกันให้อย่าง
เป็นกระบวนการที่ชัดเจน ถูกต้อง
และเข้าใจได้ง่าย โดยนายวรงค์ 
ชื่นครุฑ เริ่มเดือนมิถุนายน 
  - จัดท าคู่มือการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพส าหรับ
นักศึกษาน าไปใช้ในการศึกษา
ความรู้ทางด้านฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ และสามารถใช้ในการ
ปฏิบัติงานขณะฝึกประสบการณ์
วิชาชีพได้ 

   ชุมชนนักปฏิบัติได้จัดท าคู่มือ Q 
& A ก า ร ถ า ม ต อ บ เ กี่ ย ว กั บ
กระบวนการหรือขั้นตอนการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพแบบที่ใช้งาน
ง่ า ย ๆ  แ ล ะ เ ผ ย แ พ ร่ ใ ห้ กั บ
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น ผ่ า ย อ่ื น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง  เพ่ือเพ่ิมความถูกต้อง 
แม่นย าและรวดเร็วในการตอบ
ค าถาม พร้อมกับมีการปรับปรุงให้
ข้ อ มู ล มี ค ว า ม ทั น ส มั ย ต่ อ
เหตุการณ์การอยู่เสมอ   

2.3 ไม่ได้ก าหนดเวลาส าหรับการ
ออกฝึกประสบการณ์วิ ชาชีพ
นักศึกษา 

2.3 ก าหนดกรอบเวลาด าเนินการ
ของนั กศึ กษา ในการออกฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพให้ชัดเจนใน
แต่ละภาคเรียน      

  ชุมชนนักปฏิบัติมีการจัดท าแผน
ก าหนดระยะ เวลาในการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพของแต่ละ
สาขาวิชาอย่างชัดเจน ซึ่งจะอยู่ใน
คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
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กระบวนการ/แนวทาง/วิธีการ
เดิม 

กระบวนการ/แนวทาง/วิธีการ
ใหม่ 

สิ่งที่ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ของนักศึกษา คู่มือ Q&A และ
คู่ มื อ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ข อ ง
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งท าให้ผู้ปฏิบัติงาน
สามารถน ามาใช้ตอบค าถาม
นักศึกษาได้โดยไม่ต้องถามฝ่าย
บ ริ ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า  เ พ่ื อ ล ด
ระยะเวลาในการด าเนินงานด้วย 

 
  6.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
 
 6.2.1 คู่มือการให้บริการทางด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 6.2.2 คู่มือถาม - ตอบ ระเบียบปฏิบัติ ขั้นตอนการให้บริการนักศึกษาทางด้านการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

  6.2.3 คู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 6.2.4 แบบสอบถามความคิดเห็นต่อกระบวนการให้บริการและความรู้ทางด้านฝึก ประสบการณ์
วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
 6.2.5 แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติงานให้บริการและความรู้ทางด้าน ฝึก 
ประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
 6.2.6 แผนการฝึกอบรมการให้ความรู้และการให้บริการทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจ าปี 
พ.ศ.2564 
 6.2.7 แผนการฝึกอบรมการปฏิบัติงานให้บริการทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ประจ าปี พ.ศ.
2564 
 6.2.8 ภาพกิจกรรม ให้การสนับสนุนความช่วยเหลือ และส่งเสริมให้มีการเรียนรู้งานจากเจ้าหน้าที่
ฝ่ายบริการการศึกษา 
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ส่วนที่ 3 ผลผลิตและผลลัพธ ์

 
 1. ความรู้ที่ได้และการกลั่นกรองความรู้ 
 
 กลุ่มการจัดการความรู้ กลุ่ม Decagram ได้หัวข้อส าหรับจัดการองค์ความรู้มาจากการทบทวนการ
จัดการความรู้ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งได้มีการท าแบบส ารวจการให้บริการนักศึกษา ณ จุด One Stop 
Service ที่มีการให้บริการมากท่ีสุด คือ การให้บริการทางด้านการลงทะเบียนเรียน โดยได้มีการจัดการความรู้
ในปีงบประมาณ 2563 และรองลงมาในล าดับที่ 2 คือ การให้บริการทางด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งมี
กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ จึงได้เป็นหัวข้อในการจัดท าองค์ความรู้เรื่องการ
ให้บริการนักศึกษาทางด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปัญหาที่เกิดจากหัวข้อดังกล่าวส าหรับการให้บริการ
ทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2 ส่วน  

คือ 1. ผู้ปฏิบัติ งานที่จุดบริการ One Stop Service 2. ผู้ปฏิบัติ งานหลักในงานทางด้านฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพ 

การให้บริการ จุด One Stop Service  ที่เกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในปัจจุบันยังไม่มี
ประสิทธิภาพ การสื่อสารให้ผู้รับบริการเกิดความเข้าใจในกระบวนการท างานยังไม่ชัดเจน ผู้ปฏิบัติงานขาด
ความรู้ความเข้าใจในงานนั้น ท าให้ไม่สามารถตอบค าถามได้ จากมุมมองของผู้ปฏิบัติงานพบว่า มีหลายสาเหตุ 
เช่น ผู้ปฏิบัติการที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในงานด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ, ผู้ปฏิบัติการ มีการหมุนเวียนกัน 
ในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ประจ าจุด One Stop Service หรือแม้แต่เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ หลายอย่าง หลายรูปแบบ ท าให้เกิดการสับสนในการปฏิบัติงาน โดยทางกลุ่มชุมชนนัก
ปฏิบัติได้มีการน าขั้นตอนในการด าเนินกระบวนการปฏิบัติงาน โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ถึงปัญหา และสาเหตุ
ของปัญหา ผ่านมาโดยมีการน าผังก้างปลา (Fish Bone Diagram) แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา 
(Problem) กับสาเหตุทั้งหมดที่เป็นไปได้ที่อาจก่อให้เกิดปัญหานั้น (Possible Cause) ซึ่งในส่วนของก้างปลา
แต่ละส่วนแบ่งเป็นปัจจัยในด้านต่างของปัญหา ใช้หลักการ 4M 1E เป็นกลุ่มปัจจัย (Factors) เพ่ือจะน าไปสู่
การแยกแยะสาเหตุต่าง ๆ ตามตารางดังนี้ 

 
 ตารางที่ 3.1 แสดงความรู้ที่ได้และการกลั่นกรองความรู้การวิเคราะห์ประสบการณ์และปัญหาที่ประสบ
จากการปฏิบัติงาน ณ จุด One Stop Service 
  

ล าดับที่ กลุ่มปัจจัย สาเหตุปัญหา 
1 Man 1. เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในฝ่ายอ่ืน ที่ไม่ใช่ผู้รับผิดชอบงานด้าน

ฝึกประสบการณวิชาชีพ 
2. ผู้ปฏิบัติการที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในงานด้านฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
3. ผู้ปฏิบัติการ มีการหมุนเวียนกัน ในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ได้เป็น
เจ้าหน้าที่ประจ าจุด One Stop Service  
4. มีผู้ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพหลาย
คน หลายฝ่าย 
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ล าดับที่ กลุ่มปัจจัย สาเหตุปัญหา 
2 Machine 1. มีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลายอย่าง 

หลายรูปแบบ 
3 Material 1. แบบฟอร์มที่ใช้มีมากเกินไป และเข้าใจยาก 
4 Method 1. กระบวนการทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลายขั้นตอน 

2.  การเลือกใช้ค าพูดในการสื่อสารของนักศึกษา ไม่ตรงกับ
กระบวนการด าเนินการ จึงไม่สามารถเข้าใจนักศึกษาได้อย่าง
ถูกต้อง 

5 Environment 1.เสียงดัง 
2.ผู้คนพลุกพล่าน 
3. สภาพแวดล้อมแออัดไม่เอ้ือต่อการท างาน 

 
 จากนั้น กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติได้ดึงสาเหตุของปัญหาการให้บริการนักศึกษาทางด้านการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพที่ไม่มีประสิทธิภาพ ที่เป็นสาเหตุหลักๆ มาแก้ไข 2 ด้าน คือ ด้าน Man : นักศึกษาและ
เจ้าหน้าที่ให้บริการทางด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และ ด้าน Method : กระบวนการและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน  โดยด าเนินการ ดังนี้ 
  1) ด้าน Man  
   1.1) ให้มีการอบรมให้ความรู้กับนักศึกษาทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
กระบวนการและข้ันตอนการติดต่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
   1.2) นักศึกษาไม่สนใจเรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งจะสนใจก็ต่อเมื่อใกล้
สิ้นสุดการเริ่มต้นการฝึกงานแล้ว มีแผนการอบรม ปีละ 2 ครั้ง  โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการการศึกษา เริ่มเดือน
มีนาคม และกันยายน (ก่อนฝึกงาน 4 เดือนขึ้นไป) 
                 1.3) ให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการการศึกษาให้ความช่วยเหลือในการให้บริการทางด้าน
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  เริ่มเดือนพฤษภาคม                       
                      1.4) มีการอบรมให้กับเจ้าหน้าที่แบบ On the job training อยู่เป็นประจ าและ
สม่ าเสมอ เริ่มเดือนกรกฏาคม 
  2) ด้าน Method  
   2.1) จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการให้บริการและความรู้ทางด้านการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ โดยนายวรงค์ ชื่นครุฑ เริ่มเดือนมิถุนายน 
   2.2)  รวบรวมกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาและแยกประเภท
ขั้นตอนต่างๆ ลักษณะการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันให้อย่างเป็นกระบวนการที่ชัดเจน ถูกต้องและเข้าใจได้ง่าย 
โดยนายวรงค์ ชื่นครุฑ เริ่มเดือนมิถุนายน 
           -  มีการท า Q & A ส าหรับการถาม ตอบอย่างง่ายส าหรับกระบวนการหรือ
ขั้นตอนการให้บริการนักศึกษาทางด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ช่วยให้เจ้าหน้าที่ One Stop Service 
สามารถตอบค าถามได้เบื้องต้น โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการศึกษา เริ่มเดือนกรกฎาคม 
    -  มีการท าคู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ส าหรับนักศึกษาน าไปใช้ใน
การศึกษาความรู้ทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสามารถใช้ในการปฏิบัติงานขณะฝึกประสบการณ์
วิชาชีพได้ โดยนายวรงค์ ชื่นครุฑ เริ่มเดือนมิถุนายน 
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   2.3) ก าหนดกรอบเวลาด าเนินการของนักศึกษาในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ให้ชัดเจนในแต่ละภาคเรียน  
   2.4) แจ้งกรอบเวลาด าเนินการของนักศึกษาในการอบรมให้ความรู้นักศึกษา ผ่าน
วิธีการต่างๆ เช่น การให้ความรู้ในห้องเรียน ให้ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ 
 

จากนั้น กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติร่วมกันในการแก้ปัญหางานให้บริการนักศึกษาด้านการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ อย่างเป็นระบบตามข้ันตอนของกระบวนการแก้ไขปัญหาตามแนวทาง QC Story ดังนี้ 

1) ก าหนดหัวข้อปัญหา 
  2) ส ารวจสภาพปัจจุบันของปัญหา 
  3) ตั้งเป้าหมาย 
  4) วิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าของปัญหา 
  5) ด าเนินการแก้ไข 
  6) ติดตามผล 
  7) จัดท าให้เป็นมาตรฐาน 
ท าให้เกิดเป็นกระบวนการปฏิบัติงานใหม่ดังในตาราง  
 

 ตารางที่ 3.2 แสดงแสดงกระบวนการ/แนวทาง/วิธีการเดิมและกระบวนการ/แนวทาง/วิธีการใหม่รวมถึง
สิ่งที่ปรับปรุงและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
กระบวนการ/แนวทาง/

วิธีการเดิม 
กระบวนการ/

แนวทาง/วิธีการ
ใหม่ 

สิ่งท่ีปรับปรุง ข้อเสนอแนะจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

1. ด้านบุคลากร (Man) 
1.1 จากกระบวนการ
เดิมนักศึกษาไม่รู้ และไม่
เข้าใจในด้านการ
ให้บริการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
และไม่ได้รับความรู้จาก
ฝ่ายบริการการศึกษา 
 

1.1 จัดให้มีการ
อบรมให้ความรู้กับ
นักศึกษาทางด้าน
การฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพกระบวนการ
และข้ันตอนการ
ติดต่อฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ  
 

1.1 กลุ่มการจัดการ
ความรู้ได้มีการ
ด าเนินการจัดอบรมให้
ความรู้ตามกระบวนการ
หรือขั้นตอนให้บริการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
แก่นักศึกษาในรูปแบบ
ออนไลน์ (Facebook 
Live) เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว โดยรอบเช้ามี
จ านวนผู้เข้ารับชม
ทั้งสิ้น 250 คน  

ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ค าแนะน า
และข้อเสนอแนะสมาชิก
ชุมชนนักปฏิบัติ ดังนี้ 
  - เริ่มต้นที่ขั้นตอน
กระบวนการติดต่อสื่อสารกับ
นักศึกษาในทุกๆช่องทาง เช่น 
การจัดประชุม การจัดอบรม 
สื่อมัลตมิีเดียแบบออนไลน์
ต่างๆ เช่นFacebook Live 
และมีการที่สามารถสื่อสารกับ
นักศึกษาได้ง่าย และมีการ
เขียน Story ก าหนดเวลา การ
ซักซ้อมบทสนทนา ระบบการ
จัดไฟ ขั้นตอนและวิธีการ 
หรือการท างานเบื้องหลังต่างๆ 
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กระบวนการ/แนวทาง/
วิธีการเดิม 

กระบวนการ/
แนวทาง/วิธีการ

ใหม่ 

สิ่งท่ีปรับปรุง ข้อเสนอแนะจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ให้จัดท าเป็นคลิปสั้นๆ เน้น
การมีส่วนร่วมของฝ่ายต่างๆ 
  - จะต้องมีแผนการด าเนิน
กิจกรรมเพ่ือก าหนดเป้าหมาย
ไว้อย่างชัดเจน 
  - ให้มีการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินผลก่อนและหลังการ
อบรมให้ความรู้กับนักศึกษา
ด้วย 

1.2 นักศึกษาไม่สนใจ
เรื่องการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่ง
จะสนใจก็ต่อเมื่อใกล้
สิ้นสุดการเริ่มต้นการ
ฝึกงานแล้ว 
 

1.2 มีแผนการ
อบรม ปีละ2 ครั้ง 
โดยเจ้าหน้าที่ฝ่าย
บริการการศึกษา 
เริ่มเดือนมีนาคม 
และพฤศจิกายน 
(ก่อนฝึกงาน 4 
เดือนขึ้นไป)                           
              

1.2 มีการจัดการ
ฝึกอบรมให้ความรู้และ
การให้บริการทางด้าน
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ประจ าปี พ.ศ.2564 ซ่ึง
จัดโดยเจ้าหน้าที่ฝ่าย
บริการการศึกษา เดือน
มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา 
และครั้งที่ 2 เดือน
พฤศจิกายน (ก่อน
ฝึกงาน 4 เดือนขึ้นไป) 

ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ค าแนะน า
และข้อเสนอแนะสมาชิก
ชุมชนนักปฏิบัติดังนี้ 
  - สามารถเลือกสาขาวิชาใน
คณะ เพ่ือท าการทดลอง
กระบวนการ และได้ผลลัพธ์
เป็นนักศึกษาท่ีได้งานท าหรือ
เป็นเจ้าของธุรกิจ ที่นักศึกษา
ประสบความส าเร็จจากการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
จากนั้นเชิญนักศึกษามาแชร์
ข้อมูลในวันปฐมนิเทศ หรือ
โครงการเตรียมฝึก ว่ามีเกณฑ์
ตัดสินอย่างไรในการเลือก
สถานที่ฝึกอย่างไร เพ่ือเป็น
แรงบันดาลใจให้กับนักศึกษา
ที่จะออกฝึกในรุ่นต่อไป 
  - ให้มีการจัดประชุมกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละ
สาขาวิชา เกี่ยวกับตารางการ
อบรมการให้ความรู้กับ
นักศึกษา เพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจขั้นตอน
กระบวนการ และช่วง
ระยะเวลาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ (จ านวนชั่วโมง) ให้
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กระบวนการ/แนวทาง/
วิธีการเดิม 

กระบวนการ/
แนวทาง/วิธีการ

ใหม่ 

สิ่งท่ีปรับปรุง ข้อเสนอแนะจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ชัดเจน เพ่ือให้อาจารย์ที่
ปรึกษาแจ้งรายละเอียดกับ
นักศึกษา  

1.3 เจ้าหน้าที่ขาดทักษะ
การให้บริการทางด้าน
การให้บริการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่ง
เจ้าหน้าที่ไม่ได้ท างาน
ทางด้านฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
โดยตรง และไม่ได้รับ
การอบรมให้ความรู้อย่าง
ถูกต้อง 
 

1.3 ให้มีเจ้าหน้าที่
ฝ่ายบริการ
การศึกษาให้ความ
ช่วยเหลือในการ
ให้บริการทางด้าน
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ เริ่มเดือน
พฤษภาคม 
training อยู่เป็น
ประจ าและ
สม่ าเสมอ เริ่มเดือน
กรกฏาคม 
 

1.3 ให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่าย
บริการการศึกษาให้
ความช่วยเหลือในการ
ให้บริการทางด้านฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
โดยอบรมให้กับ
เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงาน 
แบบon the job 
training อยู่เป็นประจ า
และสม่ าเสมอ ปีละ 2 
ครั้งคือ เดือนมิถุนายน 
และเดือนตุลาคม 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ค าแนะน า
และเสนอแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาโดยใช้หลักการและ
ขั้นตอนของกระบวนการแก้ไข
ปัญหาตามแนวทาง QC 
Story มี 7 ขั้นตอน และน า
ข้อมูลไปวิเคราะห์สาเหตุของ
ปัญหาโดยใช้โมเดลผังก้างปลา  

2. ด้านกระบวนการท างาน (Method) 
2.1 ไม่มีกระบวนการ
และข้ันตอนที่ชัดเจน ท า
ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่และ
ผู้รับบริการไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
      

2.1 จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 
กระบวนการ
ให้บริการและ
ความรู้ทางด้านการ
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ โดยนาย
วรงค์ ชื่นครุฑ เริ่ม
เดือนมิถุนายน 

2.1 จัดท าและเผยแพร่ 
คู่มือ “การปฏิบัติงาน 
กระบวนการให้บริการ
และความรู้ทางด้านการ
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ” 

ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ค าแนะน า
เกีย่วกับการใช้งานคู่มือ
ปฏิบัติงานกระบวนการ
ให้บริการและความรู้ด้านการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งใน
การปฏิบัติงาน โดยให้มีการ
ทดลองใช้คู่มือ จากนั้นมีการ
พัฒนาปรับปรุงกระบวนการ
ขั้นตอนการด าเนินงานให้ดี
ยิ่งขึ้น ซึ่งชุมชนนักปฏิบัติได้
ด าเนินกิจกรรมตามท่ี
ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้
ข้อเสนอแนะไว้ โดยกลับไป
ทบทวนขั้นตอนหรือ
กระบวนการเดิม ให้มีความ
ชัดเจนมากยิ่งข้ึน พร้อมกับ
น าไปเผยแพร่ให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายอื่นๆ เพ่ือให้
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กระบวนการ/แนวทาง/
วิธีการเดิม 

กระบวนการ/
แนวทาง/วิธีการ

ใหม่ 

สิ่งท่ีปรับปรุง ข้อเสนอแนะจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

สามารถตอบค าถามและ
สามารถอธิบายเกี่ยวกับ
กระบวนการหรือขั้นตอนการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับ
นักศึกษาได้อย่างถูกต้อง 
ชัดเจน และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

2.2 กระบวนการ
ให้บริการทางด้านการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
มีหลายขั้นตอน ยากต่อ
การปฏิบัติงานและยาก
ต่อการท าความเข้าใจ 
 

2.2 รวบรวม
กระบวนการฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพของ
นักศึกษาและแยก
ประเภทขั้นตอน
ต่าง ๆ ลักษณะการ
ปฏิบัติงานที่
แตกต่างกันให้อย่าง
เป็นกระบวนการที่
ชัดเจน ถูกต้องและ
เข้าใจได้ง่าย โดย
นายวรงค์ ชื่นครุฑ 
เริ่มเดือนมิถุนายน 
             

2.2 - มีการท าคู่มือ Q 
& A ส าหรับการถาม 
ตอบอย่างง่ายส าหรับ
กระบวนการหรือ
ขั้นตอนการให้บริการ
นักศึกษาทางด้านการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ช่วยให้เจ้าหน้าที่ One 
Stop Service สามารถ
ตอบค าถามได้ใน
เบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง
และรวดเร็ว โดย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ
การศึกษา เริ่มใช้คู่มือใน
เดือนมีนาคม 
 - มีคู่มือการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ส าหรับนักศึกษา
น าไปใช้ในการศึกษา
ความรู้ทางด้านฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
และสามารถใช้ในการ
ปฏิบัติงานขณะฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพได้ 

ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ค าแนะน า
กับชุมชนนักปฏิบัติให้ช่วยกัน
ระดมความคิดเกี่ยวกับการใช้
เครื่องมือ เช่น ออกแบบสื่อ
หรือแผ่นพับเพ่ือให้ง่ายต่อการ
ใช้งาน เป็นต้น จึงเกิดเป็น
คู่มือ Q & A ส าหรับการถาม 
ตอบอย่างง่าย เกี่ยวกับ
กระบวนการหรือขั้นตอนการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายอื่นๆ สามารถ
เรียนรู้และรับรู้ได้อย่างง่าย 
เข้าใจ ตอบค าถามได้ตรง
ประเด็น และต้องมีการ Up 
date ค าถามค าตอบให้เป็น
ปัจจุบัน เพ่ือเพ่ิมความพึง
พอใจให้กับผู้รับบริการมาก
ยิ่งขึ้น 

2.3 ไม่ได้ก าหนดเวลา
ส าหรับการออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
นักศึกษา 

2.3 ก าหนดกรอบ
เวลาด าเนินการของ
นักศึกษาในการ
ออกฝึก
ประสบการณ์

2.3 แจ้งกรอบเวลา
ด าเนินการออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
นักศึกษา โดยการอบรม
ให้ความรู้แก่นักศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ค าแนะน า
กับชุมชนนักปฏิบัติเกี่ยวกับ
การวางแผนการด าเนิน
กิจกรรมที่เกี่ยวกับ
กระบวนการหรือขั้นตอนการ
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กระบวนการ/แนวทาง/
วิธีการเดิม 

กระบวนการ/
แนวทาง/วิธีการ

ใหม่ 

สิ่งท่ีปรับปรุง ข้อเสนอแนะจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

วิชาชีพให้ชัดเจนใน
แต่ละภาคเรียน      

ผ่านวิธีการต่าง ๆ  เช่น 
การอบรมตามห้องเรียน
ของวิชาเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
และในเล่มคู่มือฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่าง
ชัดเจน ชุมชนนักปฏิบัติจึงมี
การก าหนดระยะเวลาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของแต่
ละสาขาวิชาให้ชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น 

 
จากกระบวนการจัดการองค์ความรู้การพัฒนากระบวนการให้บริการนักศึกษาทางด้านฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพในกระบวนการใหม่ ข้างต้นที่ได้นั้น  
ผ่านการกลั่นกรองจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรเมษฐ์ แสงอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒิประจ ากลุ่มการจัดการ

ความรู้องค์ความรู้ที่ 3  
บันทึกอยู่ที่ รายงานการประชุมกลุ่มการจัดการความรู้องค์ความรู้ที่ 3  การพัฒนากระบวนการ

ให้บริการนักศึกษาทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 ถึง ครั้งท่ี 3 
 

2. ประโยชน์ขององค์ความรู้และการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน 
 

 2.1 ประโยชน์ขององค์ความรู้ (อธิบายรายละเอียดประโยชน์ขององค์ความรู้ที่ได้จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มความรู้) 

 
 

  ประโยชน์ต่อนักศึกษา 
 2.1.1 ท าให้นักศึกษาเข้าใจกระบวนการในการขอรับบริหารด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 2.1.2 ท าให้นักศึกษารู้บทบาทของตนเอง มีความพร้อมในการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 
 ประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ 
 2.1.3 เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการและให้ค าแนะน าด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 2.1.4 ลดระยะเวลาในการด าเนินงานในการให้บริการด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากเดิมที่
ต้องรอเจ้าหน้าที่งานวิชาการมาตอบค าถาม 
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 ประโยชน์ต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา 
 2.1.5 อาจารย์สามารถให้ค าแนะน าด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษาที่ตนดูแล
ได ้
 2.1.6 ในกรณีอาจารย์เข้ามาใหม่สามารถศึกษาและขั้นตอนการปฏิบัติงานในด้านฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ จากคู่มือที่จัดท าข้ึนมาใหม่ 
 
 2.2 การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน (อธิบายรายละเอียดวิธีการน าองค์ความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนางาน และแสดงให้เห็นถึงผลการปฏิบัติที่ดีข้ึน พร้อมทั้งมีหลักฐานประกอบ) 
 
 2.2.1 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการการศึกษา จัดการฝึกอบรมให้ความรู้และการให้บริการทางด้านฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ประจ าปี พ.ศ.2564 ให้แก่เจ้าหน้าที่ของคณะฯ 2 ครั้งต่อปี คือ เดือนมิถุนายน และ 
เดือนตุลาคม 
 2.2.2 มีการท าคู่มือ Q & A ส าหรับการถาม ตอบอย่างง่ายส าหรับกระบวนการหรือขั้นตอน
การให้บริการนักศึกษาทางด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ช่วยให้เจ้าหน้าที่ One Stop Service สามารถ
ตอบค าถามได้ในเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการการศึกษา     ในเดือนมีนาคม 

 
เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

 
  2.1.1 รายงานการประชุมกลุ่มการจัดการความรู้องค์ความรู้ที่ 3  การพัฒนากระบวนการ
ให้บริการนักศึกษาทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 / 2564 

  2.1.2 รายงานการประชุมกลุ่มการจัดการความรู้องค์ความรู้ที่ 3  การพัฒนากระบวนการ
ให้บริการนักศึกษาทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 / 2564 
  2.1.3 รายงานการประชุมกลุ่มการจัดการความรู้องค์ความรู้ที่ 3  การพัฒนากระบวนการ
ให้บริการนักศึกษาทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 / 2564 
  2.1.4 คู่มือถาม - ตอบ ระเบียบปฏิบัติ ขั้นตอนการให้บริการนักศึกษาทางด้านการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
  2.1.5 คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
  2.1.6 คู่มือการให้บริการทางด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
              2.1.7 แผนการฝึกอบรมการให้ความรู้และการให้บริการทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ประจ าปี พ.ศ.2564 
  2.1.8 แผนการฝึกอบรมการปฏิบัติงานให้บริการทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ประจ าปี 
พ.ศ.2564 
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 3. สรุปการด าเนินการจัดการความรู้ของกลุ่มความรู้ 
 
  3.1 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 
 การที่ชุมชนนักปฏิบัติของเราประสบความส าเร็จได้นั้นเกิดจากสมาชิกทุกคนในทีม มีกระบวนการ 
ท างานตามแผนงานที่วางไว้ร่วมกันเป็นทีมโดยมีเป้าหมายเดียวกัน มีการแบ่งงานกันท าตามก าหนดเวลาที่ได้รับ
มองหมาย มีการแบ่งความรับผิดชอบที่ชัดเจนตามบทบาทความรู้สามารถของแต่ละคนมีอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพด้วยความตั้งใจและมีการประสานงานช่วยเหลือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอยู่ตลอดเวลา สมาชิกในทีม
มีความสัมพันธ์ที่ดี เมื่อเกิดประเด็นปัญหาก็จะมีการพูดคุยปรึกษาหารือกันร่วมมือกันคิดร่วมมือกันแก้ไขปัญหา 
ท าให้ชุมชนนักปฎิบัติของเราประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ 
  
 
 3.2 ปัญหาและอุปสรรค 
 จากการปฏิบัติงานของชุมชนนักปฏิบัติของเราเกิดจากระยะเวลาที่มีอย่างจ ากัดท าให้การท างาน

เป็นไป ด้วยความรีบเร่ง มีเวลาในการท างานที่น้อยเกินไป  ยังพบปัญหาที่เกิดจากการระบาดของเชื้อโควิด

2019 ท าให้การปฏิบัติงานนั้นไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้มีความล่าช้า การประชุมที่ผ่านระบบออนไลน์

ท างานการสื่อสารระหว่างกันไม่ค่อยสะดวก  ท าให้การท างานของแต่ละคนไม่เข้าใจถึงกระบวนการท างาน

ตามแผนงานที่ได้วางไว้ 

 

 4. การต่อยอดองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่เกิดขึ้น  
 

4.1 งานวิจัย  
 

  การต่อยอดองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการจัดการความรู้ โดยเป็นต่อยอดความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยน าปัญหาการหาหน่วยงานในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การ
เลือกสถานประกอบการ  โดยผู้วิจัยส ารวจข้อมูลสถานประกอบการส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพ่ือ
จัดท าเป็นฐานข้อมูลสถานประกอบการ เพ่ือน าเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการตัดสินใจเลือกสถานประกอบการ
ส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่ นักศึกษา และอาจารย์ ผู้วิจัย  

          ทั้งนี้ จากการจัดการความรู้ เรื่องการพัฒนากระบวนการให้บริการนักศึกษาทางด้านฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ประจ าปี 2564 นั้น สมาชิกกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติได้น าองค์ความรู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับ
การฝึกประสบการณ์วิชาขีพ น าไปต่อยอดเป็นการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย : Routine to Research (R2R) 
ประจ าปี 2564 ไปพร้อมกัน โดยท าการศึกษาเรื่อง โปรแกรมฐานข้อมูลสถานประกอบการส าหรับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพผ่านกูเกิ้ลสเปรดชีต กรณีศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา โดยมีวัตถุประสงค์  

  1) เพื่อจัดท าโปรแกรมฐานข้อมูลสถานประกอบการส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
  2) เพ่ือจัดท าระบบแนะน าสถานประกอบการส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ

นักศึกษาให้ตรงตามประเภทสายงานและสาขาวิชา  
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  3) เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสถานประกอบการให้แก่นักศึกษา 
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

           ส าหรับโปรแกรมฐานข้อมูลสถานประกอบการส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพผ่านกู
เกิ้ลสเปรดชีต ผู้วิจัยได้สอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฐานข้อมูลสถานประกอบการ โดยการสุ่มตัวอย่าง
ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รุ่น 60 ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 246 คน หัวหน้าสาขาวิชา คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 14 สาขาวิชา รวม 14 คน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการการศึกษา จ านวน 3 
คน และเจ้าหน้าที่ประจ าสาขาวิชา จ านวน 3 คน รวม 6 คน โดยมีข้อสรุปงานวิจัย ดังนี้ คือ 

   1. การพัฒนา โปรแกรมฐานข้อมูลสถานประกอบการส าหรับการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพผ่านกเกิ้ลสเปรดชีต นั้น ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลสถานประกอบการได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนจากอดีตที่ยังไม่มีการสร้างระบบฐานข้อมูลสถานประกอบการ 

                   2. เมื่อพิจารณาความพึงพอใจจากเพศ และภาควิชา พบว่า เพศหญิงมีความพึงพอใจ
ด้านความสะดวกในการใช้งานระบบฐานข้อมูล ความน่าสนใจของข้อมูลในฐานข้อมูล และความรวดเร็วในการ
ตอบสนองของระบบมากกว่าเพศชาย ในขณะที่ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์มีความพึงพอใจด้านความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลในระบบมากกว่าภาควิชาวิทยาศาสตร์  

                    3. เมื่อพิจารณาความพึงพอใจโดยจ าแนกตามประเภทบุคลากร คือ นักศึกษา 
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พบว่า เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจด้านการใช้ประโยชน์จาก
ฐานข้อมูลมากกว่านักศึกษา ซึ่งน่าจะเกิดจากลักษณะการน าไปใช้ประโยชน์ และการประยุกต์ใช้งานที่แตกต่าง
กัน 

 
 4.2 นวัตกรรม 
 
    การต่อยอดนวัตกรรมที่ได้จากการจัดการความรู้ โดยการสร้างฐานข้อมูลสถานประกอบการ
ส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรูปแบบของโปรแกรมฐานข้อมูลผ่านกูเก้ิลสเปรดชีต ซึ่งนักศึกษาสามารถ
สามารถเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลสถานประกอบการได้ 2 วิธี คือ  
                                 1. เว็บไซต์หลักของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(https://sci.ssru.ac.th/page/fieldexp)  
       2. ผ่านการแสกน QR Code ท าให้สามารถใช้บริการผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภทต่างๆ 
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   ส าหรับฐานข้อมูลสถานประกอบการ นักศึกษาสามารถน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจเลือก
สถานประกอบการส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รวมถึงอาจารย์ใช้ในการแนะน าสถานประกอบการ
ส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาให้ตรงตามประเภทสายงานและสาขาวิชา 
 
ภาพที่ 3.1 แสดงฐานข้อมูลสถานประกอบการ 
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ภาคผนวก 
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รายงานการประชุม 
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รายงานการประชุมครั้งที่ 1 
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รายงานการประชุมกลุ่มการจัดการความรู้ 
 

องค์ความรู้ท่ี 3  การพัฒนากระบวนการให้บริการนักศึกษาทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คร้ังท่ี 1 / 2564 
 

วันพุธ ที่  21  ตุลาคม  พ.ศ. 2563   เวลา 13.30 - 16.30 น.  
 

ณ  ห้องประชุม 26109 ชั้น 1  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

****************** 
 

ผู้มาประช ุม 
1. นายวรงค ์ ชื่นครุฑ   
2. นางสาวทัศนียา มีเปี่ยมสมบูรณ ์   
3. นางสาวทิฆัมพร อิสริยอนันต์

กิตติมศักดิ์ 
  

4. นางสาววิภาวดี วงศ์พุฒิเลิศ   
 5. นายปวิตร คงประเสริฐ   
6. นายศุภพล ค าชื่น   
7. นายพงศ์ธร ผลพัฒนาสกุลชัย   
8. นายนฤดม จิ๋วประดิษฐ์กุล  

 
 

9.      นางสาวสุมิตรา                             พรหมขุนทอง                 
 
 
 
 

 
  

 
 

 
เร ิ่มประช ุมเวลา : 13:30 น. 

 
ประธานทีป่ระช ุม : นายวรงค์ ช่ืนครุฑ 
 

ระเบียบวาระท ี่  1 :  เร ื่องประธานแจ้งท ี่ประชุมทราบ 
นายวรงค์ ชื่นครุฑ ประธานกล่าว เปิดการประชุม ชี้แจงหัวข้อการประชุมให้ผู้เข้าร่วม

ประชุมรับทราบ   
มติที่ประชุม :  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท ี่  2 :  เร ื่องรับรองรายงานการประชุม 
     - ไม่มี- 
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ระเบียบวาระท ี่ 3 : เร ื่องสบืเน ื่อง 

     - ไม่มี- 
ระเบียบวาระท ี่ 4 : เร ื่องเสนอเพื่อทราบ 
 

                  4.1 หัวข้อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 
 

  สืบเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มีการจัดการความรู้เรื่อง คู่มือถาม – ตอบ 
ประเด็นปัญหาด้านวิชาการการให้บริการนักศึกษา  มุ่งเน้นไปที่ด้านการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา   ซึ่งได้มี
การแก้ไขปัญหาให้กับนักศึกษาและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จากผล
แบบสอบถามในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่องที่นักศึกษาประสลปัญหารองลงมาคือเรื่องของการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ และเพ่ือเป็นการต่อยอด แก้ไขปัญหาให้กับนักศึกษาในด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ดังกล่าวจึงสรุปได้ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นี้ทางกลุ่มจะท าการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้การ
จัดการความรู้เรื่อง การพัฒนากระบวนการให้บริการนักศึกษาทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพ่ือมุ่งประโยชน์สูงสุดในการแก้ไขปัญหาแก่นักศึกษาตลอดจนมุ่งมั่นพัฒนาการ
ให้บริการนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
 มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1 การก าหนดบทบาทหน้าที่ของสมาชิก  
ประธาน ก าหนดให้มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของสมาชิก 
ที่ประชุมให้ความเห็นและปรึกษาหารือร่วมกันและมีมติ สรุปได้ดังนี้  
 

  
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ฝ่ายที่สังกัด บทบาทหน้าที่ 

1 นายวรงค์ ชื่นครุฑ ฝ่ายบริการการศึกษา คุณอ านวย 
2 นายปวิตร คงประเสริฐ ฝ่ายบริการการศึกษา คุณวิศาสตร์ 
3 นางสาวสุมิตรา พรหมขุนทอง ฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ 
คุณประสาน 

4 นางสาวทัศนียา มีเปี่ยมสมบูรณ์ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

คุณประสาน 

5 นายพงศ์ธร ผลพัฒนาสกุลชัย ฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ 

คุณกิจ 

6 นายนฤดม จิ๋วประดิษฐ์กุล ฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ 

คุณกิจ 

7 นายศุภพล ค าชื่น ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

คุณกิจ 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ฝ่ายที่สังกัด บทบาทหน้าที่ 
8 นางทิฆัมพร อิสริยอนันต์ ฝ่ายวิจัยและบริการ

วิชาการ 
คุณกิจ 

9 นางสาวนภาพร ทองรัตนชาติ ฝ่ายบริการการศึกษา คุณลิขิต 
10 นางสาววิภาวดี วงศ์พุฒิเลิศ ฝ่ายบริการการศึกษา คุณลิขิต 

 
  มติที่ประชุม :  เห็นชอบ 

 
ระเบียบวาระท ี่ 6 : เร ื่องอ ื่น ๆ 

 ก าหนดการประชุมครั้งที่ 2/ 2564 ก าหนดวันพุธที่ 18 พฤศจิกาคม 2563 
 
ที่ประชุมรับทราบ 
 
  
 
 

เลิกประช ุม เวลา 16.30 น. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

(นางสาวสุมิตรา  พรหมขุนทอง)  
      ผู ้สร ุปรายงานการประชุม 
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รายงานการประชุมครั้งที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



66 
 

รายงานการประชุมกลุ่มการจัดการความรู้ 
 

องค์ความรู้ท่ี 3  การพัฒนากระบวนการให้บริการนักศึกษาทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คร้ังท่ี 2 / 2564 
 

วันพุธ ที่  18  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563   เวลา 13.30 - 16.30 น.  
 

ณ  ห้องประชุม 26109 ชั้น 1  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

****************** 
 

ผู้มาประช ุม 
1. นายวรงค ์ ชื่นครุฑ   
2. นางสาวทัศนียา มีเปี่ยมสมบูรณ ์   
3. นางสาวทิฆัมพร อิสริยอนันต์

กิตติมศักดิ์ 
  

4. นางสาววิภาวดี วงศ์พุฒิเลิศ   
 5. นายปวิตร คงประเสริฐ   
6. นายศุภพล ค าชื่น   
7. นายพงศ์ธร ผลพัฒนาสกุลชัย   
8. นายนฤดม จิ๋วประดิษฐ์กุล  

 
 

9.      นางสาวสุมิตรา                             พรหมขุนทอง                 
 
 
 
 

 
  

 
 

เร ิ่มประช ุมเวลา : 13:30 น. 
 

ประธานทีป่ระช ุม : นายวรงค์ ช่ืนครุฑ 
 

ระเบียบวาระท ี่  1 :  เร ื่องประธานแจ้งท ี่ประชุมทราบ 
นายวรงค์ ชื่นครุฑ ประธานกล่าว เปิดการประชุม ชี้แจงหัวข้อการประชุมให้ผู้เข้าร่วม

ประชุมรับทราบ   
มติที่ประชุม :  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท ี่  2 :  เร ื่องรับรองรายงานการประชุม 
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  1/2564 

มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระท ี่ 3 : เร ื่องสบืเน ื่อง 
     - ไม่มี- 

ระเบียบวาระท ี่ 4 : เร ื่องเสนอเพื่อทราบ 
 

4.1 สรุปประเด็นส าคัญจากการประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัย 
ประธานในที่ประชุม (คุณวรงค์ ชื่นครุฑ) กล่าวสรุปประเด็นส าคัญจากการประชุมชี้แจงแนวทางการ

ด าเนินงานการจัดการความรู้ (KM) กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อ
วันศุกร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ผ่านมา 
โดยมติที่ประชุม ให้จัดส่ง  ใบงานที่ 1 กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ และ ใบงานที่ 2 แผนการด าเนินงานของกลุ่ม
ความรู้ส่งให้กองนโยบายและแผน ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เพื่อที่กองนโยบายและแผนจะส่ง
ผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป 
 มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1 แผนการจัดการความรู้ 
 ประธานให้สมาชิกพิจารณาร่างแผนการจัดการความรู้ดังต่อไปนี้ 
 

แผนการจัดการความรู้แผนที่ 3  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประเด็นยุทธศาสตร์  :  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1   พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K)  :  การพัฒนากระบวนการให้บริการนักศึกษาทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

ล า
ดับ 

กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 

1 การก าหนดองค์
ความรู้หลักที่จ าเป็น
หรือส าคัญต่องาน
หรือกิจกรรมของ
หน่วยงาน และ
ก าหนดเป้าหมาย
ของการจัดการ
ความรู ้

1.1 ประชุมคณะกรรมการ
อ านวยการเพื่อก าหนดองค์ความรู้
หลักและแผนการด าเนินงาน 

ต.ค. 2563 1. กลุ่มเป้าหมาย
ที่ต้องการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

ฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ 

1.2 ก าหนดบทบาทสมาชิกของกลุ่ม 
(ประธานกลุ่ม)  

ต.ค. 2563 1. ชื่อกลุ่มความรู้
และบทบาทอ
สมาชิกกลุ่ม KM 

ฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ 

1.3 ก าหนดแผนในการจัดการ
ความรู้  

ต.ค. 2563 1. แผนการ
ด าเนินการในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

สมาชิกกลุ่มความรู้ 

2 การเสาะแสวงหา
ความรู้ที่ต้องการ 

2.1 ถอดบทเรียนจากบุคลากรสาย
สนับสนนุที่มีความเชี่ยวชาญดา้น
วิชาการและด้านการบริหารจัดการ 
โดยประชุมกลุ่มย่อยและถอดบทเรียน
วิธีปฏิบัติรายบุคคลจากสมาชิก
ภายในกลุ่ม 

พ.ย. - ธ.ค. 
2563 

1. วิธีปฏบิัติ การ
พัฒนา
กระบวนการ
ให้บริการ
นักศึกษาทางด้าน
ฝึกประสบการณ์

สมาชิกกลุ่มความรู้ 
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ล า
ดับ 

กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 

2.2 น าความรู้ที่ได้เข้าพบ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อน าไปสู่การการ
ปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้บางสว่น
ให้เหมาะสมต่อการด าเนินการ
จัดการความรู้ต่อไป 

วิชาชีพ คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีของ
สมาชิกกลุ่ม
ความรูท้ี่ผ่านการ
พิจารณาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 

3 การปรับปรุง 
ดัดแปลง ความรู้
บางส่วนให้
เหมาะสมต่อการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงาน 

3.1 สกัดความรู้ที่ได้จากการถอด
บทเรียนวิธีปฏบิัติรายบุคคล โดย
ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสกัดองค์
ความรู้จากการถอดบทเรียนวิธี
ปฏิบัติรายบุคคล    

ม.ค. 2564 1. องค์ความรู้
เร่ืองการพัฒนา
กระบวนการ
ให้บริการ
นักศึกษาทางด้าน
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีที ่
ผ่านการสกัด
ความรู้จากกลุ่ม
ความรู ้

สมาชิกกลุ่มความรู้ 

3.2 การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้
บางส่วนให้เหมาะสมต่อการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน โดยน า
องค์ความรู้จากข้อ 3.1 มาปรับปรุง 
ดัดแปลง ให้เหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบัต ิ
 

ม.ค. 2564 1. องค์ความรู้
เร่ืองการพัฒนา
กระบวนการ
ให้บริการ
นักศึกษาทางด้าน
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยสีมาชิก
กลุ่มความรู้ที่
สามารถน าไป
ปฏิบัติได ้

สมาชิกกลุ่มความรู้ 

 
 

การน าความรู้ทีไ่ด้
จากการจัดการ
ความรู้มาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง 

4.1 สมาชิกกลุ่มน าองค์ความรู้ ไป
เผยแพร่ และใช้ในการให้บริการ
นักศึกษา ณ จุด One Stop 
Service ของคณะวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี  

ก.พ  – 
เม.ย. 
2564 

1. ลดข้อผิดพลาด
ในการปฏิบัติงาน 
2. การให้บริการ
นักศึกษาเป็นไป

สมาชิกกลุ่มความรู้ 
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ล า
ดับ 

กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 

4.2 รวบรวมและน าผลงานทีไ่ดจ้าก
การน าองค์ความรู้ไปปฏบิัติเพื่อ
น าเสนอในที่ประชุม 

เม.ย. 
2564 

ด้วยความ
เรียบร้อย 
3. ผู้ปฏิบัติงานที่ 
ณ จุด One Stop 
Service สามารถ
ตอบค าถาม
นักศึกษาได ้

5 การน าประสบการณ์
จากการท างาน และ
การประยุกต์ใช้
ความรู้มา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และสกัดออกมาเป็น
ขุมความรู ้

5.1 ประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยน
ความรู้หลังจากทีน่ าองค์ความรู้เรื่อง
การพัฒนากระบวนการให้บริการ
นักศึกษาทางด้านฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยไีปปฏิบัติ โดยสรปุสิ่งที่ได้
เรียนรู้หลังจากที่น าองค์ความรู้ไป
ปฏิบัติ และสกัดเป็นองค์ความรู้
เร่ืองที่พร้อมน าไปใช้และเผยแพร่ 
5.2 พบผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อขอ
ค าแนะน าจากการน าองค์ความรู้ไป
ใช้ปฏิบัติจริง และน ามาปรับปรุง 

พ.ค. – 
ส.ค. 2564 

1. องค์ความรู้
เร่ืองการพัฒนา
กระบวนการ
ให้บริการ
นักศึกษาทางด้าน
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยทีี่
ปรับปรุงหลังจาก
ที่น าไปปฏิบัติและ
ได้รับข้อเสนอแนะ
จากผู้ทรงคุณวฒุ ิ

สมาชิกกลุ่มความรู้ 

6 การรวบรวมความรู้
และจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษร 

6.1 จัดท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานของกลุ่มการพฒันา
กระบวนการให้บริการนักศึกษา
ทางดา้นฝึกประสบการณ์วิชาชพี 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
6.2 จัดท าคู่มือการพัฒนา
กระบวนการให้บริการนักศึกษา
ทางดา้นฝึกประสบการณ์วิชาชพี 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
6.3 ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมสรร
หาแนวปฏิบตัิที่ดี  
6.4 เข้าร่วมกิจกรรม SHARE & 
LEARN แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
6.5 เผยแพร่องค์ความรู้เรื่องการ
พัฒนากระบวนการให้บริการ
นักศึกษาทางด้านฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีให้บุคลากรที่เก่ียวข้อง

ส.ค.  
2564 

1. เล่มสรุปผลการ
ด าเนินงานกลุ่ม
การพัฒนา
กระบวนการ
ให้บริการ
นักศึกษาทางด้าน
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
2. เล่มคู่มือ
กระบวนการ
ให้บริการ
นักศึกษาทางด้าน
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

สมาชิกกลุ่มความรู้ 
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ล า
ดับ 

กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 

และที่สนใจทั้งในหนว่ยงานและ
นอกหน่วยงานน าไปปฏิบัติ 

 
  มติที่ประชุม :  เห็นชอบ 
 
 5.2 เลือกผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 ประธานขอให้สมาชิกเสนอผู้ทรงคุณวุฒิของกลุ่ม 1 ท่าน 
 สมาชิกเห็นชอบเลือก ผศ.ดร.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนวัตรกรรม
และการจัดการ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิของกลุ่ม  
  
 มติที่ประชุม :  เห็นชอบ 
 

5.3 ก าหนดให้จัดท ารายงาน  
ประธาน เสนอให้สมาชิกไปด าเนินการจัดท ารายละเอียดตามแบบฟอร์มดังนี้ 
 1. ความเป็นมาของชุมชนนักปฏิบัติ 
 2. การเสาะแสวงหาความรู้ 
โดยมอบหมายให้คุณสุมิตรา พรหมขุนทอง  เป็นผู้จัดท าแบบฟอร์มส่งให้แก่สมาชิก

และจัดส่งที่ นางสาวสุมิตรา พรหมขุนทอง โดยก าหนดให้สมาชิกส่งข้อมูลกลับมายังคุณสุมิตรา พรหม
ขุนทอง ซึ่งเป็นผู้รวบรวมภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 

  
 มติที่ประชุม :  เห็นชอบ 
 5.4 นัดหมายพบผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ก าหนดการนัดหมายพบผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00-
12.00 น. โดยมอบหมายให้คุณทัศนียา มีเปี่ยมสมบูรณ์ เป็นผู้นัดหมายผู้ทรงคุณวุฒิและแจ้งก าหนดการให้
สมาชิกทราบอีกครั้ง 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบ 
 5.5 แนวทางการด าเนินงาน 
ประธานเสนอแนวทางการด าเนินงานเบื้องต้นเน้นไปที่การให้ความรู้แก่นักศึกษาผ่านบท

ละคร โดยจะมีการจัดท าละครสั้นเพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษา 
สมาชิกเห็นด้วยทั้งนี้เพราะจะสื่อให้เข้าใจง่าย และเป็นประโยชน์ ไม่น่าเบื่อ แต่ทั้งนี้สมาชิก

ให้ความเห็นเกี่ยวกับภาพละครที่จะออกไปต้องเหมาะสม เป็นการแสดงภาพลักษณ์ที่ดี 
ประธานมอบหมายให้คุณปวิตร  คงประเสริฐ เป็นผู้เขียนบทและน าเสนอให้สมาชิก

รับทราบอีกครั้ง 
มติที่ประชุม :  เห็นชอบ 

ระเบียบวาระท ี่ 6 : เร ื่องอ ื่น ๆ 
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 ก าหนดการประชุมครั้งที่ 3/ 2563 จะด าเนินการภายหลังพบผู้ทรงคุณวุฒิและมอบหมายให้
คุณสุมิตรา พรหมขุนทอง เป็นผู้นัดหมายสมาชิกเข้าประชุมในครั้งต่อไป 
 
 มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ 
 
  
 
 

เลิกประช ุม เวลา 16.30 น. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

(นางสาวสุมิตรา  พรหมขุนทอง)  
      ผู ้สร ุปรายงานการประชุม 
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รายงานการประชุมครั้งที่ 3 
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รายงานการประชุมกลุ่มการจัดการความรู้ 
องค์ความรู้ที่ 3  การพัฒนากระบวนการให้บริการนักศึกษาทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 / 2564 

วันอังคาร ที่  15  ธันวาคม  พ.ศ. 2563   เวลา 10.00 - 12.00 น. 
ณ  ห้องประชุม 26109 ชั้น 1 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
******************************************************* 

 
ผู้มาประช ุม 
1.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรเมษฐ์ แสงอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. นายวรงค ์ ชื่นครุฑ 
3. นางสาวทัศนียา มีเปี่ยมสมบูรณ ์
4. นางสาวทิฆัมพร อิสริยอนันต์ 
5. นางสาววิภาวดี วงศ์พุฒิเลิศ 
 6. นางสาวนภาพร                           ทองรัตนชาติ 
7. นางสาวสุมิตรา                             พรหมขุนทอง                
8. นายปวิตร คงประเสริฐ 
9. นายศุภพล ค าชื่น 
10.      นายนฤดม จิ๋วประดิษฐ์กุล 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
1.      นายพงศ์ธร ผลพัฒนาสกุลชัย 

 
เร ิ่มประช ุมเวลา : 10:00 น. 

 
ประธานทีป่ระช ุม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรเมษฐ์ แสงอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ระเบียบวาระท ี่  1 :  เร ื่องประธานแจ้งท ี่ประชุมทราบ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรเมษฐ์ แสงอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกล่าว เปิดการประชุม 

โดยมีเรื่องแจ้งที่ประชุม ดังนี้ 
1. การจัดการความรู้กลุ่ม Decagram องค์ความรู้ คู่มือถาม – ตอบ ประเด็นปัญหาด้าน

วิชาการ การให้บริการนักศึกษาณ จุดบริการ One Stop Service (ด้านการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา) 
ในปีงบประมาณ 2563 มีผลงานที่ดีสามารถน ามาเป็นแบบอย่างได้ แต่ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบในด้านการ
ท างานเป็นทีมและการมีส่วนร่วม สามารถสื่อออกมาได้อย่างชัดเจน  

2. การจัดการความรู้กลุ่ม KM ต้องมีเนื้อหา (Content) ที่โดดเด่นสนับสนุนกระบวนการ
การท างาน  
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3. การท างานควรมีทัศนคติที่ดีในการท างาน ต้องมีพลังบวกในการท างาน ต้องใช้
ประสบการณ์และใจ ในการแก้ไขปัญหา จะท าให้ทุกปัญหามีทางออกเสมอ และสามารถท างานได้อย่างมี
ความสุข 

มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท ี่  2 :  เร ื่องรับรองรายงานการประชุม 
     - ไม่มี- 

 
ระเบียบวาระท ี่ 3 : เร ื่องสบืเน ื่อง 

     - ไม่มี- 
ระเบียบวาระท ี่ 4 : เร ื่องเสนอเพื่อทราบ 
 

                  4.1 องค์ความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ 2564  
  คุณวรงค์ ชื่นครุฑ คุณอ านวยของกลุ่มจัดการความรู้ ชี้แจงรายละเอียด ในปีงบประมาณ 
2564  จะมีการต่อยอด การให้บริการ จุด One Stop Service โดยทางกลุ่มจะท าการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายใต้การจัดการความรู้เรื่อง “การพัฒนากระบวนการให้บริการนักศึกษาทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ซึ่งมีรายละเอียดของกระบวนการ ดังนี้ 
   1) เรื่องเอกสาร โดยมีขั้นตอนการออกหนังสือขอฝึกของคณะ ขั้นตอนการออก
หนังสือหลังจากการตอบรับของสถานประกอบการ  
   2) การอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
  ซึ่งทางกลุ่มการจัดการความรู้ มีแนวความคิดในการจัดการความรู้ ดังนี้ 
   1) มีการท างานที่มีส่วนร่วมและเน้นการสื่อสาร โดยการสร้างคลิปวีดีโอละครสั้น 
เพ่ือน าเสนอขั้นตอนและกระบวนการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีสมาชิกในกลุ่มแสดงในบทบาท
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ และมีนักศึกษาเข้ามาแสดงบทบาทของนักศึกษาด้วย เพ่ือเน้นการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกในกลุ่ม และน าคลิปดังกล่าวเผยพ่ีทางสื่อออนไลน์ให้แก่นักศึกษา ซึ่งการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
นักศึกษาต้องเตรียมความพร้อมตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 และต้องมีการเตรียมตัวล่วงหน้า  
   2) ส าหรับนักศึกษาที่จะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทางคณะจะมีการอบรมให้กับ
นักศึกษาแบบออนไลน์ เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
   3) มีการท าฐานข้อมูลของสถานประกอบการที่นักศึกษาได้เข้าฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในแต่ละภาคเรียนและปีการศึกษา ซึ่งการท าฐานข้อมูลนั้น จะมีการให้คะแนนสถานประกอบการ ที่มี
ความพร้อมและเหมาะสมกับนักศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลแนะน าให้กับนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
   4) มีการปรับปรุงแบบฟอร์มของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้มีความสะดวกและ
ง่ายในการสื่อสาร เนื่องจากปัจจุบันมีปัญหาในด้านการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่และนักศึกษา ในการใช้
แบบฟอร์ม 
   5) เป้าหมายของการจัดการความรู้ แบ่งเป็น 2 ประเด็นคือ (1) ต้องการให้นักศึกษา
เข้าใจขั้นตอนกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (2) ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจกระบวการปฏิบัติงานฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ   
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  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
   1) ควรมีจุด focus หรือ specific ของการจัดการความรู้ในเรื่องการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพที่ชัดเจน ด้วยระยะเวลาและขอบเขตค่อนข้างกว้างถ้าท าทุกจุด แก่นแท้ของปัญหาที่เกิดขึ้นจริงจะไม่ได้
รับการแก้ไขหรือได้รับแลกเปลี่ยนและได้รับความรู้ที่ถูกต้อง ถูกวิธี  
   2) กระบวนการปฏิบัติงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้วิเคราะห์ เริ่มต้นที่ขั้นตอน
กระบวนการออกสารติดต่อสื่อสาร ก าหนดปัญหาให้ชัดเจนว่านักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็น
อย่างไร ยกตัวอย่าง มีนักศึกษาท าเอกสารออกฝึก 300 คน ได้ที่ฝึก 250 คน ไม่ได้ที่ฝึก 50 คน เพราะอะไร 
เช่น 50 คนมาติดต่อไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด แสดงว่า นักศึกษาไม่เป็นไปตามกระบวนที่เรา ได้แจ้ง
ตามปฏิทิน หรือ ประกาศแล้วมีกิจกรรมปฐมนิเทศหรือกิจกรรมอ่ืนไหม ควรมีการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาแต่
ละสาขาวิชา เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้แจ้งรายละเอียดกับนักศึกษา 
   3) ควรมีการวิเคราะห์ว่านักศึกษาหลังจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้รับเข้าท างาน
กี่คน เช่น นักศึกษาได้งานท าหลังจบการศึกษา ร้อยละ 5 สามารถย้อนกลับมาดูกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้น การ
เลือกที่ฝึกงาน นักศึกษามึความพร้อมไหม ด้านภาษา ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านบุคลิกภาพ  มีแบบสอบถามเพ่ือ
ถามสถานที่ประกอบการที่นักศึกษาไปฝึกแล้ว ว่ามีการร้องเรียน (Complaint) ด้านใดมากที่สุด ซึ่งสามารถ
น ามาเป็นหัวข้อ KM ที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ได้มากกว่ากระบวนการเอกสาร สถานที่ฝึก ซึ่งสามารถควบคุม
ได้ไม่ยากเกินไป  
   4) นักศึกษาควรมีความพร้อมก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในทุกด้าน  
 
 มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ 

                   
ระเบียบวาระท่ี 5 : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1 แนวทางการด าเนินงานและการแสวงหาความรู้ ของกลุ่มการจัดการความรู้ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้แนวทางการด าเนินงานและ
การแสวงหาความรู้ดังนี้ 
   1)  ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ นักศึกษาไม่รู้ถึงกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เมื่อรู้
ถึงปัญหา จากนั้นมาออกแบบกระบวนการ ซึ่งจะท าให้มองเห็นการปรับปรุงกระบวนการ ซึ่งทางกลุ่ม สามารถ
แสดงหาข้อมูลจากคณะอ่ืน หรือเชิญผู้มีความรู้มาแชร์ประสบการณ์ความรู้จากบริบทของหน่วยงานที่ต่างกัน 
จากนั้นมาตัวชี้วัดว่า เมื่อนักศึกษามีความพร้อม นักศึกษาเลือกสถานประกอบได้ดี ที่สถานประกอบหรือ
หน่วยงานต่างๆที่นักศึกษาเข้าฝึกให้ความร่วมมือดี สุดท้ายนักศึกษาได้ฝึกในสิ่งนักศึกษาสมควรฝึก อาจจะเป็น 
70% หรือ 80% ขึ้นไปนักศึกษาได้รับการติดต่อเข้าท างาน ถือว่าประสบความส าเร็จในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนักศึกษา หรือ ประเมินข้อมูลบางส่วนหลังจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาสามารถไปต่อ
ยอดเป็นเจ้าของ Stat up ได้ ซึ่งได้แนวความคิดมาจากการท างานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
   2) สามารถเลือกสาขาวิชาในคณะ เพ่ือท างานทดลองกระบวนการ และ ได้ผลลัพธ์
เป็นนักศึกษาที่ได้งานท าหรือเป็นเจ้าของธุรกิจ ยกตัวอย่างสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่
นักศึกษาประสบความส าเร็จจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากนั้นเชิญนักศึกษามาแชร์ข้อมูลในวัน
ปฐมนิเทศ หรือโครงการเตรียมฝึก ว่ามีเกณฑ์ตัดสินอย่างไรในการเลือกสถานที่ฝึกอย่างไร เพ่ือเป็นแรงบันดาล
ใจให้กับนักศึกษาท่ีจะออกฝึกในรุ่นต่อไป  
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   3) ควรเพ่ิมความชัดเจนในเป้าหมายของกลุ่ม และ ไม่ควรมุ่งเน้นด้านปรับ
กระบวนการเพียงอย่างเดียว แต่ให้มุ่งเน้นว่านักศึกษาได้รับอะไรจากกระบวนการซึ่งต้องเน้นผลลัพธ์ของ
นักศึกษาเป็นส าคัญ 
   4) นอกจากแผนงานที่เป็นรูปแบบของกองแผนงานแล้ว ควรให้ใส่ข้อมูลที่เป็น
รายละเอียด เช่น กลุ่มเป้าหมาย จะมีการแลกเปลี่ยนกับใคร อย่างไร เขียนค าอธิบายเพ่ิมเติมท าไมถึงท ากับ
กลุ่มนี้   
   5) เขียนอธิบายว่าเหตุใด กลุ่มการจัดการความรู้ จึงเลือกท าในหัวข้อ“การพัฒนา
กระบวนการให้บริการนักศึกษาทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ” ซึ่ง
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับตัวชี้วัด QS World University Rankings, Web Prometric , กพร, การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เป็นตอบสนองการท างาน และท าให้นักศึกษาประสบ
ความส าเร็จจากการฝึกประสบการณืวิชาชีพ 
   6) แนะน าวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ของกระบวนการ ถึง
บทบาทหน้าที่ในแต่ละส่วน  เพ่ือวิเคราะห์ว่าใครส าคัญตรงส่วนไหน และจัดการกระบวนการที่ส าคัญได้ เพ่ือ
วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการแลกเปลี่ยนหรือเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ ท าให้ผลผลิตของ
กระบวนการจัดเจนยิ่งขึ้น เช่นในด้านงบประมาณ ถ้ามีการให้งบประมาณ 10 ,000 ในแต่ละสาขาวิชาเพ่ือให้
เตรียมความพร้อมของนักศึกษา ได้ท าการวิเคราะห์ถึงความจ าเป็น ซึ่งเป็นกลยุทธ์ริเริ่ม ( Initiative Strategic) 
ในการจัดสรรทรัพยากรบางส่วนเพ่ือให้ด าเนินกิจกรรม ถ้าไม่มีเงิน ไม่มีคน ท าให้ไม่สามารถท ากิจกรรมได้ อีก
ทั้งยังเป็นการบูรณาการงานด้านประกันคุณภาพ และงานแผนของคณะ อาจจะเป็นการท างานใหม่ในด้านการ
ก าหนดงบประมาณในส่วนนี้ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบเชิงบวกได้  
   7) วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ต้องก าหนดบทหน้าที่ ซึ่งในแต่ละ
กลุ่มจะท าไม่เหมือนกัน บางกลุ่มท าบางขั้นตอน บางกลุ่มเป็นการรับข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงาน บางกลุ่มเป็นผู้ให้
ข้อมูล ซึ่งท าให้ได้เรียนรู้กระบวนการไปด้วย ในเบื้องต้นไม่ควรก าหนดกิจกรรมเองทั้งหมดแต่ให้วางไว้บางส่วน 
แต่ให้กิจกรรมบางอย่างเกิดข้ึนตามกระบวนการที่ควรจะดี  
   8) แผนการด าเนินงาน ควรเขียนแผนตามที่กลุ่มวางแผนไว้เป็นกิจกรรมหลัก และ
เขียนส่วนกิจกรรมที่อาจเกิดขึ้นหรือที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้ และสามารถส่งแผนการด าเนินงานให้กับ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือตรวจและพิจารณา  
    
 มติที่ประชุม :  ที่ประชมุรับทราบ 

 
ระเบียบวาระท ี่ 6 : เร ื่องอ ื่น ๆ 

 - 
 

เลิกประช ุม เวลา 12.00 น. 
 
 
 
 
 

 (นางสาวทัศนียา มีเปี่ยมสมบูรณ์)  
      ผู ้สร ุปรายงานการประชุม 
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รายงานการประชุมครั้งที่ 4 
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รายงานการประชุมกลุ่มการจัดการความรู้ 
 

องค์ความรู้ท่ี 3  การพัฒนากระบวนการให้บริการนักศึกษาทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คร้ังท่ี 4 / 2564 
 

วันศุกร์ ที ่ 19  กมุภาพันธ์  พ.ศ. 2564   เวลา 13.30 - 16.30 น.  
 

ณ  ห้องประชุม 26109 ชั้น 1  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

****************** 
 

ผู้มาประช ุม 
1. นายวรงค ์ ชื่นครุฑ   
2. นางสาวทัศนียา มีเปี่ยมสมบูรณ ์   
3. นางทิฆัมพร อิสริยอนันต์

กิตติมศักดิ์ 
  

4. นางสาววิภาวดี วงศ์พุฒิเลิศ   
 5. นายปวิตร คงประเสริฐ   
6. นายศุภพล ค าชื่น   
7. นายพงศ์ธร ผลพัฒนาสกุลชัย   
8. นายนฤดม จิ๋วประดิษฐ์กุล  

 
 

9.      นางสาวสุมิตรา                             พรหมขุนทอง                 
 
 
 
 

 
  

 
 

เร ิ่มประช ุมเวลา : 13:30 น. 
 

ประธานทีป่ระช ุม : นายวรงค์ ช่ืนครุฑ 
 

ระเบียบวาระท ี่  1 :  เร ื่องประธานแจ้งท ี่ประชุมทราบ 
นายวรงค์ ชื่นครุฑ ประธานกล่าว เปิดการประชุม ชี้แจงหัวข้อการประชุมให้ผู้เข้าร่วม

ประชุมรับทราบ   
มติที่ประชุม :  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท ี่  2 :  เร ื่องรับรองรายงานการประชุม 
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  3/2564 

มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระท ี่ 3 : เร ื่องสบืเน ื่อง 
3.1 แนวทางการด าเนินงานและการแสวงหาความรู้ ของกลุ่มการจัดการความรู้ ประจ าปี

งบประมาณ 2564 
ประธานในที่ประชุม (คุณวรงค์ ชื่นครุฑ) ตามที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรเมษฐ์ แสงอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒิ  

ได้ให้แนวทางและข้อคิดเห็นในการด าเนินการจัดการความรู้ในคราวประชุมครั้งที่ 3 เมื่อวันอังคาร ที่  15  
ธันวาคม  พ.ศ. 2563 นั้น ในการพัฒนากระบวนการให้บริการนักศึกษาทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีการ
น าผังก้างปลา มาอธิบายสาเหตุของปัญหาตลอดจนวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งจาการสังเคราะห์ข้อมูลต่าง 
สามารถสรุปผังก้างปลาได้ดังนี ้
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1.Man :          
           

3.Machine :  
                    

4.Money : 
        

5.Environment :  
              
                   

Problem :            
                     
                         
           

                              
                  

Effect :        

Causes :       

                    
                         
       

                    
             

            
                

              :         
                           
                         

              :             
                     
       

              :       
                
            
          
          

                           
                 

2. Method :  
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มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท ี่ 4 : เร ื่องเสนอเพื่อทราบ 
 

4.1 แจ้งสมาชิกลาออกจากกลุ่มการจัดการความรู้ 
ประธานในที่ประชุม แจ้งการลาออกจากกลุ่มการจัดการความรู้ กลุ่ม Decagram ของนางทิฆัมพร อิส

ริยอนันต์ 
 มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1 การจัดกิจกรรมให้ความรู้นักศึกษาเรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยกลุ่ม การ
จัดการความรู้ Decagram 
 ประธานให้สมาชิกพิจารณาการจัดกิจกรรมให้ความรู้นักศึกษาเรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็น
การให้ความรู้แก่นักศึกษาในการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(ฝึกงาน) ออนไลน์ ซึ่งจะท าใน
รูปแบบของการไลฟส์ดผ่านเฟสบุ๊คไลฟ์ โดยในการไลฟ์นั้นจะต้องมีเจ้าหน้าที่ประจ าการตอบค าถามนักศึกษา
ด้วย ซึ่งล าดับรายการการน าเสนอจะมีการซักซ้อมท าความเข้าใจกันในวันซ้อม  
 มติที่ประชุมก าหนดจัดไลฟ์สด ผ่านเฟสบุ๊คไลฟ์ ในวันที่ 23 มีนาคม 2564 แบ่งเป็น 2 รอบ รอบเช้า
และรอบบ่าย รอบละ 1 ชั่วโมง และก าหนดซ้อมคิวในวันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. พร้อมกันที่ห้อง
ส านักงานค 
 
  มติที่ประชุม :  เห็นชอบ 
 
 5.2 ก าหนดการพบผู้ทรงคุณวุฒิครั้งที่ 2  
 ประธานขอให้สมาชิกเสนอวัน เวลาในการพบผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่  2 
 สมาชิกเห็นชอบเลือก พบผู้ทรงคุณวุฒิในวันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น.  
 ประธานมอบคุณสุมิตรา พรหมขุนทอง ประสานงานกับกองนโยบายและแผน และมอบคุณ
ทัศนียา มีเปี่ยมสมบูรณ์ ติดต่อผู้ทรงคุณวุฒิ 
 มติที่ประชุม :  เห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระท ี่ 6 : เร ื่องอ ื่น ๆ 

 - ไม่มี - 
  
เลิกประช ุม เวลา 16.30 น. 

 
 

 
                                                                      (นางสาวสุมิตรา  พรหมขุนทอง)  

              ผู ้สร ุปรายงานการประชุม 
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รายงานการประชุมครั้งที่ 5 
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รายงานการประชุมกลุ่มการจัดการความรู้ 
องค์ความรู้ที่ 3  การพัฒนากระบวนการให้บริการนักศึกษาทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5 / 2564 

วันอังคาร ที่  30  มีนาคม  พ.ศ. 2564   เวลา 10.30 - 12.00 น. 
ณ  ห้องประชุม 26109 ชั้น 1 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
******************************************************* 

 
ผู้มาประช ุม 
1.     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒิ  
2. นายวรงค ์ ชื่นครุฑ 
3. นางสาวทัศนียา มีเปี่ยมสมบูรณ ์
4. นายพงศธร  ผลพัฒนาสกุลชัย 
5. นางสาววิภาวดี วงศ์พุฒิเลิศ 
 6. นางสาวนภาพร                           ทองรัตนชาติ 
7. นางสาวสุมิตรา                             พรหมขุนทอง                
8. นายปวิตร คงประเสริฐ 
9. นายศุภพล ค าชื่น 
10.      นายนฤดม จิ๋วประดิษฐ์กุล 

 
 

เร ิ่มประช ุมเวลา : 10:30 น. 
 

ประธานทีป่ระช ุม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ระเบียบวาระท ี่  1 :  เร ื่องประธานแจ้งท ี่ประชุมทราบ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกล่าว เปิดการ

ประชุม  
 
มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระท ี่  2 :  เร ื่องรับรองรายงานการประชุม 
     รายงานการประชุม ครั้งที่ 4 /2564 
 
มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท ี่ 3 : เร ื่องสบืเน ื่อง 
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จากการประชุมครั้งที่ 4 /2564 เมื่อวันศุกร์ ที่  19  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564   เวลา 13.30 - 
16.30 น.กลุ่มจัดการความรู้ได้ข้อมูลจากการแยะแยกสาเหตุของปัญหาไปสู่กระบวนการด าเนินงานทางด้าน
ฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสมาชิกมีการประชุมสรุปใช้โมเดลผัง
ก้างปลา เป็นแนวทางในการจัดการความรู้แต่ละส่วน และแบ่งเป็นปัจจัยด้านต่างๆ ของปัญหา โดยใช้
หลักการ 4M1E ในการระบุสาเหตุของปัญหา เพ่ือน าไปสู่การแยกแยะต่างๆ มีการสรุปวิธีการความรู้ที่
เหมาะสม และน าไปใช้ในการปฏิบัติจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่ผู้ทรงคุรวุฒิได้แนะน าให้วิเคราะห์ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ของกระบวนการ โดยใช้ขั้นตอน QC story เข้ามาใช้ในการแก้ไขปัญหา ใน
การประชุมครั้งที่ 3 /2564 ที่ผ่านมา 
 
ระเบียบวาระท ี่ 4 : เร ื่องเสนอเพื่อทราบ 
 

4.1 แนวทางการด าเนินงานและการแสวงหาความรู้ ของกลุ่มการจัดการความรู้ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564  

คุณวรงค์ ชื่นครุฑ คุณอ านวยของกลุ่มจัดการความรู้ ชี้แจงรายละเอียด ในปีงบประมาณ 
2564 ตามที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรเมษฐ์ แสงอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้แนวทางการด าเนินงานและการแสวงหา
ความรู้ กลุ่มการจัดการความรู้ กลุ่มจัดการความรู้ ได้น าแนวทางการด าเนินงานของกลุ่มให้เป็นแนวทางปฏิบัติ
ในการจัดการความรู้ (KM) การพัฒนากระบวนการให้บริการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้หลักการและขั้นตอนของกระบวนการแก้ไขปัญหาตามแนวทาง QC Story 
มี 7 ขั้นตอน และน าข้อมูลไปวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยใช้โมเดลผังก้างปลามีรายละเอียดดังนี้ 
  1)  ก าหนดหัวข้อของปัญหา  

กลุ่มการจัดการความรู้ได้ก าหนดหัวข้อของปัญหา เรื่องการให้บริการนักศึกษาทางด้านการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มาจากการทบทวนการจัดการความรู้ ซึ่งได้มีการท าแบบส ารวจการให้บริการนักศึกษา 
ณ จุด One Stop Service ซึ่งการให้บริการนักศึกษาทางด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีกระบวนการและ
ขั้นตอนที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ โดยก าหนดให้มีการจัดการความรู้ในปีงบประมาณ 2564  

2) ส ารวจสภาพปัจจุบันของปัญหา  
ปัจจุบันการให้บริการด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ณ จุด One Stop Service ยังไม่มี

ประสิทธิภาพ การสื่อสารให้ผู้รับบริการเกิดความเข้าใจในการท างานยังไม่มึความชัดเจน ผู้ปฏิบัติงานขาด
ความรู้ความเข้าใจในงานนั้นท าให้ไม่สามารถตอบค าถามได้  จากการวิ เคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholders) ของกระบวนการ ถึงบทบาทหน้าที่ในแต่ละส่วน ท าให้กลุ่มการจัดการความรู้ให้ความส าคัญ
ในการแก้ไขปัญหาการให้บริการด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยยึดตัวนักศึกษาเป็นศุนย์กลางของการ
แก้ไขปัญหา และขยายการแก้ไขปัญหาไปยังส่วนอื่นๆ หรือผู้ปฏิบัติงานด้วย 

3) การตั้งเป้าหมาย  
การตั้งเป้าหมายของการด าเนินการจัดการความรู้ คือการด าเนินงานในการให้บริการด้านการ

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษามีความถูกต้องเหมาะสม เป็นไปตามก าหนดระยะเวลาและมีประสิทธิภาพ 
โดยใช้กระบวนการวัดระดับความคิดเห็นหรือวัดความพึงพอใจในต่อการให้บริการนักศึกษาทางด้านฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

4) วิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าของปัญหา 
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วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยใช้โมเดลผังก้างปลา ทั้งนี้ได้ก าหนดหัวปลาเป็นปัญหาการ
ให้บริการนักศึกษาทางด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ไม่มีประสิทธิภาพ และก้างปลาเป็นสาเหตุของปัญหา
ตามหลัก 4M 1E  

 
   5) ด าเนินการแก้ไข 
  กลุ่มการจัดการความรู้ก าหนดให้มีการด าเนินการแก้ไขปัญหาตามสาเหตุหลักของปัญหา โดย
เลือกกลยุทธ์ที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหาการให้บริการด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ไม่มีประสิทธิภาพ มี
รายละเอียดในการด าเนินงาน ดังนี้ 
  5.1) การจัดท ากระบวนการหรือขั้นตอนการให้บริการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือคู่ มือ
การให้บริการนักศึกษาทางด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กลุ่มการจัดการความรู้ได้มีการปรับปรุงแบบฟอร์ม
ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้มีความสะดวกและง่ายต่อการสื่อสาร  
  5.2) กลุ่มการจัดการความรู้ได้มีการด าเนินการจัดอบรมให้ความรู้ตามกระบวนการหรือ
ขั้นตอนให้บริการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษาในรูปแบบออนไลน์ (Facebook Live) โดยแบ่งออกเป็น 
2 รอบ คือ รอบเช้าและรอบบ่าย โดยรอบเช้ามีจ านวนผู้เข้ารับชม จ านวน 164 คน และรอบบ่ายมีจ านวนผู้เข้า
รับชม จ านวน 86 คน รวมถึงมีการถ่ายทอดให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ จุด One Stop Service 
โดยอบรมแบบ (On The Job Training)  
  5.3) การจัดท าการเรียนการสอนของการให้บริการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีการท างาน
ที่มีส่วนร่วมและเน้นการสื่อสารโดยสร้างคลิปวีดีโอเป็นละครสั้น เพ่ือน าเสนอขั้นตอนและกระบวนการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีสมาชิกในกลุ่มแสดงบทบาท และน าคลิปดดังกล่าวเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ให้แก่
นักศึกษา 
  5.4) มีการจัดท าฐานข้อมูลของสถานประกอบการที่นักศึกษาได้เลือกเข้าฝึกประสบการณ์
วิชาชีพซึ่งจะมีการให้คะแนนสถานประกอบการที่มีความพร้อมและเหมาะสมกับนักศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูล
แนะน าให้กับนักศึกษาในการเลือกสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
  6) ติดตามผล  
  เป็นการตรวจสอบและติดตามผลให้ด าเนินการตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด และให้เป็นไป
ตามรูปแบบ P-D-C-A โดยมีกระบวนการวัดระดับความคิดเห็นในการให้บริการทางด้านการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
  7) จัดท าให้เป็นมาตราฐาน 
  - น า QC Story ทั้ง 7 ขั้นตอน มาเชื่อมโยงในเรื่องของ P-D-C-A และก าหนดให้เป็น
มาตราฐาน รอสรุปหลักการจัดให้เป็นมาตราฐาน ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 

 
  ข้อมูลไปวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยใช้โมเดลผังก้างปลา 
 
  เรื่องการให้บริการนักศึกษาทางด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   

1. สาเหตุทางด้าน Man ได้แก่ 
1.1 นักศึกษาไม่รู้ ไม่เข้าใจในด้านการให้บริการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และไม่ได้รับ

ความรู้จากฝ่ายบริการการศึกษา 
1.2 นักศึกษาไม่สนใจเรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
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1.3 เจ้าหน้าที่ท่ีให้บริการไม่สามรถให้บริการนักศึกษาได้อย่างถูกต้อง 
2. สาเหตุทางด้าน Method ได้แก่ 

2.1 ไม่มีกระบวนการและขั้นตอนและชัดเจน ท าให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่และ
ผู้รับบริการไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.2 กระบวนการให้บริการทางด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีหลายขั้นตอน    
ยากต่อการปฏิบัติงานและยากต่อการท าความเข้าใจ 

        2.3 ไม่ได้ก าหนดเวลาส าหรับการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา 
.  3. สาเหตุทางด้าน Machine เครื่องมือและอุปกรณ์  

       ส าหรับสาเหตุนี้ไม่มีผลต่อการให้บริการทางด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เนื่องจาก
ทางคณะมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เพียงพอต่อการให้บริการ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีต่างๆ  
4. สาเหตุทางด้าน Money ส าหรับสาเหตุนี้ไม่มีผลต่อการให้บริการทางด้านการฝึกประ
การณ์วิชาชีพ เนื่องจากทางคณะฯ มีงบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงาน ณ One stop 
Service ในทุกปีงบประมาณ 
5. สาเหตุทางด้าน Environment สาเหตุนี้ไม่มีผลต่อการให้บริการทางด้านการลงทะเบียน
เรียน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ซึ่งไม่ส่งผล
กระทบในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
   1) ควรปรับเรื่องการให้บริการนักศึกษาทางด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
โมเดลผังก้างปลา 1. สาเหตุทางด้าน Man และ 2. สาเหตุทางด้าน Method ปรับสาเหตุให้เหลือเพียงสาเหตุ
เดียว 
   2) ควรศึกษากระบวนการการออกแบบ Process Design และน ากระบวนการ 
Process Design มาใช้ในการเตรียมความพร้อมในการประชาสัมพันธ์กระบวนการปฏิบัติงานฝึกประสบการณ์
วิชาชีพแก่นักศึกษาในรูปแบบออนไลน์ (Facebook Live) และมีการเขียน Story การก าหนดเวลา การซักซ้อม
บทสนทนา ระบบการจัดไฟ ขั้นตอนและวิธีการ หรือการท างานเบื้องหลังต่างๆ ประธานเสนอให้จัดท าเป็น ให้
จัดท าเป็นคลิปสั้นๆ สื่อให้เห็นถึงขั้นตอนการผลิตรายการ หรือProduction กระบวนการไลฟสด และน ามา
เขียนให้เกิดองค์ความรู้ แบบเน้นการมีส่วนร่วมของฝ่ายต่างๆ 
   3) เสนอให้น ารูปแบบของกลุ่มการจัดการความรู้ มาปรับเป็นรูปแบบงานวิจัยเพ่ือต่อ
ยอด น าผังก้างปลามาวิเคราะห์เป็นงานวิจัย  QC Story /Check List /Pareto 
 มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 5 : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

     - ไม่มี- 
ระเบียบวาระท ี่ 6 : เร ื่องอ ื่น ๆ 

      - ไม่มี- 
 
 

เลิกประช ุม เวลา 12.00 น       
(นางสาววิภาวดี วงศ์พุฒิเลิศ)  
   ผู้สรุปรายงานการประชุม 
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รายงานการประชุมครั้งที่  6 
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รายงานการประชุมกลุ่มการจัดการความรู้ 
องค์ความรู้ที่ 3  การพัฒนากระบวนการให้บริการนักศึกษาทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งท่ี 6 / 2564 

วันพฤหัสบดีที่  22  กรกฏาคม  พ.ศ. 2564   เวลา 10.00 - 12.00 น. 
ประชุมในรูปแบบ online ผ่านระบบ Google Meeting 

******************************************************* 
 

ผู้มาประชุม 

1. นายวรงค ์ ชื่นครุฑ 

2. นางสาวทัศนียา มีเปี่ยมสมบูรณ์ 

3. นายพงศธร  ผลพัฒนาสกุลชัย 

4. นางสาววิภาวด ี วงศ์พุฒิเลิศ 

 5. นางสาวนภาพร       ทองรัตนชาติ 

6. นางสาวสุมิตรา      พรหมขุนทอง                

7. นายปวิตร คงประเสริฐ 

8. นายศุภพล ค าชื่น 

9.    นายนฤดม จิ๋วประดิษฐ์กุล 

 
 

เริ่มประชุมเวลา : 10:00 น. 
 

ประธานที่ประชุม : คุณวรงค์  ชื่นครุฑ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 :  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
คุณวรงค์ ชื่นครุฑ เป็นประธานกล่าว เปิดการประชุม  
 
      มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี  2 :  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
     รายงานการประชุม ครั้งที่ 5 /2564 

มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 : เรื่องสืบเนื่อง 
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 กลุ่มการจัดการความรู้ได้มีการด าเนินการจัดอบรมให้ความรู้ตามกระบวนการหรือ
ขั้นตอนให้บริการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษาในรูปแบบออนไลน์ (Facebook Live) เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว โดยรอบเช้ามีจ านวนผู้เข้ารับชมทั้งสิ้น 250 คน รวมถึงมีการถ่ายทอดให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน 
ณ จุด One Stop Service โดยอบรมแบบ (On The Job Training) ส าหรับในส่วนของการจัดท าการเรียน
การสอนของการให้บริการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีการท างานที่มีส่วนร่วมและเน้นการสื่อสารโดยสร้าง
คลิปวีดีโอเป็นละครสั้น เพ่ือน าเสนอขั้นตอนและกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีสมาชิกในกลุ่ม
แสดงบทบาท และน าคลิปดังกล่าวเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ นั้น จ าต้องระงับไปเนื่องจากสถานการณ์โรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 : เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 

4.1 แนวทางการด าเนินงานและการแสวงหาความรู้ ของกลุ่มการจัดการความรู ้
ประจ าปีงบประมาณ 2564  

คุณวรงค์ ชื่นครุฑ คุณอ านวยของกลุ่มจัดการความรู้ ได้สรุปเนื้อหาองค์ความรู้ด้านฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ พร้อมทั้งมอบหมายหน้าที่ส าหรับสมาชิกแต่ละท่านในการจัดท ารูปเล่มรายงานสรุปผล
การด าเนินงานการจัดการความรู้ องค์ความรู้ที่ 3  การพัฒนากระบวนการให้บริการนักศึกษาทางด้านฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้ 

 

ล าดับที ่ ชื่องาน  ผู้รับผิดชอบ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่ม   

1 ความเป็นมาของกลุ่ม นางสาวสุมิตรา   พรหมขุนทอง                                         

2 สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติและบทบาทหน้าที่ของสมาชิก นางสาวสุมิตรา   พรหมขุนทอง                                         

ส่วนที่2 การด าเนินงานจัดการความรู้   
3 การก าหนดองค์ความรู้หลักท่ีจ าเป็นหรือส าคัญต่องาน

หรือกิจกรรมของหน่วยงาน และก าหนดเป้าหมายของ
การจัดการความรู้ 

นางสาวทัศนียา  มีเปี่ยมสมบูรณ์ 

4 การเสาะแสวงหาความรู้ที่ต้องการ นางสาวทัศนียา  มีเปี่ยมสมบูรณ์ 

5 
การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้บางส่วนให้เหมาะสมต่อ
การด าเนินงานของหน่วยงาน 

นางสาววิภาวดี  วงศ์พุฒิเลิศ 

6 การน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

นางสาววิภาวดี  วงศ์พุฒิเลิศ 

7 การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยุกต์ใช้
ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัดออกมาเป็นขุม
ความรู้ 

นางสาวนภาพร  ทองรัตนชาติ 
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ล าดับที ่ ชื่องาน  ผู้รับผิดชอบ 
8 

การรวบรวมความรู้และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 

นางสาวนภาพร  ทองรัตนชาติ 

ส่วนที่3 ผลผลิตและผลลัพธ์   

9 ความรู้ที่ได้และการกลั่นกรองความรู้ นายนฤดม  จิ๋วประดิษฐ์กุล 

10 การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  นายนฤดม  จิ๋วประดิษฐ์กุล 

11 สรุปผลการด าเนินการจัดการความรู้ นายศุภพล  ค าชื่น 

12 การต่อยอดองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่เกิดขึ้น นายพงศธร  ผลพัฒนาสกุลชัย 

เพิ่มเติม     

13 รายงานการวิจัยประกอบการด าเนินงานจัดการความรู้
ของกลุ่ม 

นายปวิตร  คงประเสริฐ 

14 เล่มคู่มือ นายวรงค ์ ชื่นครุฑ 
นายปวิตร  คงประเสริฐ 

 
 มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ 

                   
ระเบียบวาระท่ี 5 : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

     - ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 6 : เรื่องอ่ืน ๆ 

 6.1  นัดหมายการประชุมครั้งต่อไป 
 
 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ประชุมครั้งต่อไปในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 
 

เลิกประชุม เวลา 12.00 น.   

 

 

 

 
                                                              (นายนฤดม  จิ๋วประดิษฐ์กุล) 

   ผู้สรุปรายงานการประชุม 
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รายงานการประชุมครั้งที่  7 
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รายงานการประชุมกลุ่มการจัดการความรู้ 
องค์ความรู้ที่ 3  การพัฒนากระบวนการให้บริการนักศึกษาทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งท่ี 7 / 2564 

วันศุกร์ที่  30  กรกฏาคม  พ.ศ. 2564   เวลา 13.30 - 14.30 น. 
ประชุมในรูปแบบ online ผ่านระบบ Google Meeting 

******************************************************* 
ผู้มาประชุม 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรเมษฐ์  แสงอ่อน 

2.  นายวรงค์  ชื่นครุฑ 

3.  นางสาวทัศนียา  มีเปี่ยมสมบูรณ์ 

4.  นายพงศธร   ผลพัฒนาสกุลชัย 

5.  นางสาววิภาวดี  วงศ์พุฒิเลิศ 

6.  นางสาวนภาพร                            ทองรัตนชาติ 

7.  นางสาวสุมิตรา                             พรหมขุนทอง                

8.  นายปวิตร  คงประเสริฐ 

9.  นายศุภพล  ค าชื่น 

10.  นายนฤดม  จิ๋วประดิษฐ์กุล 

 
เริ่มประชุมเวลา   : 14:10 น. 
 

ประธานที่ประชุม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรเมษฐ์ แสงอ่อน (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 :  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานเปิดการประชุม  

 
 มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 :  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 รายงานการประชุมกลุ่มการจัดการความรู้องค์ความรู้ที่ 3 การพัฒนากระบวนการให้บริการนักศึกษา
ทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 6/2564 วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฏาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น.   

มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 3 : เรื่องสืบเนื่อง 
 จากการประชุมกลุ่มครั้งท่ี 6/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฏาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 - 12.00 
น. กลุ่มจัดการความรู้ได้มีการมอบหมายหน้าที่ให้สมาชิกในกลุ่มแต่ละท่านจัดท ารูปเล่มรายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานการจัดความรู้ องค์ความรู้ที่ 3 นั้น 
 คุณวรงค์ ชื่นครุฑ คุณอ านวยของกลุ่มจัดการความรู้ได้อธิบายกระบวนการเขียนรายงานของแต่ละ
หัวข้อให้กับสมาชิกในกลุ่ม พร้อมทั้งสรุปผลจากแบบสอบถามความคิดเห็นก่อนและหลังการพัฒนา
กระบวนการให้บริการกับนักศึกษาด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยแบ่งเป็น เจ้าหน้าที่จ านวน 30 คน และ
นักศึกษาจ านวน 160 คน เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการเขียนรายงานของแต่ละหัวข้อ และต้อง
มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กัน พร้อมกับหลักฐานประกอบการพิจารณา และก าหนดวันส่งงานของสมาชิก
เพ่ือตรวจสอบและรวบรวมจัดท ารูปเล่มรายงานที่สมบูรณ์ 
 
มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 : เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1 สรุปผลการด าเนินงานและการแสวงหาความรู้ ของกลุ่มการจัดการความรู้ ประจ าปี

งบประมาณ 2564 
 คุณวรงค์ ชื่นครุฑ คุณอ านวยของกลุ่มจัดการความรู้ สรุปรายงานเกี่ยวกับภาพรวมของการจัดการองค์
ความรู้ กลุ่มของการพัฒนากระบวนการให้บริการนักศึกษาทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เกิดจากความต้องการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับเจ้าหน้าที่
และนักศึกษาเข้าใจในกระบวนการมากยิ่งขึ้น อีกท้ังยังเป็นกระบวนการที่ส าคัญส าหรับนักศึกษาที่จะส าเร็จ
การศึกษา ดังนั้นนักศึกษาจ าเป็นต้องรู้ข้ันตอนหรือกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับกระบวนการนั้นนอกจากนักศึกษาแล้วยังมีเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายของคณะ ที่นอกเหนือจากฝ่ายบริการการศึกษา
ต้องรู้และสามารถตอบค าถามเกี่ยวกับกระบวนการหรือขั้นตอนการขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษา 
แบบถูกต้องและชัดเจน จึงเป็นที่มาของการพัฒนากระบวนการให้บริการนักศึกษาทางด้านฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นว่า เพ่ือให้ความเป็นมาหรือที่มา
ของกลุ่มมีความชัดเจนและหนักแน่นมากยิ่งข้ึน ให้กลุ่มสมาชิกองค์ความรู้ใส่ผลกระทบที่เกิดจากกระบวนการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพ่ิมเติม 
 คุณวรงค์ ชื่นครุฑ คุณอ านวยของกลุ่มจัดการความรู้ รายงานเกี่ยวกับแผนการจัดอบรมการปฏิบัติงาน
ให้บริการด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และแผนฝึกอบรมการให้ความรู้และการฝึกประสบการณ์วิชาชีก
ในช่วงเดือน มิถุนายน ที่ผ่าน คู่มือการให้บริการด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
และคู่มือถามตอบด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทางกลุ่มได้น าเครื่องมือมาใช้กับนักศึกษา และเจ้าหน้าที่ของ
คณะ พร้อมกับให้ลงปฏิบัติงานจริง ณ จุดบริการ One Stop Service คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อม
กับให้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นก่อนและหลัง โดยแบ่งเป็น 2 ชุดคือ แบบสอบถามความคิดเห็นต่อ
กระบวนการให้บริการ และแบบสอบถามการให้บริการด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 จากผลการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการและการให้บริการด้านการฝึกประสบการณ์วิชา
ชีพ ก่อนการอบรมให้กับเจ้าหน้าที่โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง หลังการอบรมอยู่ในระดับดีมาก ส าหรับ
ความคิดเห็นของนักศึกษาก่อนการอบรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง หลังเข้ารับการอบรมอยู่ในระดับดี 
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 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นเพิ่มเติมใน 2 ประเด็น คือ ประเด็น
ที่ 1 เรื่องของการเขียนรายงานส่วนที่ 2 หัวข้อที่ 5 การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยุกต์ใช้
ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัดออกมาเป็นขุมความรู้ และข้อที่ 6 การรวบรวมความรู้และจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร ต้องเขียนอธิบายให้มีความชัดเจน และสอดคล้องกัน
ระหว่างแผนการด าเนินกิจกรรมกับผลที่ได้รับจากการด าเนินกิจกรรมว่าตรงตามแผนหรือไม่ อย่างไร ถ้าไม่ตรง
ตามแผนการด าเนินกิจกรรมต้องมีการปรับปรุงหรือแก้ไขอย่างไร และประเด็นที่ 2 เรื่องของการเชื่อมโยงองค์
ความรู้กับการบูรณาการของงานวิจัยที่มีการน าใช้อ้างอิงว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่อย่างไร ในส่วนของ
งานวิจัยควรเป็นงานวิจัย R2R แบบเต็มรูปแบบ (5 บท) เพ่ือสนับสนุนองค์ความรู้ให้มีความหนักแน่นมากยิ่งขึ้น 
 
มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ 
                   
ระเบียบวาระท่ี 5 : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 - ไม่มี - 

 
ระเบียบวาระท่ี 6 : เรื่องอ่ืน ๆ 
 6.1 นัดส่งเล่มรายงานองค์ความรู้ให้กับผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบก่อนส่งกองนโยบายและแผน 
 6.2 ในการส่งผลงานเข้าประกวด KM Show & Share (Online) โดยต้องส่งเอกสารทั้ง 3 เล่ม คือ เล่ม
รายงานรายงานองค์ความรู้ เล่มคู่มือ และเล่มรายงานการวิจัย R2R 
 
 

เลิกประชุม เวลา : 15.30 น. 

        
 
 

 
                                                                 (นางสาวนภาพร ทองรัตนชาติ)                    
                                                                       ผู้สรุปรายงานการประชุม 
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เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
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แบบสอบถามความคิดเห็นต่อกระบวนการใหบ้ริการและความรู้ 
ทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 
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แบบสอบถามความคิดเห็นต่อกระบวนการให้บริการและความรู้ทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

 
                                  (           ก่อนการด าเนินการ        หลังการด าเนินการ )    
 

ค าชี้แจง 
     1. แบบสอบถามมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อกระบวนการให้บริการและความรู้ทางด้านฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ขอความอนุเคราะห์ผู้ตอบแบบสอบถาม โปรดตอบตามความเป็นจริง ทั้งนี้การวิเคราะห์ข้อมูลจะวิเคราะห์ใน
ภาพรวม ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการให้บริการและความรู้ทางด้านฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
 
      2. แบบสอบถามมีทัง้หมด 3 ตอน 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (นักศึกษา)                  
   ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อกระบวนการให้บริการและความรู้ทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชพี 
   ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ในกระบวนการให้บริการและความรู้ทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 

ตอนที่ 1: ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (นักศึกษา) 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  หรือเติมข้อความลงในช่องวา่งที่ตรงกับความจริงมากทีสุ่ด 
 

          ตอนที่ 1: ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

1.1 เพศ  ชาย  หญิง 
 

1.2 สาขาวิชา  
    
       วิทยาการคอมพิวเตอร์          เทคโนโลยีชีวภาพ 
     

       เทคโนโลยีสารสนเทศ          สถิติประยุกต ์
     

       คหกรรมศาสตร์           ชีววิทยา 
 

       วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร         จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 
     

       เคม ี            ฟิสิกส์ประยุกต์ 
 

       วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม          วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
     

       คณิตศาสตร์สารสนเทศ          นิติวิทยาศาสตร์ 
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อกระบวนการให้บริการและความรู้ทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดบัความคิดเห็นของท่านที่มีต่อกระบวนการให้บริการและ

ความรู้ทางดา้นฝึกประสบการณว์ิชาชีพ 
5 หมายถึง ความคิดเห็นต่อกระบวนการให้บริการและความรู้ทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพตารางสอน ใน

ระดับดีมาก 
4 หมายถึง ความคิดเห็นต่อกระบวนการให้บริการและความรู้ทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในระดับด ี
3 หมายถึง ความคิดเห็นต่อกระบวนการให้บริการและความรู้ทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในระดับปาน

กลาง 
2 หมายถึง ความคิดเห็นต่อกระบวนการให้บริการและความรู้ทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในระดับน้อย 
1 หมายถึง ความคิดเห็นต่อกระบวนการให้บริการและความรู้ทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในระดับน้อย

ที่สุด 
 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1. ด้านความรู้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      

(1) ความส าคัญของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      
(2) ความรู้ในการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      
(3) การปฏิบัติตัวในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      
(4) ความรู้ ความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลและเอกสารทีใช้ในการออกฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ 
     

(5) การส่งตัวกลับ เมื่อครบก าหนดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      

2. ด้านประสิทธิภาพกระบวนการให้บริการทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      

(1) เอกสารมีความถูกต้องและครบถ้วน      
(2) เอกสารมีความชัดเจน เข้าใจได้ง่าย      
(3) กระบวนการให้บริการไม่มีการซ้ าซ้อน      
(4) การรับเอกสารและการด าเนินงานเป็นไปตามเวลา      
(5) ฐานข้อมูลสถานประกอบการและข้อมูลการขอฝึกประสบการณ์วชิาชีพของ

นักศึกษา 
     

(6) ปรับเปลี่ยนการให้บริการแก่นักศึกษาตามสถานการณ์ เช่น การรับส่งเอกสาร
ออนไลน ์

     

(7) เจ้าหน้าที่อธิบายและท าความเข้าใจแก่นักศึกษาตามกระบวนการให้บริการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
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ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะอื่นๆ ในกระบวนการให้บริการและความรู้ทางด้านฝึกประสบการณวิ์ชาชีพ 
........................................................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 

ขอขอบคุณ ที่ท่านให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติงานให้บริการ 
ทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 
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แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติงานให้บริการทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
                                  (           ก่อนการด าเนินการ        หลังการด าเนินการ )    

 
 

ค าชี้แจง 
     1. แบบสอบถามมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติงานให้บริการทางดา้นฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ขอความอนุเคราะห์ผู้ตอบแบบสอบถาม โปรดตอบตามความเป็นจริง ทั้งนี้การวิเคราะห์ข้อมูลจะวิเคราะห์ใน
ภาพรวม ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาประสทิธิภาพในการปฏิบัติงานให้บริการทางดา้นฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
 
      2. แบบสอบถามมีทัง้หมด 3 ตอน 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (เจ้าหนา้ที่)                       
   ตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติงานให้บริการทางดา้นฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
   ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ในการปฏิบัติงานให้บริการทางด้านฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 

 

ตอนที่ 1: ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  หรือเติมข้อความลงในช่องวา่งที่ตรงกับความจริงมากทีสุ่ด 
 

          ตอนที่ 1: ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (เจ้าหน้าที่) 
 

1.1 เพศ  ชาย  หญิง 
 
 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อกระบวนการให้บริการและความรู้ทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดบัความคิดเห็นของท่านที่มีต่อการปฏิบัติงานให้บริการ

ทางดา้นฝึกประสบการณ์วิชาชพี 
5 หมายถึง ความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติงานให้บริการทางดา้นฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในระดับดีมาก 
4 หมายถึง ความคิดเห็นที่มีตอ่การปฏิบัติงานให้บริการทางด้านฝึกประสบการณ์วชิาชีพ ในระดับด ี
3 หมายถึง ความคิดเห็นที่มีตอ่การปฏิบัติงานให้บริการทางด้านฝึกประสบการณ์วชิาชีพ ในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง ความคิดเห็นที่มีตอ่การปฏิบัติงานให้บริการทางด้านฝึกประสบการณ์วชิาชีพ ในระดับพอใช ้
1 หมายถึง ความคิดเห็นที่มีตอ่การปฏิบัติงานให้บริการทางด้านฝึกประสบการณ์วชิาชีพ ในระดับต้อง

ปรับปรุง 
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รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1. ด้านเจ้าหน้าที่ในการให้บริการทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      

(1) เข้าใจรายละเอียดของขั้นตอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาได้      
(2) สามารถอธิบายให้แก่นักศึกษาตามกระบวนการให้บริการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ 
     

(3) สามารถให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่นักศึกษา      
(4) สามารถก าหนดเวลาส่งมอบงานและแจ้งความคืบหน้าในการให้บริการ

นักศึกษาได้ 
     

(5) สามารถปรับเปลี่ยนเวลา ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการออกเอกสารให้มี
รวดเร็วเหมาะสมต่อการบริการนักศึกษาได้ 

     

(6) สามารถด าเนินการได้อย่างความถูกต้องและครบถ้วน      
(7) สามารถน าความรู้ที่ได้รับประยกุต์ใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับให้บริการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพได ้
     

2. ด้านกระบวนการให้บริการนักศึกษาทางด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      

(1) เอกสารมีความถูกต้องและสมบูรณ ์      
(2) แบบฟอร์มการให้บริการมีครบถ้วนและกรอกข้อมูลได้ง่าย      
(3) กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการมีความชัดเจนและเหมาะสม      
(4) ฐานข้อมูลสถานประกอบการและข้อมูลการขอฝึกประสบการณ์วชิาชีพของ

นักศึกษา 
     

(5) การให้บริการมีความสะดวกและเหมาะสม และสามารถปรับเปลีย่นตาม
สถานการณ ์

     

(6) ช่องทางการสื่อสาร รับส่งเอกสารส าหรับการบริการนักศึกษาผ่านช่องทางสื่อ
สังคมออนไลน ์

     

 
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่มีต่อการปฏิบัติงานให้บริการทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชพี
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
 

ขอขอบคุณ ที่ท่านให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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แผนการฝึกอบรมการปฏิบัติงานให้บริการทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
ประจ าปี พ.ศ.2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อบรมโดยฝ่ายบริการการศึกษา  (เดือน) :   มิถุนายน 2564 - ตุลาคม 2564

 1  2  3  4  1  2  3  4
1 การอบรมการให้บริการทางด้านการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ คร้ังที่ 1

1) ข้ันตอนให้บริการทางด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

1.1) ขั้นตอนการให้ความรู้ทางดา้นการฝึกประสบการณ์และการปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 1.2) ขั้นตอนการการให้บริการออกหนงัสือราชการหรือจดหมายในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

2) เอกสารที่น าใช้กับสถานประกอบการ

3) ค าถาม – ค าตอบ(Q&A) การให้บริการทางด้านการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ

2 การอบรมการให้บริการทางด้านการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ คร้ังที่ 2

1) ข้ันตอนให้บริการทางด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

1.1) ขั้นตอนการให้ความรู้ทางดา้นการฝึกประสบการณ์และการปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 1.2) ขั้นตอนการการให้บริการออกหนงัสือราชการหรือจดหมายในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

2) เอกสารที่น าใช้กับสถานประกอบการ

3) ค าถาม – ค าตอบ(Q&A) การให้บริการทางด้านการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ

 จดัอบรม โดย  :  วรงค ์  ช่ืนครุฑ    หวัหนา้ฝ่ายบริการการศึกษา และเจา้หนา้ที่ฝ่ายวิชาการ

หัวข้อทีอ่บรม
แผนการประชุมและฝึกอบรม

แผนการฝึกอบรมการปฏบัิติงานให้บริการทางด้านฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  ประจ าปี พ.ศ.2564

ล าดับที่  มถุินายน 2564  ตุลาคม 2564
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แผนการฝึกอบรมการให้ความรู้และการให้บรกิารทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
ประจ าปี พ.ศ.2564 (ส าหรับนักศึกษา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อบรมโดยฝ่ายบริการการศึกษา  (เดือน) :   มีนาคม 2564 - พฤศจิกายน 2564 

 1  2  3  4  1  2  3  4
1 การอบรมอบรมการให้ความรู้และการให้บริการทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คร้ังที่ 1

(1) ความส าคัญของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

(2) ความรู้ในการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

(3) ความรู้และความเข้าใจในกระบวนการติดต่อรับบริการส านักงานคณะในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

(4) การปฏิบัติตัวในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

(5 ความรู้ ความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลและเอกสารทีใช้ในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

(6) การส่งตัวกลับ เม่ือครบก าหนดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

2 การอบรมอบรมการให้ความรู้และการให้บริการทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คร้ังที่ 2

(1) ความส าคัญของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

(2) ความรู้ในการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

(3) ความรู้และความเข้าใจในกระบวนการติดต่อรับบริการส านักงานคณะในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

(4) การปฏิบัติตัวในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

(5 ความรู้ ความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลและเอกสารทีใช้ในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

(6) การส่งตัวกลับ เม่ือครบก าหนดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 จดัอบรม โดย  :  วรงค ์  ช่ืนครุฑ    หวัหนา้ฝ่ายบริการการศึกษา และเจา้หนา้ที่ฝ่ายวิชาการ

หัวข้อที่อบรม
แผนการฝึกอบรม

แผนการฝึกอบรมการให้ความรู้และการให้บริการทางด้านฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  ประจ าปี พ.ศ.2564 (ส าหรับนักศึกษา)

ล าดับที่  มนีาคม 2564  พฤศจิกายน 2564
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ถาม-ตอบ ระเบียบปฏบิัติ ขั้นตอนทางด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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ถาม-ตอบ ระเบียบปฏิบัติ ขั้นตอนทางด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 ฝ่ายบริการการศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     

  1. การเริ่มต้นออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

ประเด็นที่ 1.1  การออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เร่ิมต้นเมื่อไร 

ค าตอบ :  เป็นไปตามแผนการเรียนของแต่ละสาขาวิชา บางสาขาวิชาฝึกงาน ช่วงฤดูร้อน ปี 

3 บางสาขาวิชาฝึกงาน ปี 4 เทอม 1 และมีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเดียวฝึกงาน ปี 

4 เทอม 2  

            แต่นกัศึกษาต้องเตรียมตัวหาสถานที่ในการฝึกงาน ตั้งแต่ ปี 3 เทอม 2 เป็นต้นไป 

(ยกเว้นสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หาสถานที่ฝึกงาน ตั้งแต่ปี 4 เทอม 1 เป็นต้นไป 

             *** ต้องหาสถานที่ฝึกงานก่อนอย่างนอ้ย 1 ภาคเรียน มิฉะนั้นอาจหาสถานที่

ฝึกงานไม่ทันและล่าช้ากวา่การเปิดภาคเรียน 

ประเด็นที่ 1.2  การหาสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หาได้อย่างไร 

         ค าตอบ :  มีด้วยกัน หลายวิธ ี

1. สอบถามขอความปรึกษาจากผู้อื่น เช่น อาจารย์ที่ปรึกษา รุ่นพ่ี หรือคน

รู้จัก 

2. ดูจากสื่ออินเทอร์เน็ตด้วยตนเอง 

3. สืบค้นจากฐานข้อมูลสถานประกอบการจากเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ฯ 

ฝ่ายบริการการศึกษา 

ประเด็นที่ 1.3  ความรู้ในเร่ืองการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หาได้จากที่ไหน 

          ค าตอบ  :  1. ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์นิเทศ  
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                        2. การเรียนรู้ในห้องเรียน เนื่องจากนักศึกษาทุกคน ต้องเรียนวิชา

เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งจะมีการสอนเร่ืองเกี่ยวกับความรู้ในเร่ืองการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ 

                         3. สอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ฯ ซึ่งจะ

ให้ความปรึกษาทางด้านขั้นตอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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ถาม-ตอบ ระเบียบปฏบิัติ ขั้นตอนทางด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 ฝ่ายบริการการศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     

 2. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 

ประเด็นที่ 2.1  ขั้นตอนของนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีอะไรบ้าง 

ค าตอบ :   1. หาความรู้เรื่องการเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

             2. การเข้าร่วมปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

             3. หาสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

             4. ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการการศึกษาในการออกเอกสารฝึกประสบการณ์

วิชาชีพใน  

*ขั้นตอนที่ 1 จดหมายขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ถึงสถานประกอบการ กรอกแบบฟอร์ม

การยื่นค าร้องขอให้ออกจดหมาย 

             5. รับจดหมายและน าส่งสถานประกอบการ พร้อมจดหมายตอบรับการเข้า

ฝึกงาน 

             6. ตรวจสอบและติดตามจดหมายตอบรับเข้าฝึกงานที่ส านักงานคณะฯ หลังจาก

ส่งจดหมาย ตั้งแต่ 4 สัปดาห์เป็นต้นไป(เนื่องจากสถานประกอบการใช้เวลาในการพิจารณา) 

ในกรณีที่นักศึกษาน าไปยื่นด้วยตนเองกับหัวหน้าหน่วยงาน อาจสามารถน าจดหมายตอบรับ

กลับมาไดท้ันท ี

             7. เมื่อได้รับจดหมายตอบรับจากสถานประกอบการกลับมาแล้ว นักศึกษาต้อง

ตรวจสอบว่าวันที่ ก าหนดวันฝึกงานเมื่อไร ถ้าเร่ิมวันฝึกงานเมื่อไร ก่อนหนา้นั้น 2 เดือน ให้
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ท าจดหมายขอส่งตัวไปฝกึประสบการณ์วิชาชีพ (หรือจดหมายรายงานตัวฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ) 

             8. ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการการศึกษาในการออกเอกสารฝึกประสบการณ์

วิชาชีพใน 

**ขั้นตอนที่ 2 จดหมายขอส่งตัวไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ถึงสถานประกอบการ(หรือ

จดหมายรายงานตัวฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) กรอกแบบฟอร์มการยื่นค าร้องขอให้ออก

จดหมาย พร้อมกรอกแบบฟอร์มที่ให้ผู้ปกครองอนุญาตให้นักศึกษาไปฝึกงาน รวมถึงการ

เขียนแผนที่จากมหาลัยไปสถานประกอบการ 

              9. รับจดหมายขอส่งตัวไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พร้อมทั้งขอ 1)ซื้อหนังสือฝึก

ประสบการณืวิชาชีพที่ใช้ในการบันทึกงานประจ าวัน พร้อม 2)แบบประเมินผลการฝึกงาน

ของสถานประกอบการ 3)แบบใบรับรองการฝึกงาน(เมื่อฝึกงานเสร็จสิ้น) และ 4)แบบ

หนังสือส่งตวักลับจากฝึกงาน (เมื่อฝึกงานเสร็จสิ้น) 

             10. การเตรียมตัวเองในการไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งด้านความรู้ 

ความสามารถ และทักษะที่เกี่ยวข้อง การแต่งกาย ความมีระเบียบวินัย บุคลกิและการพูดจา 

การวางตัวและกาลเทศะ  

              11. การฝึกงานตามเวลาที่ก าหนด และปฏิบัติตนตามกฏระเบียบสถาน

ประกอบการ 

              12. ในขณะที่ฝึกงาน ถ้ามีงานหรือกิจกรรมทางด้านการเรียน ควรขออนุญาต

จากหัวหน้างาน แต่ไม่ควรเยอะมากจนเกินไป 

               13. ท าการบันทึกการท างานต่างในแต่ละสัปดาห์ลงในหนังสือฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ 

               14. เมื่อใกลค้รบก าหนดเวลาการฝึกงาน ให้หัวหน้าประเมินผลการฝึกงาน 

แบบใบรับรองการฝึกงาน และแบบหนังสือส่งตัวกลับจากฝึกงาน ให้เรียบร้อย 

               15. กลับฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายงานตัวต่ออาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์

นิเทศ เพ่ือประเมินการฝึกงานจากอาจารย์นิเทศ (ทั้งนี้ บางสาขาวิชาอาจมีการประเมินผล
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การฝึกงานจากผลงานที่ได้ หรือให้จัดนิทรรศการแสดงผลงาน หรือ งานวิจัยระหว่างการ

ฝึกงาน) 

                16. ส าเนาเอกสารที่กลับจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ

การศึกษา เพ่ือใช้ในบันทึกการฝึกงานและเป็นการส ารองเอกสารกรณีหาย 

ประเด็นที่ 2.2  การยื่นค าร้องขอฝึกงาน ขั้นตอนที่ 1 และขอส่งตัวไปฝีกงาน ขั้นตอนที่ 2 

ต้องท าอย่างไรบ้าง 

         ค าตอบ :  ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการการศึกษาในการออกเอกสารฝึกประสบการณ์

วิชาชีพใน *ขั้นตอนที่ 1 จดหมายขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ถึงสถานประกอบการ กรอก

แบบฟอร์มการยื่นค าร้องขอให้ออกจดหมาย  

                แบบฟอร์มขั้นตอนที่ 1 ขออนุญาตออกหนังสือขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

                                    
             รับจดหมายและน าส่งสถานประกอบการ พร้อมจดหมายตอบรับการเข้าฝึกงาน 
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             ตรวจสอบและติดตามจดหมายตอบรับเข้าฝึกงานที่ส านักงานคณะฯ หลังจากส่ง

จดหมาย ตั้งแต่ 4 สัปดาห์เป็นต้นไป(เนื่องจากสถานประกอบการใช้เวลาในการพิจารณา)  

ในกรณีที่นักศึกษาน าไปยื่นด้วยตนเองกับหัวหน้าหน่วยงาน อาจสามารถน าจดหมายตอบรับ

กลับมาไดท้ันท ี

             4. เมื่อได้รับจดหมายตอบรับจากสถานประกอบการกลับมาแล้ว นักศึกษาต้อง

ตรวจสอบว่าวันที่ ก าหนดวันฝึกงานเมื่อไร ถ้าเร่ิมวันฝึกงานเมื่อไร ก่อนหนา้นั้น 2 เดือน ให้

ท าจดหมายขอส่งตัวไปฝกึประสบการณ์วิชาชีพ (หรือจดหมายรายงานตัวฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ) 
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             5. ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการการศึกษาในการออกเอกสารฝึกประสบการณ์

วิชาชีพใน 

**ขั้นตอนที่ 2 จดหมายขอส่งตัวไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ถึงสถานประกอบการ(หรือ

จดหมายรายงานตัวฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) กรอกแบบฟอร์มการยื่นค าร้องขอให้ออก

จดหมาย พร้อมกรอกแบบฟอร์มที่ให้ผู้ปกครองอนุญาตให้นักศึกษาไปฝึกงาน รวมถึงการ

เขียนแผนที่จากมหาลัยไปสถานประกอบการ 

               แบบฟอร์มขั้นตอนที่ 2 ขออนุญาตออกหนังสือขอส่งตวัไปประสบการณ์วิชาชีพ 

               แบบฟอร์มทีใ่ห้ผู้ปกครองอนุญาตให้นักศึกษาไปฝึกงาน 

               แผนที่จากมหาลัยไปสถานประกอบการ 
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              6. รับจดหมายขอส่งตัวไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พร้อมทั้งขอ 1)ซื้อหนังสือฝึก

ประสบการณืวิชาชีพที่ใช้ในการบันทึกงานประจ าวัน พร้อม 2)แบบประเมินผลการฝึกงาน

ของสถานประกอบการ 3)แบบใบรับรองการฝึกงาน(เมื่อฝึกงานเสร็จสิ้น) และ 4)แบบ

หนังสือส่งตวักลับจากฝึกงาน (เมื่อฝึกงานเสร็จสิ้น) 
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   1 )     2) 

 

         3)   4)   

             7. น าจดหมายขอส่งตัว พร้อมเอกสารต่างๆ ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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ประเด็นที่ 2.3  ความหมายของเอกสารในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

        อธิบายเอกสารฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ  

               1) แบบฟอร์มใช้ภายในคณะวิทยาศาสตร์ ไม่สามารถใช้กับหนว่ยงานภายนอก

ได้ 

                   1.1) แบบฟอร์มขอให้ส านักงานคณะฯ ออกหนังสือติดต่อหน่วยงาน

ภายนอก ขั้นตอนที่ 1 การขอหนังสือขออนุญาตขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คือ แบบฟอร์มท่ี

นักศึกษามากรอกแบบฟอร์ม เพ่ือให้ฝ่ายบริการการศึกษา คณะฯ ออกจดหมายขอฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ 

                   1.2) แบบฟอร์มขอให้ส านักงานคณะฯ ออกหนังสือติดต่อหนว่ยงานภายนอก 

ขั้นตอนที่ 2 การขอหนังสือขอส่งตัวฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คือ แบบฟอร์มท่ีนักศึกษามา

กรอกแบบฟอร์ม เพื่อให้ฝ่ายบริการการศึกษา คณะฯ ออกจดหมายขอส่งตัวไปประสบการณ์

วิชาชีพ 

                   1.3) แบบฟอร์มแบบรับรองให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พร้อมแผน

ที่เส้นทางไปสถานประกอบการ คือ แบบฟอร์มท่ีนักศึกษาต้องน าไปให้ผู้ปกครองเพื่อกรอกและ

ขออนุญาตผู้ปกครองไปฝึกงาน โดยด้านหลังแบบฟอร์มจะให้นักศึกษากรอกแผนท่ีเส้นทางจาก

มหาลัยไปสถานประกอบการ ซึ่งเป็นเอกสารท่ีใช้คู่กับแบบฟอร์มขอส่งตัวไปฝึกงานในขั้นตอนที่ 

2 

               2) แบบฟอร์มคณะวิทยาศาสตร์ น าใช้กับสถานประกอบการ 

                  2.1) แบบฟอร์มแบบตอบรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็น

แบบฟอร์มท่ีรายละเอียดของการขอไปฝึกงานโดยมีช่วงเวลาท่ีนักศึกษาฝึกงาน โดยส่งให้สถาน

ประกอบการกรอกรายละเอียดท่ีสถานประกอบการแจ้งต่อนักศึกษาว่า ต้องรายงานตัวอย่างไร 

ไปฝึกงานกับหน่วยงานไหน หัวหน้าส่วนงานท่ีรับผิดชอบ ต้องประสานงานกับใคร ท้ังนี้ เมื่อ

กรอกเสร็จแล้วสถานประกอบการส่งเป็นจดหมายกลับมายังคณะวิทยาศาสตร์เพ่ือแจ้งให้

นักศึกษาทราบก่อนการไปฝึกงาน 

                   2.2) แบบฟอร์มประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คือ แบบฟอร์มท่ี

หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบหน่วยงานของสถานประกอบการกรอกคะแนนการ
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ประเมินผลนักศึกษาในแต่ละด้านในการฝึกงาน และน าส่งต่ออาจารย์นิเทศหรือผู้ประเมินผล

การฝึกงานของรายวิชาฝึกงาน เพื่อใช้ในการอนุมัติการเรียนวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

                    2.3) แบบฟอร์มแบบใบรับรองการฝึกงาน คือ แบบฟอร์มท่ีให้สถาน

ประกอบการกรอกเป็นการรับรองว่านักศึกษาคนนี้ ได้ผ่านการฝึกงานท่ีสถานประกอบการเป็น

ระยะเวลาเท่าไร ตั้งแต่วันท่ีเท่าไร ถึงเท่าไร  

                    2.4) แบบฟอร์มแบบส่งนักศึกษากลับจากฝึกงาน คือ แบบฟอร์มท่ีสถาน

ประกอบการเพ่ือเป็นการส่งตัวนักศึกษากลับมายังคณะฯ เนื่องจากครบก าหนดเวลาในการ

ฝึกงานแล้ว  

             3) เอกสาร จดหมายหรือหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

                   3.1 จดหมายขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คือ จดหมายหรือหนังสือราชการท่ี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แจ้งสถานประกอบการในการขอให้นักศึกษาไปฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพท่ีหน่วยงานนั้นๆ 

                   3.2 จดหมายขอส่งตัวไปประสบการณ์วิชาชีพ คือ จดหมายหรือหนังสือ

ราชการที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แจ้งสถานประกอบการนักศึกษาจะไปรายงานตัว

ตามท่ีหน่วยงานนั้นตอบรับมาแล้วตั้งแต่วันที่เท่าไร และสิ้นสุดเมื่อไร 

                   3.3 คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คือ เล่มคู่มือท่ีมีความรู้ทางด้านการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพและรายละเอียดของขั้นตอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่างๆ รวมถึงเป็น

สมุดบันทึกการฝึกงานในแต่ละสัปดาห์ และการสรุปการฝึกงานให้กับหัวหน้างานและอาจารย์

นิเทศก์ได้ทราบ 
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ถาม-ตอบ ระเบียบปฏบิัติ ขั้นตอนทางด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 ฝ่ายบริการการศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     

 3. ค าถามบ่อยๆ ทีเ่กีย่วกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

ประเด็นที่ 3.1 สามารถท าจดหมายขอฝึกงานได้หลายที่ได้หรือไม่ เผื่อสถานประกอบการไม่รับจะได้มี

หลายที่ไว้ให้เลือก ? 

ค าตอบ :  ไม่สามารถท าได้ เพราะเป็นการเสียมารยาทต่อสถานประกอบการ เนื่องจากเมื่อหน่วยงานรับ

แล้วแต่ต้องปฏิเสธเพราะต้องการเลือกหน่วยงานอื่น ซึ่งจดหมายนั้นเป็นหนังสือราชการจากคณะฯ 

ประเด็นที่ 3.2 ท าหนังสือขอยกเลิกฝีกงานได้หรือไม่  

ค าตอบ :  ไม่ควรท า เนื่องจากสถานประกอบจะเสียความเชื่อถือระหว่างหน่วยงาน ซึ่งจะส่งผลกระทบ

ต่อการฝึกงานในอนาคตของนักศึกษารุ่นต่อๆไป 

             ทั้งนี้ ถ้ามีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องท าหนังสือขอยกเลิกฝึกงาน ต้องหาเหตุผลที่ดทีี่สุดมา

ปฏิเสธสถานประกอบการนั้นๆ 

ประเด็นที่ 3.3 ได้ส่งจดหมายขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพไปสถานประกอบการแล้ว ไม่รู้ว่าทาง

หน่วยงานนั้นท าหนังสือตอบรับมาแล้วหรือยัง 

ค าตอบ :  ติดต่อส านักงานคณะฯ หลังจากได้ส่งจดหมายขอฝึกงานไปแล้ว ตัง้แต่ 4 สัปดาห์เป็นต้นไป 

ถามถึงหนงัสือตอบรับเข้าฝึกงานไว้มีมาแล้วหรือยัง โดยแจ้งสาขาวิชา ช่ือสถานประกอบการ โดย

เจ้าหน้าที่จะหยิบแฟ้มหนังสือตอบรับของแต่ละสาขามาให้ค้นหาด้วยตนเอง 
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ประเด็นที่ 3.4 การเขยีนแบบฟอร์มขอฝึกงานและขอส่งตัว ต้องให้อาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นต์หรือไม่ 

ค าตอบ :  ควรให้อาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นต์ เพ่ือให้อาจารย์ได้ทราบว่านักศึกษาจะไปฝึกงานที่ไหน เมื่อไร 

จะได้ช่วยในการแนะน านักศึกษาในการฝึกงานที่ดีได้ 

             กรณีที่ไม่ให้อาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นต์ จะเป็นกรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษาไม่อยู่หลายวัน หรือตาม

สถานการณ์ที่อาจารย์ไม่สามารถมาท างานได้ 

ประเด็นที่ 3.5 กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือแบบฟอร์มขอส่งตัวไปฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ ต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ครบหรือไม่ 

ค าตอบ : ต้องกรอกให้ครบ เนื่องจากแต่ละช่องว่าง จะไปปรากฏบนจดหมายขอฝึกประสบการณ์วิชา

ชีพ โดยเฉพาะต าแหน่งผู้ติดต่อ สถานประกอบการ วันที่ไปฝึกงานเร่ิมต้น สิน้สุด และจ านวนชั่วโมง

การฝึกงาน  

ประเด็นที่ 3.6 อยากทราบชั่วโมงการฝึกงานของแต่ละสาขาวิชา 

ค าตอบ : ชั่วโมงการฝึกงานเป็นไปตามหลักสตูรของแต่ละสาขาวิชา ดังนี้ 
                                59  (             59          )             270     โ    

   โ โ                        59  (             59          )             400     โ   

                59 (             59          )             450     โ       

                                        58 ( ฉ        58         )             240     โ   

                 59 (             59          )             180     โ   

                               59 (             59          )             270     โ   

                           59 (             59          )             350     โ   

                 โ โ                        59 (             59          )             300     โ   

   โ โ      ภ                59  (             59          )             270     โ   

                                   58 (             58          )             250     โ   
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                                    59 (             59          )             270     โ   

                      58 (             58          )             250     โ   

ฟ                           58 (             58          )             240     โ   

                ฬ       ภ               55        60 (             55     

     ) 
            270     โ   

                            59 (             59          )             360     โ   
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ถาม-ตอบ ระเบียบปฏบิัติ ขั้นตอนทางด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 ฝ่ายบริการการศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     

ประเด็นที่ 3.7 วิธีการค านวณช่ัวโมงฝึกงานว่าใช้เวลาในการฝึกกี่วัน ค านวณอย่างไร 

  ค าตอบ :  การค านวณเป็นวันที่ใช้ในการฝึกงานนั้น ให้ค านวณว่า 1 วัน เท่ากับ 7 ชั่วโมง

ท างาน คิดเป็นวันท างานกี่วัน ไม่นบัพักกลางวัน ไม่นับวันหยดุราชการ โดยค านวนเวลา

ฝึกงานให้มากกว่าช่ัวโมงฝึกงานตามหลักสตูรอย่างน้อย 20 ชั่วโมงหรือ 3 วัน 

             ทั้งนี้ ยิ่งฝกึงานมากกว่าช่ัวโมงฝกึงาน ถือเป็นประสบการณ์การท างานและอาจ

ได้รับการพิจารณาเข้าท างานในอนาคตหลังเรียนจบด้วย 

ประเด็นที่ 3.8 นักศึกษาไม่ต้องการฝึกงานต่อ เพราะดูว่าครบชั่วโมงฝึกงานตามหลักสูตร

แล้ว แต่ยังไม่ครบตามวันเวลาที่ระบุการฝึกงานในจดหมายขอฝึกงานที่สัญญาไว้กับสถาน

ประกอบการ ท าได้หรือไม่ 

  ค าตอบ :  ไม่สามารถท าได้ เนื่องจากสถานประกอบไม่เข้าใจเร่ืองชั่วโมงการฝึกงาน แต่

สถานประกอบการยืดถือหนังสือจดหมายที่คณะฯ ส่งให้นักศึกษามาฝึกงานที่ระบุวันเวลา

ตามในจดหมายนั้น 

ประเด็นที่ 3.9 นักศึกษาต้องการขยายเวลาหรือขอฝึกงานเพิ่ม ต้องท าหนังสอืขอขยายเวลา

การฝึกงานหรือไม่ 

   ค าตอบ :  ท าได้ทั้ง 2 กรณี  

                กรณีที่ 1 ต้องท าหนังสือ โดยต้องติดต่อหนังสือขอขยายเวลาการฝึกงานจาก

คณะฯ โดยต้องมีเขียนค าร้องพร้อมรายละเอียด เพ่ือให้ทางคณะฯ ออกหนังสือได้อย่าง

ถูกต้อง 
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                 กรณีที่ 2 ไม่ต้องท าหนังสือ โดยสถานประกอบไม่สนใจหนังสอืขอขยายเวลา 

เป็นข้อตกลงระหว่างนักศกึษากับสถานประกอบการได้              

ประเด็นที่ 3.10 ช่องทางการติดต่อท าจดหมายขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และจดหมายขอ

ส่งตัวไปฝกึงานได้ที่ไหน อย่างไร 

    ค าตอบ :  1) ช่องทางปกติ ติดต่อท าจดหมาย หรือหนังสือราชการที่เกี่ยวกับการฝึกงาน

ได้ที่ส านักงานคณะฯ 

                 2) ช่องทางเพิ่มเติม (ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19) ผ่านทาง

ไลน์วิชาการแต่ละรุ่น 60, 61, 62, 63  

        รุ่น 60                    รุ่น 61                    รุ่น 62                    รุ่น 63 

            
 

                      หรือ ผ่านเพจ Facebook คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
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ฐานข้อมูลสถานประกอบการส าหรับฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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ภาพกิจกรรมเตรียมความพร้อมโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(ฝึกงาน) ออนไลน์ 
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ภาพกิจกรรมเตรียมความพร้อมโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(ฝึกงาน) ออนไลน์   

ซึ่งสามารภรับชมได้ที่ Facebook  ; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   
 

ได้ที่ลิงค์ 
 

https://www.facebook.com/ScienceAndTechnologySSRU/videos/256031519519695 
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ภาพกิจกรรมของสมาชิก “กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ” 
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