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 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ประเมินผลการดําเนินงานการฝกงานวิชาชีพของ
นักศึกษาคณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร  2) เพื่อศึกษาผลการประเมินเก่ียวกับสัมฤทธิผลการ
ฝกงานวิชาชีพของนักศึกษาในสถานประกอบการหรือหนวยงาน โดยใชรูปแบบการประเมิน CIPP ใน
ดานบริบท วัตถุประสงคของการฝกงาน ปจจัยเบ้ืองตนของการฝกงาน กระบวนการในการดําเนินงาน 
และผลผลิตการฝกงาน  กลุมประชากรเปนคณะกรรมการดําเนินงานฝกงานวิชาชีพ จํานวน 33 คน 
นักศึกษาช้ันปท่ี 4 คณะมัณฑนศิลป จํานวน 202 คน และผูควบคุมการฝกงานจํานวน 112 คน  เครื่องมือท่ี
ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ สอบถามคณะกรรมการดําเนินงานและนักศึกษาฝกงาน  
และแบบประเมินสัมฤทธิผลของการฝกงานวิชาชีพ จํานวน 1 ฉบับ ประเมินโดยสถานประกอบการหรือ
หนวยงาน   การวิเคราะหขอมูลใชสถิติ คาความถี่ คารอยละ คาคะแนนเฉลี่ย ( μ ) คาสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (σ ) และการวิเคราะหเชิงพรรณนา 
 ผลการวิจัยพบวา 1) ดานบริบทการฝกงานวิชาชีพ  ในภาพรวมอยูในระดับมาก 2) ดานปจจัย
เบ้ืองตนของการฝกงานวิชาชีพ   ในภาพรวมอยูในระดับมาก  มีประเด็นความรูพื้นฐานเก่ียวกับวิชาชีพของ
นักศึกษา พบวา    นักศึกษามีความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษ อยูในระดับปานกลาง 3) ดาน
กระบวนการในการดําเนินงาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก   และ 4) ดานผลผลิต ในภาพรวมนักศึกษา
ไดรับประสบการณตรงในการทํางาน ไดความรู ความเขาใจในหลักการแนวคิดในการประกอบอาชีพ มี
เจตคติท่ีดีตอวิชาชีพของตน และการทํางานรวมกับบุคคลอื่นภาพรวมอยูในระดับมาก   และผลการ
ประเมินเกี่ยวกับสัมฤทธิ์ผลของการฝกงานจากสถานประกอบการหรือหนวยงาน   ดานความรู
ความสามารถเก่ียวกับงานท่ีปฏิบัติของนักศึกษา  คุณลักษณะและความรับผิดชอบของนักศึกษา ใน
ภาพรวมอยูในระดับดี 

ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัยคือ ควรกําหนดนโยบายและแผนการฝกงานวิชาชีพอยางเปนระบบ 
โดยสรางความรวมมือและความเขาใจรวมกันระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการ เพื่อใหการ
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พัฒนาหลักสูตรการศึกษา เพ่ือเสริมสรางใหนักศึกษามีความรูความสามารถในวิชาชีพ และความรูพื้นฐาน
ทางวิชาชีพใหเทาทันกับสภาพการณทางสังคม เทคโนโลยี และเศรษฐกิจ  
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 The objectives of this research were to: 1) evaluate the results of job-training on 
The Faculty of Decorative Arts’ students, Silpakorn University. 2) study the results from the 
students’ job-training program in organizations by using CIPP Model in the aspects of: 
Context, Objectives, Preliminary-Factors, Working-Process, and the Outcome of the 
job-training program. The population were; 33 job-training committee, 202 fourth-year 
students, and 112 job-training supervisors. Research instruments were; a questionnaire for 
the job-training committee and job-training students form, and a job-training evaluation report 
form from training-organization. Data analysis used Data analyzed percentage mean (μ ) and 
Standard Deviation(σ ) and descriptive  

   The research results: 
 1) Context and Objectives: in general were high.  

 2) Preliminary Factors :  in general were high, only a fundamental knowledge of 
English language communication skill was on a medium level. 

 3) Working-Process : in general were in high level.  
 4) Outcome : students gained direct experiences from working, gained knowledge 
and comprehensive concepts of the professions, had positive point of views on their 
professions, and on working with others, all in high levels. The evaluation on the job-training 
results from the training-organizations on the students’ abilities to work, characters, and 
responsibilities, were high. 
 The suggestions from this research were : Policies and professional training plan 
should be systematically established, by incorporating and understanding between 
educational institutions and enterprises, for better efficiency and achievement of training 
objectives.  The curriculum should be developed, in order to enhance student professional 
abilities and knowledge and to match social technologies, and economic circumstances. 
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ทานท่ีมีสวนเกี่ยวของในความสําเร็จ หากพบขอบกพรองประการใด ผูวิจัยขอนอมรับเพื่อเปน
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บทท่ี  1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การศึกษาเปนเคร่ืองมือสําคัญในการพัฒนามนุษยเพื่อพัฒนาประเทศ เปนรากฐานสําคัญ
ท่ีสุดประการหนึ่งในการสรางสรรคความเจริญกาวหนา และแกไขปญหาตาง ๆ ในสังคม เพราะ
การศึกษาเปนกระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถายทอด
ความรู การฝกอบรม การส่ือสารทางวัฒนธรรม การสรางสรรค จรรโลง ความกาวหนาทางวิชาการ 
สรางองคความรูอันเกิดจากสภาพแวดลอม สังคมการเรียนรู และปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนอยาง
ตอเนื่องตลอดชีวิต (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2542 : 2)  การพัฒนาทรัพยากร
มนุษยใหเปนผูมีความรู ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีสังคมตองการน้ัน 
ตองอาศัยการศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนาความรู ความสามารถ ความคิด ทัศนคติ คานิยม ให
เปนพลเมืองดี มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ  การศึกษาจึงเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาคนและสังคมให
มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคและเปนพื้นฐานท่ีชวยเสริมสรางการพัฒนาประเทศ 
 “สําหรับประเทศไทย การประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ
ท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  สงผลกระทบใหเกิดการปฏิรูปการศึกษาทุกระดับ มีการ
เนนหนักใหปรับปรุงหลักสูตรและปรับเปล่ียนวิธีการสอนเพ่ือพัฒนานักศึกษาใหคิดเปน แกปญหา
เปนและเห็นคุณคาของวัฒนธรรมไทย  มีการยกระดับสถาบันราชภัฏและสถาบันเทคโนโลยีราช
มงคลข้ึนเปนมหาวิทยาลัย  การเปดดําเนินการของวิทยาลัยชุมชน และใหอิสระในการดําเนินการแก
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมากข้ึน  การเปล่ียนแปลงเหลานี้ทําใหสถาบันอุดมศึกษามีความ
หลากหลาย มีการขยายตัวเพื่อใหประชาชนมีโอกาสเขาเรียนในระดับอุดมศึกษากันไดอยางท่ัวถึง  
ทามกลางส่ิงตาง ๆ เหลานี้กอใหเกิดปญหาตามมา กลาวคือ จะทําอยางไรใหสังคมเช่ือม่ันวาคุณวุฒิ
ท่ีบัณฑิตไดรับจากสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงมีคุณภาพและมาตรฐานที่สามารถเทียบเคียงกันได” 
(กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 และแนวทางการปฏิบัติ คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา : 1) 
 จากหลักการสําคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ท่ียึดหลักความ
สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2545 ตลอดจนมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษา  โดยมุงใหกรอบมาตรฐาน 
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คุณวุฒิ เปนเคร่ืองมือในการนําแนวนโยบายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา
ตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  มาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐาน
การอุดมศึกษาไปสูการปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาไดอยางเปนรูปธรรม เพราะกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษามีแนวทางท่ีชัดเจนในการพัฒนาหลักสูตร  การปรับเปล่ียนกลวิธีการสอน
ของอาจารย การเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการวัดและประเมินผลการเรียนรูเพื่อใหม่ันใจวา
บัณฑิตจะบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีมุงหวังไดจริง 
 คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร  เปนสถาบันการศึกษาท่ีเปดสอนทางดาน
ศิลปะและการออกแบบ  กอตั้งเม่ือวันท่ี 18 พฤษภาคม 2499 เปนคณะวิชาท่ี 4 ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร จัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร ดังนี้ 

หลักสูตรปการศึกษา 2499 – 2516 เปนหลักสูตรสาขาออกแบบตกแตงภายใน
สาขาวิชาเดียว โดยพัฒนามาจากหลักสูตรคณะจิตรกรรมและประติมากรรม มีการศึกษาทางวิจิตร
ศิลป เพื่อใหมีความรูและทักษะทางศิลปะปฏิบัติ แยกมาศึกษาเฉพาะดานการออกแบบตกแตง
ภายใน ซ่ึงเปนประยุกตศิลป เพื่อสนองความตองการของสังคมไทยท่ียังขาดแคลนนักออกแบบ
ตกแตงภายใน  โครงสรางหลักสูตรแบงออกเปน 2 กลุมวิชา คือกลุมวิชาเอก และกลุมวิชาโท กลุม
วิชาเอกประกอบดวยรายวิชา เชน ศิลปะการตกแตง วัสดุการตกแตง สถาปตยกรรมการตกแตง และ
วิชาชางไม เปนตน  สําหรับกลุมวิชาโทเปนรายวิชาท่ีใหความรูความสามารถกวางขวางมากย่ิงข้ึน 
ประกอบดวยรายวิชา เชน ทัศนียวิทยา ประวัติศาสตรศิลปะ วิจัยศิลปไทย สถาปตยกรรมไทย 
ทฤษฎีโครงสราง เคร่ืองเคลือบดินเผา คณิตศาสตรและภาษาอังกฤษ เปนตน   การจัดการศึกษา
แบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับอนุปริญญา หลักสูตร 3 ป และระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป นักศึกษา
สําเร็จการศึกษาจะไดรับอนุปริญญาศิลปบัณฑิต  (มัณฑนศิลป) หรือปริญญาศิลปบัณฑิต 
(มัณฑนศิลป) ตามลําดับ 

 หลักสูตรปการศึกษา 2517 – 2528   ในป พ.ศ. 2517  คณะมัณฑนศิลปไดปรับปรุง
หลักสูตร มีการเปล่ียนแปลงในเร่ืองปรัชญาและวัตถุประสงคหลักสูตร หลักสูตรฉบับปรับปรุงมี
ปรัชญาการศึกษาท่ีสําคัญ คือ จัดการศึกษาใหบัณฑิตเปนผูมีความรูความสามารถในวิชาชีพ
ประยุกตศิลป และมีความรูพื้นฐานดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรควบคูไปดวย ท้ังนี้ เพื่อให
เปนนักออกแบบงานศิลปะท่ีมีความคิด ความรูเกี่ยวกับสังคมมนุษยกวางขวาง และเปนมนุษย
สมบูรณ  โครงสรางหลักสูตรฉบับปรับปรุง แบงออกเปน 4 กลุมวิชา ไดแก   

1. กลุมวิชาพื้นฐานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นักศึกษาทุกคณะวิชาตองศึกษา           
2. กลุมวิชาพื้นฐานทางศิลปะปฏิบัติและทฤษฎีศิลปะ นักศึกษาทุกสาขาวิชาในคณะ  
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มัณฑนศิลปตองศึกษา เพื่อใหมีมาตรฐานทางศิลปะปฏิบัติและทฤษฎีศิลปะในระดับเดียวกัน และ
ทําใหนักศึกษาสามารถขอโอนยายสาขาวิชาภายในคณะฯ ไดงายข้ึน 

กลุมวิชาเอกหรือวิชาบังคับของสาขาวิชา เปนกลุมวิชาท่ีสรางความรูความสามารถใน
วิชาชีพโดยตรง นักศึกษาในสาขาวิชาน้ันตองศึกษาใหครบถวน 

กลุมวิชาเลือก  เปนกลุมวิชาท่ีเสริมความรูในวิชาชีพใหกวางขวาง และสงเสริมความ
สนใจความถนัดสวนบุคคลใหมีโอกาสพัฒนามากข้ึน 

ในดานการจัดการศึกษาไดเปล่ียนมาใชระบบหนวยกิต และยกเลิกการศึกษาระดับ
อนุปริญญาศิลปบัณฑิต (มัณฑนศิลป) ใหมีเพียงระดับปริญญาศิลปบัณฑิตหลักสูตร 4 ป  ไดเพิ่ม
สาขาวิชาเปน 4 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาการออกแบบตกแตงภายใน  สาขาวิชาการออกแบบนิเทศ
ศิลป สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ และสาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา 

หลักสูตรปการศึกษา 2529 – 2536   คณะมัณฑนศิลป ไดปรับปรุงหลักสูตรในป พ.ศ. 
2529  โดยปรับปรุงวัตถุประสงคและเนื้อหาการเรียนการสอนของทุกสาขาวิชา และเพ่ิมสาขาวิชา
เคร่ืองเคลือบดินเผา  ท้ังนี้ใหเปนหลักสูตรมีความทันสมัยและตอบสนองความตองการของสังคม
และตลาดแรงงานปจจุบัน  (40 ป คณะมัณฑนศิลป 2539 : 14-15) 

หลักสูตรปการศึกษา  2537 – ปจจุบัน   ในป พ.ศ. 2537  ปรับปรุงการเรียนการสอน
รายวิชาแกนของคณะฯ แยกตามสาขาวิชา   โดยในป พ.ศ. 2540 ไดเปดสาขาออกแบบเคร่ืองประดับ  
และเพ่ือเปนการสงเสริมการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน คณะมัณฑนศิลปไดเปดสอนปริญญาโท 3 
สาขาวิชา  ในป พ.ศ. 2541  คือ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา และ
สาขาเคร่ืองเคลือบดินเผา  พรอมท้ังเปดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษ
สาขาการออกแบบภายใน เปนรุนแรกในป 2547   ในปการศึกษา 2547 และ 2548  คณะมัณฑนศิลป 
ไดดําเนินปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต   สาขาวิชาการออกแบบภายใน     สาขาวิชาการออกแบบ
นิเทศศิลป     และสาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา โดยปการศึกษา 2548  เปดรับนักศึกษาหลักสูตร
ศิลปบัณฑิต (หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป) สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองแตงกาย และสาขาวิชาการ
ออกแบบนิเทศศิลป    เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และวงการอุตสาหกรรมแฟช่ัน ซ่ึงเปน
ความตองการของสังคม  (คูมือหลักสูตรศิลปบัณฑิต คณะมัณฑนศิลป 2548 : 1-2) ในปการศึกษา 
2550 เปดรับนักศึกษาโครงการพิเศษหลักสูตร 4 ป สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองแตงกาย และ
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาศิลปะและการออกแบบ 
 จะเห็นไดวาคณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดการเรียนการสอน มีการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรมาอยางตอเนื่อง ท้ังนี้การท่ีจะจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนสามารถ
นําวิชาชีพไปใชในการประกอบอาชีพไดดวยความม่ันใจ จําเปนตองใหผูเรียนรูท้ังทฤษฎี การฝก
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ปฏิบัติเบ้ืองตน และที่สําคัญท่ีสุดในกระบวนการจัดการเรียนการสอน คือ การฝกปฏิบัติจริงใน
สถานประกอบการ เพราะการฝกประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการหรือหนวยงาน  เปน
กระบวนการเพิ่มทักษะและประสบการณท่ีเปนประโยชนแกการประกอบอาชีพ ชวยใหนักศึกษามี
ความรู มีความเขาใจในการปฏิบัติงานจริงท้ังในสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ 
นักศึกษามีโอกาสไดใชเคร่ืองมือใหม ๆ ในวงการธุรกิจเอกชน และเคร่ืองมืออุปกรณทางราชการ 
ตลอดจนทราบถึงข้ันตอนการปฏิบัติงานและเทคนิคการทํางานของสถานประกอบการหรือ
หนวยงานท่ีฝกงาน การนําความรูทางวิชาการท่ีไดศึกษามาประยุกตใชกับการปฏิบัติงานจนสามารถ
มองเห็นแนวทางสรางสรรค และเทคนิคในการปฏิบัติงาน การมองเปาหมายความสําเร็จขององคกร 
ตลอดจนผลผลิตท่ีมีประสิทธิภาพการทํางานรวมกับผูอ่ืน การมีมนุษยสัมพันธในการทํางาน 
นอกจากนั้นยังสรางความเช่ือม่ันและเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ ทําใหนักศึกษาฝกงานเรียนรูจักการ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข  หลักสูตรการศึกษาของคณะมัณฑนศิลป จึงไดกําหนดให
นักศึกษาช้ันปท่ี 3 สาขาวิชาการออกแบบภายใน   สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป  สาขาวิชาการ
ออกแบบผลิตภัณฑ สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา และสาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองประดับ  ออก
ฝกงานวิชาชีพในสถานประกอบการหรือหนวยงาน นอกจากนี้ปจจุบันการจัดการศึกษาในทุกระดับ
ใหความสําคัญกับคุณภาพ โดยกําหนดใหมีระบบประกันคุณภาพท่ีมีท้ังการสํารวจตนเอง การ
ประเมินตนเอง  การประเมินจากหนวยงานภายใน และการประเมินจากหนวยงานภายนอก ซ่ึงจะมี
ผลตอการรับประกันคุณภาพของสถาบันและไดการยอมรับจากสังคม  ดังนั้น เพื่อติดตามผลการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาของคณะมัณฑนศิลป ท่ีเนนประสบการณการเรียนรูท้ัง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  ผูวิจัยในฐานะท่ีเปนผูปฏิบัติงานจัดสงนักศึกษาออกฝกงานวิชาชีพ จึงมี
ความสนใจศึกษาประเมินการฝกงานวิชาชีพของนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร 
โดยใชรูปแบบการประเมิน CIPP ของ สตัฟเฟลบีม (Stufflebeam 1985 :128) เปนกรอบแนวคิดใน
การประเมินผล   ซึ่งจะชวยใหไดขอสนเทศและทราบถึงความเหมาะสม และส่ิงท่ีตองแกไข มา
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานฝกงานของนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป รวมถึงไดรับ
ขอมูลจากการประเมินผลการฝกงานและความคิดเห็น ขอเสนอแนะของสถานประกอบการหรือ
หนวยงานที่รับนักศึกษาคณะมัณฑนศิลปเขาฝกงาน อันจะเปนประโยชนตอการวางแผนพัฒนา
หลักสูตรและบริหารจัดการศึกษาของคณะมัณฑนศิลปใหสอดคลองกับสภาพสังคมปจจุบัน และ
เปนประโยชนตอการจัดการศึกษาในอนาคตใหสนองความตองการของผูใชบัณฑิตคณะ
มัณฑนศิลป ตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อประเมินผลการดําเนินงานการฝกงานวิชาชีพของนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามความคิดเห็นของนักศึกษาประเมินตนเอง และคณะกรรมการดําเนินงาน
ฝกงานวิชาชีพประเมิน 

2. เพื่อศึกษาผลการประเมินเกี่ยวกับสัมฤทธิผลการฝกงานวิชาชีพของนักศึกษาใน
สถานประกอบการหรือหนวยงาน ตามความเห็นของผูประกอบการ 

 

ขอบเขตการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยกําหนดขอบเขตการศึกษาดังนี้ 

 1. ขอบเขตดานเนื้อหา  มุงศึกษาประเมินผลดานบริบท ดานปจจัยเบ้ืองตน ดาน
กระบวนการ ดานผลผลิต การฝกงานวิชาชีพของนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการฝกงานวิชาชีพประเมิน     และนักศึกษาฝกงานประเมินตนเอง 
การประเมินเกี่ยวกับสัมฤทธิผลการฝกงานวิชาชีพของนักศึกษาในสถานประกอบการหรือ
หนวยงาน ตามความเห็นของผูประกอบการประเมิน 
 2.  ขอบเขตดานประชากร  ศึกษาเฉพาะกลุมผูเกี่ยวของกับการฝกงานวิชาชีพ ไดแก 
คณะกรรมการดําเนินงานฝกงานวิชาชีพ  จํานวน 33  คน  นักศึกษาช้ันปท่ี 4 สาขาวิชาการออกแบบ
ภายใน  สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป  สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ  สาขาวิชาประยุกต
ศิลปศึกษา และสาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี
ไดรับการฝกงานวิชาชีพในภาคการศึกษาฤดูรอน ปการศึกษา 2552  จํานวน  202 คน  และ
ผูประกอบการในสถานประกอบการหรือหนวยงาน จํานวน 112 คน 
 3. ขอบเขตดานพื้นท่ี  พื้นท่ีท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัย
ศิลปากร และสถานประกอบการหรือหนวยงานท่ีรับนักศึกษาคณะมัณฑนศิลปเขาฝกงานภาค       
ฤดูรอน ปการศึกษา 2552  
 4.  ขอบเขตดานเวลา  ระยะเวลาในการศึกษาคร้ังนี้อยูระหวางเดือนมีนาคม 2553 ถึง
เดือนมีนาคม  2554 

  

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ในการศึกษาคนควาคร้ังนี้   ผูวิจัยใชกรอบแนวความคิดรูปแบบการประเมินซิปป 
(CIPP) ของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam, D.L.) ซ่ึงแบงองคประกอบของการประเมินออกเปน 4 ดาน 
และมีปจจัยท่ีสงผลตอการฝกงานวิชาชีพของนักศึกษา ดังนี้  
 1. ดานบริบท ซ่ึงมีองคประกอบ คือ วัตถุประสงคของการฝกงานวิชาชีพ 
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 2. ดานปจจัยเบ้ืองตน มีองคประกอบคือ เนื้อหาสาระของการฝกงาน งบประมาณ 
บุคลากร ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับวิชาชีพของนักศึกษา  และคุณลักษณะของนักศึกษา 

 3. ดานกระบวนการ  มีองคประกอบคือ กอนฝก ประเมินความเหมาะสมของเอกสารท่ี
ใชในการฝกงาน ระยะเวลาการฝกงาน  การจัดปฐมนิเทศและใหคําปรึกษาแนะนํา ระหวางฝก และ
หลังการฝก 

 4. ดานผลผลิต มีองคประกอบคือ ผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดขึ้นจากการฝกงานวิชาชีพ  
 5. ปจจัยท่ีสงผลตอการฝกงานวิชาชีพของนักศึกษา ไดแก   กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)  หลักสูตรคณะมัณฑนศิลป  และความตองการของสถาน
ประกอบการหรือหนวยงานวิชาชีพ 

 โดยเขียนกรอบแนวความคิดแสดงความสัมพันธของการประเมิน  ดังนี้ 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดานบริบท 
- วัตถุประสงคของการฝกงานวิชาชีพ 

        ดานปจจัยเบื้องตน 
- เนื้อหาสาระของการ 
  ฝกงาน 
- งบประมาณ 
- บุคลากร 
- ความรูพื้นฐานเก่ียวกับ 
  วิชาชีพของนกัศึกษา 
- คุณลักษณะของนักศึกษา 

          ดานกระบวนการ 
- กอนฝก 
 - ความเหมาะสมของ 
   เอกสารท่ีใชในการฝกงาน 
- ระยะเวลาการฝกงาน 
- การจัดปฐมนิเทศและให  
  คําปรึกษาแนะนํา 
- ระหวางฝก  
- หลังการฝก 

         ดานผลผลิต 
-  ผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดขึ้น   
  จากการฝกงานวิชาชีพ 

 

ปจจัยท่ีสงผลตอการฝกงานวิชาชพี
ของนักศึกษา 
- กรอบมาตรฐานคุณวฒุิ  
  ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) 
- หลักสูตรคณะมัณฑนศิลป   
- ความตองการของสถาน   
  ประกอบการหรือหนวยงานวิชาชีพ 

   ส
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.  ประโยชนในทางวิชาการ 

      1.1 ไดทราบผลประเมินการดํา เนินงานฝกงานวิชาชีพของนักศึกษาคณะ
มัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร 
       1.2  ไดทราบผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดข้ึนจากการฝกงานวิชาชีพของนักศึกษาในสถาน
ประกอบการหนวยงาน 
 2.  ประโยชนในทางปฏิบัติ 

      2.1 สามารถนําผลการศึกษาเปนขอมูลในการวางแผน พัฒนา ปรับปรุงการ
ดําเนินงานฝกงานวิชาชีพของนักศึกษา และจัดการศึกษาใหเหมาะสม เพื่อพัฒนานักศึกษาใหเปน
บัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคสอดคลองพันธกิจการผลิตบัณฑิตของคณะมัณฑนศิลป และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 การประเมิน (Stufflebeam. 1985 : 151-152) หมายถึง กระบวนการของการวิเคราะห

เพื่อใหไดมาซ่ึงขอมูลท่ีเปนประโยชนในการตัดสินใจในทางเลือกตาง ๆท่ีมีอยู โดยรูปแบบการ
ประเมินซิปป (CIPP) ของสตัฟเฟลบีม ท่ีนํามาเปนกรอบแนวความคิดในการประเมินประกอบดวย
การประเมินบริบท  การประเมินปจจัยเบ้ืองตน การประเมินกระบวนการ และการประเมินผลผลิต 

 การฝกงานวิชาชีพ  หมายถึง การฝกปฏิบัติงานทางสาขาวิชาการออกแบบภายใน 
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ สาขาวิชาศิลปะประยุกต และ
สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองประดับ ท่ีคณะมัณฑนศิลปกําหนดไวในหลักสูตร เพื่อใหนักศึกษาได
ฝกปฏิบัติจริงใหเกิดทักษะในการประกอบอาชีพได ภายใตการดูแลของคณะกรรมการดําเนินงาน
ฝกงานวิชาชีพ และผูควบคุมการฝกงานในสถานประกอบการหรือหนวยงาน 

 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) หมายถึง กรอบท่ีแสดงระบบ
คุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ ซ่ึงประกอบดวยระดับคุณวุฒิ การแบงสายวิชา ความ
เช่ือมโยงตอเนื่องจากคุณวุฒิหนึ่งไปสูระดับท่ีสูงข้ึน มาตรฐานผลการเรียนรูของแตละระดับคุณวุฒิ
ซ่ึงเพิ่มสูงข้ึนตามระดับคุณวุฒิ ลักษณะของหลักสูตรแตละระดับคุณวุฒิ ปริมาณการเรียนรูท่ี
สอดคลองกับเวลาท่ีตองใช การเปดโอกาสใหเทียบโอนผลการเรียนรูจากประสบการณซ่ึงเปนการ
สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต รวมท้ังระบบและกลไกท่ีใหความม่ันใจในประสิทธิผลการดําเนินงาน
ตามกรอบวาสามารถผลิตบัณฑิตใหบรรลุคุณภาพมาตรฐานผลการเรียนรู 

 คณะวิชา  หมายถึง คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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 หลักสูตรคณะมัณฑนศิลป   หมายถึง  หลักสูตรการศึกษาท่ีคณะมัณฑนศิลป 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เปดสอนในระดับปริญญาบัณฑิต 7 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการออกแบบ
ภายใน สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ สาขาวิชาประยุกต
ศิลปศึกษา สาขาวิชาเคร่ืองเคลือบดินเผา สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองประดับ และสาขาวิชาการ
ออกแบบเคร่ืองแตงกาย 

 คณะกรรมการดําเนินงานฝกงานวิชาชีพ  หมายถึง คณะกรรมการที่คณะมัณฑนศิลป 
มหาวิทยาลัยศิลปากร แตงต้ังและมอบหมายใหดําเนินงานดานการฝกงานวิชาชีพตามหลักสูตรใน
ภาคการศึกษาฤดูรอน ปการศึกษา 2552 ประกอบดวย รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย หัวหนา
ภาควิชาออกแบบตกแตงภายใน หัวหนาภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป หัวหนาภาควิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ หัวหนาภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา หัวหนาภาควิชาออกแบบเคร่ืองประดับ คณาจารย
ประจําภาควิชา และหัวหนางานกิจการนักศึกษา ทําหนาท่ีแนะนําชวยเหลือนักศึกษา ติดตาม
ประเมินผลการฝกงานของนักศึกษา และประสานงานกับสถานประกอบการหรือหนวยงาน 

 สถานประกอบการหรือหนวยงาน  หมายถึง  หนวยงานราชการ  บริษัท  และผู
ประกอบอาชีพอิสระ  ท่ีรับนักศึกษาเขาฝกงานวิชาชีพ โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ดําเนินงานฝกงานวิชาชีพ 

 ผูควบคุมการฝกงาน  หมายถึง บุคคลท่ีสถานประกอบการหรือหนวยงานมอบหมายให
ดูแล ใหคําแนะนําเปนท่ีปรึกษาและประเมินผลการฝกงาน โดยประสานงานกับคณะกรรมการ
ดําเนินงานฝกงานวิชาชีพ ในการดําเนินการฝกงานใหบรรลุวัตถุประสงค 

 ความตองการของสถานประกอบการหรือหนวยงานวิชาชีพ หมายถึง ความตองการ
ของสถานประกอบการหรือหนวยงานวิชาชีพเกี่ยวกับคุณลักษณะของนักศึกษาฝกงานดานความรู
ทางวิชาพื้นฐาน ดานความรูทางวิชาชีพและความสามารถในการปฏิบัติงาน และดานมนุษยสัมพันธ
และคุณธรรมจริยธรรม 

 นักศึกษาฝกงาน  หมายถึง นักศึกษาช้ันปท่ี 3 คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขาวิชาการออกแบบภายใน  สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป  สาขาวิชาการอกแบบผลิตภัณฑ  
สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองประดับ และ สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา และออกฝกงานในภาค
การศึกษาฤดูรอน ปการศึกษา 2552 ปจจุบันกําลังศึกษาอยูช้ันปท่ี 4 

 ปฏิทินการฝกงาน  หมายถึง การกําหนดระยะเวลาการฝกงานวิชาชีพของคณะ
มัณฑนศิลป ท่ีคณะกรรมการดําเนินงานการฝกงานและนักศึกษาจะตองดําเนินกิจกรรมภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด เร่ิมต้ังแต การจัดปฐมนิเทศ  การสงแบบตอบรับนักศึกษา แบบคํารองขอความ
เห็นชอบสถานท่ีฝกงาน การรับหนังสือสงตัวและแบบประเมินผล การลงทะเบียนภาคการศึกษาฤดู
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รอน การเร่ิมออกฝกงาน การออกตรวจเยี่ยมสถานฝกงานของภาควิชา การสงแบบประเมินผลการ
ฝกงานและสมุดรายงาน และการประชุมสรุปผลและปญหา 

 เอกสารการฝกงาน  หมายถึง เอกสาร แบบฟอรมท่ีคณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ออกใหนักศึกษาสําหรับใชประโยชนในการติดตอและดําเนินกิจกรรมการฝกงานวิชาชีพ 
มีดังนี้ 

 แบบฝง.1  แบบหนังสือขอความอนุเคราะหรับนักศึกษาเขาฝกงานวิชาชีพ สําหรับให
นักศึกษาติดตอไปยังสถานประกอบการหรือหนวยงาน เพื่อขอเขาฝกงาน 

 แบบฝง.2  แบบคํารองขอความเห็นชอบสถานท่ีฝกงาน ใชเม่ือนักศึกษาไดรับการตอบ
รับสถานท่ีฝกงานแลว โดยมีคณะกรรมการดําเนินงานการฝกงาน จํานวน 1 คน ลงนามเห็นชอบวา
สถานประกอบการหรือหนวยงานท่ีนักศึกษาจะฝกงานมีความเหมาะสม 

 แบบฝง.3 แบบตอบรับนักศึกษาเขาฝกงานวิชาชีพ สําหรับสถานประกอบการหรือ
หนวยงาน กรอกขอมูลตอบรับนักศึกษาเขาฝกงาน 

 แบบฝง.4 แบบหนังสือสงตัวนักศึกษาเขาฝกงาน  สําหรับใหนักศึกษาถือไปรายงานตัว
กับสถานประกอบการหรือหนวยงานเพื่อเขาฝกงาน 

 แบบฝง.5 แบบฟอรมขอมูลเฉพาะของนักศึกษา เพื่อใหนักศึกษาประเมินตนเอง
เกี่ยวกับความรูความสามารถในสาขาวิชาท่ีศึกษา โดยนําไปยื่นพรอมกับ แบบฝง. 1 ฝง.3 ใหสถาน
ประกอบการหรือหนวยงานพิจารณา 

 ทําเนียบสถานประกอบการหรือหนวยงาน  เปนรายช่ือ ท่ีอยูสถานประกอบการหรือ
หนวยงานท่ีเคยรับนักศึกษาคณะมัณฑนศิลปเขาฝกงานวิชาชีพ สําหรับใหนักศึกษาคนหาหนวยงาน 
เพื่อติดตอขอเขาฝกงานตามสาขาวิชาท่ีศึกษา 

 สมุดรายงานผลการฝกงาน  สําหรับใหนักศึกษากรอกตารางการฝกงานซ่ึงจะระบุวัน
เดือน ป การฝกงาน ระบุงานท่ีไดรับมอบหมายใหทําในแตละวัน และผลการปฏิบัติงาน โดยมีผู
ควบคุมงานลงนามรับรองและลงความเห็น ขอเสนอแนะอยางนอยสัปดาหละ 1 คร้ัง 

 คูมือการฝกงานวิชาชีพ  หมายถึง  คู มือขอปฏิบัติการฝกงานตามหลักสูตรคณะ
มัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดทําข้ึนเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติใหแกนักศึกษาในเร่ือง
เกี่ยวกับปฏิทินการฝกงาน ข้ันตอนปฏิบัติในการฝกงาน ตัวอยางแบบฟอรมตาง ๆ ท่ีใชในการ
ฝกงาน 

 คุณลักษณะของนักศึกษา  หมายถึง ลักษณะหรือพฤติกรรมของนักศึกษาท่ีแสดงออก
ถึงความสามารถในการเรียนรูงาน ความเปนระเบียบ มีวินัยในการทํางาน มีความรับผิดชอบและ
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ตั้งใจทํางาน ความสามารถในการควบคุมอารมณตนเอง ความอดทน อดกล้ัน ความสามารถในการ
แกปญหา รูจักเรียนรูและปรับตนใหเขากับส่ิงแวดลอม และเปนผูมีน้ําใจและเคารพผูอ่ืน เปนตน 

 ความรูพื้นฐานเก่ียวกับวิชาชีพ  หมายถึง ความรูความสามารถในการส่ือสารภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ ความสามารถในการออกแบบงานดวยมือและการลงสี  และความสามารถในการใช
คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ และการนําเสนองาน  
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บทท่ี  2 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

 
ในการวิจัยเร่ือง  การประเมินการฝกงานวิชาชีพของนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป

มหาวิทยาลัยศิลปากร ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ดังตอไปนี้  
1.  แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินผล  

      1.1 ความหมาย 
      1.2 ปรัชญา เปาหมาย วัตถุประสงคของการประเมินโครงการ 
      1.3 รูปแบบการประเมินผลโครงการ 
2.  แนวคิดเร่ืองการฝกประสบการณวิชาชีพ 
     2.1 ความหมายของการฝกประสบการณวิชาชีพ 
     2.2 ความสําคัญของการฝกประสบการณวิชาชีพ 
     2.3 วัตถุประสงคของการฝกประสบการณวิชาชีพ 

           2.4 คุณลักษณะของนักศึกษาฝกงานตามความตองการของผูประกอบการ 
3.  แนวคิดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 

      3.1 ความหมายของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
      3.2 หลักการสําคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
      3.3 วัตถุประสงคของการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
     3.4 การเรียนรูและมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ      

อุดมศึกษาของประเทศไทย 
      3.5 มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของคุณวุฒิระดับท่ี 2 ปริญญาตรี 
      3.6 คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคของระดับท่ี 2 ปริญญาตรี 
4.  การจัดการศึกษาของคณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร 

      4.1 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร 
    4.2 หลักสูตรการศึกษาคณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร 
    4.3 รายวิชาการฝกงานวิชาชีพตามหลักสูตรการศึกษาคณะมัณฑนศิลป 

      4.4 การดําเนินการฝกงานวิชาชีพของคณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร 
5.  เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  
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1 . แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับการประเมินผล 
 

 1.1  ความหมาย 
        ซูแมน (Suman 1987 อางถึงในสมหวัง  พิธิยานุวัฒน 2544 : 180 - 182) ให

ความหมายวา เปนการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติจริง (Actual Results) กับผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
(Expected Results) ซ่ึงเปนการวัดความสําเร็จจากการดําเนินงานโดยพิจารณาจุดมุงหมาย และเปน
การศึกษาพิจารณาเกี่ยวกับผลลัพธซึ่งเกิดจากกิจกรรมบางประเภท ท่ีมุงใหบรรลุวัตถุประสงคตาม
ตองการ 
  โพรวัส (Provus 1971 อางถึงในอัศวิน  แกวมาลาฤทธ์ิ 2544 : 9) ใหความหมายวา 
การประเมินหมายถึง กระบวนการที่เกี่ยวกับการหาขอมูลเพื่อนําไปใชในการพัฒนาส่ิงตอไปนี้ 
  1. เพื่อดูวาโครงการมีความสอดคลอง (Congruence) กับเกณฑมาตรฐานหรือไม 

        2. เพื่อดูวามีความแตกตาง (Discrepancy) ระหวางส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงกับเกณฑ
มาตรฐานท่ีกําหนดไวหรือไม 

        3. เพื่อดูวาเม่ือพบความแตกตางระหวางส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงกับเกณฑมาตรฐานแลว
สามารถระบุขอบกพรองของโครงการวามีอะไรบางไดหรือไม 
  กรอนลันด (Gronlund 1985 อางถึงในอํานาจ แดงกุล 2543 : 8) ไดใหความหมาย
ไววาเปนกระบวนการท่ีเปนระบบเพื่อการเก็บรวบรวม วิเคราะห อธิบายขอมูลขาวสารใหทราบวามี
ความกาวหนา หรือ ไดรับการพัฒนาข้ึนตามวัตถุประสงคท่ีตองการมากนอยเพียงใด 
  กูด (Good 1973  อางถึงในเยาวดี  รางชัยกุล วิบูลยศรี 2542 : 6) ไดกลาววา การ
ประเมินผล คือกระบวนการคนหา หรือตัดสินคุณคาหรือจํานวนของบางส่ิงบางอยางโดยใช
มาตรฐานของการประเมิน รวมท้ังการตัดสินโดยอาศัยเกณฑภายในและหรือเกณฑภายนอก 
  เยาวดี  รางชัยกุล วิบูลยศรี (2542 : 7) ไดกลาววา การประเมินผล คือ การอธิบาย
และตัดสินคุณสมบัติบางอยางของบุคคลหรือกลุมบุคคล รวมท้ังกระบวนการและโครงการตาง ๆ  
  ประชุม  รอดประเสริฐ (2542 : 73) กลาววา เปนกระบวนการเก็บรวมรวมขอมูล
และวิเคราะหขอมูลของการดําเนินโครงการเพื่อพิจารณาบงช้ีใหทราบถึงจุดเดนหรือจุดดอยของ
โครงการนั้น ๆ อยางมีระบบ แลวจึงตัดสินใจวาควรปรับปรุงแกไขโครงการน้ันเพื่อดําเนินการ
ตอไป หรือยุบการดําเนินโครงการนั้นเสีย 
  สตัฟเฟลบีม (Stufflemeam 1971 อางถึงในเยาวดี  รางชัยกุล วิบูลยศรี 2542 : 7) ได
กลาววา การประเมินผล คือกระบวนการรวบรวมขอมูลท่ีเปนประโยชน ซ่ึงจะชวยการตัดสินใจท่ีดี
สําหรับทางเลือกท่ีเปนไปไดหลาย ๆ ทาง  
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  จากความหมาย อาจสรุปไดวา การประเมิน หมายถึง รูปแบบกระบวนการการ
จัดเก็บขอมูล และวิเคราะหขอมูล ตลอดจนการตรวจสอบอยางเปนระบบ เพื่อประโยชนตอการ
ตัดสินใจ หรือตัดสินคุณคาของการดําเนินงาน 

   

 1.2 ปรัชญา เปาหมาย วัตถุประสงคของการประเมินผลโครงการ 
       1.2.1  ปรัชญาการประเมินผลโครงการ   รัตนะ  บัวสนธ (2540 : 17) ระบุวา

ปรัชญาของการประเมินผล คือ การประเมินเพื่อปรับปรุงงาน มิใชการประเมินเพื่อพิสูจนจับผิด 
(Evaluation in not prove, but to improve) นอกจากนี้ การประเมินผล คือกิจกรรมท่ีมีฐานความคิด
มาจากความเปนเสรีนิยม (Liberalism) นั่นคือ ทุกส่ิงทุกอยาง (ท่ีไดรับการประเมิน) สามารถท่ีจะมี
การเปล่ียนแปลงไปในเชิงสรางสรรคไดโดยผานกระบวนการพัฒนา และการสัมผัสแตะตอง 
(Empirical) ท่ีเหมาะสม ซ่ึงกลาวไดวาการประเมิน เปนกระบวนการสรางสรรคของสังคมท่ี
สอดคลองกับแนวทางประชาธิปไตย 

       1.2.2  เปาหมายของการประเมินผลโครงการ  รัตนะ  บัวสนธ (2540: 17-18) กลาว
วาเปาหมายของการประเมินผล มีลักษณะคอนขางเปนอุดมคติ (Ideal) ซ่ึงมี 2 เปาหมาย ไดแก 

        1. นําผลการประเมินโครงการไปใช เพ่ือใหเกิดการพัฒนาสังคมและกลุม
คนจํานวนมาก ตลอดจนการใชผลการประเมินโครงการ เพื่อแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีมีอยู หรือพึงจะ
เกิดข้ึนในสังคม 
   2. เพื่อตัดสินคุณคาโครงการ และเพ่ือการติดตามหรือควบคุมดําเนิน
โครงการ โดยอาศัยความรูความเช่ียวชาญของผูประเมินเปนเกณฑการตัดสินคุณคาของโครงการ 

       1.2.3  วัตถุประสงคของการประเมินผลโครงการ   รัตนะ  บัวสนธ (2540 : 21) 
กลาววา วัตถุประสงคท่ีสําคัญ ในการทําการประเมินผลโครงการมี 3 ประเภทคือ 

       1. การประเมินผลโครงการกอนดําเนินงาน หรือการประเมินผลกอนดําเนิน
โครงการ 

       2. การประเมินผลโครงการขณะดําเนินงาน หรือการประเมินผลขณะดําเนิน
โครงการ 

      3. การประเมินผลโครงการภายหลังส้ินสุดการดําเนินงาน หรือการ
ประเมินผลภายหลังส้ินสุดโครงการ 

  จากปรัชญา เปาหมาย และวัตถุประสงคของการประเมินโครงการอาจสรุปไดวา 
การประเมินผลเปนการประเมินผลเพื่อการปรับปรุงงาน   มิใชการประเมินเพ่ือพิสูจนจับผิด  
เปาหมายของการประเมินเพื่อนําผลการประเมินโครงการไปใชเพื่อใหเกิดการพัฒนาหรือแกไข
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ปญหา วัตถุประสงคท่ีสําคัญในการทําการประเมินผล คือประเมินผลกอนดําเนินโครงการ ขณะ
ดําเนินโครงการ และประเมินผลภายหลังส้ินสุดโครงการ 

 1.3  รูปแบบการประเมินผลโครงการ (Mode of program evaluation)  ผูวิจัยไดรวบรวม 
แนวคิดของนักทฤษฎีตาง ๆ  ดังนี้ 

      รูปแบบการประเมินของไทเลอร ( Tyler ,s model)  คือการประเมินผลการเรียนการ
สอนเพื่อท่ีจะรูวาการจัดการเรียนการสอนในคร้ังนั้น ๆ  ทําใหผูเรียนเกิดพฤติกรรมการเรียนเปนไป
ตามจุดประสงเชิงพฤติกรรมท่ีกําหนดไวหรือไม  รายละเอียดดังภาพประกอบ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ  รูปแบบการประเมินผลของไทเลอร ( Tyler ,s  model) 
                                    

รูปแบบการประเมินผลของครอนบาค  (Cornbach,s model)  มีความคลายกันใน
รูปแบบการประเมินของไทเลอร (Tyler ,s model)  ตรงท่ีเปนสวนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียน

เปาหมาย 

            จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

         กําหนดเนื้อหาหรือประสบการณการเรียน 

เลือกวิชาการจดัการเรียนการสอน 

ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
ทดสอบหลัง(x1) ทดสอบหลัง (x2) 

ถาผลทดสอบหลัง (x2)       
มากกวาผลสอบ  (x1) 

ปรับเปล่ียน       
หรือลมเลิก 

กําหนดเลือก       
(x2) 

       จบ 

   ส
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การสอน  หากแตเพิ่มพิจารณาสาระประเด็นตาง ๆ  ท่ีจะนําการสอบขอมูลสําหรับการประเมินอยาง
กวางขวางข้ึน  รายละเอียดดังแผนภูมิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ  รูปแบบการประเมินผลของครอนบาค  (Cronbach’s model) 
 

รูปแบบการประเมินของสเต็ก (Stake ,s model)  ในการประเมินผลโครงการนั้น  

จะพิจารณาท้ัง ความสอดคลองสัมพันธกันของสวนตาง ๆ  ท้ังสามสวน  ในดานแนวต้ังของเมท

ริกซท้ัง  2  ซ่ึงเปนการประเมินเรียกวา  ประมินความสอดคลองสัมพันธเชิงเหตุผล (Logical relation  

evaluation)  และการประเมินตามแนวนอนเมทริกซท้ังสองซ่ึงเปนการประเมินท่ีเรียกวา  ประเมิน

ความสอดคลองสัมพันธเชิงประจักษ ( Empirical  evaluation)  รายละเอียดดังภาพแผนภูมิ    

เปาหมาย 

จุดประสงคอยางกวาง 

สุมมวลความรูและสรางเคร่ืองมือสอบ 

ศึกษาภาพรวม ประเมินโดยไมมีเปรียบเทียบ 

ศึกษาติดตาม    
ผลระยะยาว 

สอบวัด        
ทัศนคติ X2 

สอบวัด          
ผลสัมฤทธ์ิ 

ศึกษากระบวน      
การเรียนรู  X4 

ศึกษาติดตาม        
ผลระยะยาว 

ถา  X1   X2   X3  และ  X4   
มากกวาหรือเทากับจุด 

ศึกษาติดตาม        
ผลระยะยาว 

จบ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 16

ความสัมพันธ
เชิงเหตุผล 

ความคาดหวัง ส่ิงท่ีเปนจริง 
เกณฑ

มาตรฐาน 
การตัดสินใจ 

ส่ิงนํา ส่ิงนํา ส่ิงนํา ส่ิงนํา 

ปฏิบัติการ ปฏิบัติการ ปฏิบัติการ ปฏิบัติการ 

ผลลัพธ ผลลัพธ ผลลัพธ ผลลัพธ 
 

 เมทริกซการบรรยาย  ความสัมพันธประจักษ  เมทริกซการตัดสินคุณคา 
แผนภูมิ  รูปแบบการประเมินของสเต็ก ( Stake ,s model)   

 

  ทฤษฎีการประเมินโครงการแบบซิปป  ( CIPP  model)  
แบบจําลองซิปปจะประเมินในดานตาง ๆ  ดังนี้คือ 
1. การประเมินสภาวะแวดลอม    ซ่ึงจะชวยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผน 

ในการกําหนดวัตถุประสงค                  
  2.  การประเมินปจจัยเบ้ืองตน เปนการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสรางเพื่อกําหนด

รูปแบบโครงการ                             
  3.  การประเมินกระบวนการ    เปนการตัดสินใจในดานการประยุกตใชเพื่อ

ควบคุมการดําเนินการของโครงการ    
  4. การประเมินผลการผลิต จะชวยในการตัดสินใจเพื่อตัดสินและดูผลสําเร็จของ

โครงการ                                              
  รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินโครงการแบบซิปป   ( CIPP  model)  มีดังตอไปนี้  

  1. ประเมินบริบทหรือสภาพแวดลอมของโครงการ   การประเมินสภาพแวดลอม
เปนรูปแบบพื้นฐานของการประเมินโดยท่ัว ๆ  ไป  เปนการประเมินเพื่อใหไดมาซ่ึงเหตุผล   เพื่อ
ชวยในการกําหนดวัตถุประสงคของโครงการ  โดยจะเนนในดานความสัมพันธท่ีเกี่ยวกับ
สภาพแวดลอมความตองการ และเง่ือนไขท่ีเปนจริงตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับสภาพแวดลอม นอกจากนี้
ยังชวยในการวินิจฉัยปญหาเพื่อใหไดขอมูลพื้นฐานท่ีเปนประโยชนตอการตัดสินใจ  การประเมิน
สภาพแวดลอมนี้   มีลักษณะเดน ๆ  ท่ีสําคัญมากมาย   จัดเปนการวิเคราะหขนาดใหญ  ( Macro  
analysis)  เปนตัวกําหนดขอบเขตของการประเมิน   การบรรยายและการวิเคราะหสภาวะแวดลอม 
นอกจากนี้  ยังชวยใหทราบถึงตัวแปรท่ีเกี่ยวของและมีความสําคัญสําหรับการบรรลุเปาหมาย  การ
ประเมินสภาวะแวดลอม ทําใหไดมาซ่ึงการเปล่ียนแปลงวัตถุประสงคโดยอาศัยการวินิจฉัย  และ
การจัดเรียงลําดับปญหาใหสอดคลองกับความตองการของท่ีประชุม   และสถานการณ                                      

   ส
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  วิธีสภาวะที่ไมแนนอนเปนการประเมินสภาวะแวดลอม   เพื่อหาโอกาสและ
แรงผลักดันจากภายนอกระบบ  ( Opportunities  and  pressure  outside  of  the  immediate  system) 
เพื่อใหไดขอมูลมาใชในการพัฒนา  สงเสริมโครงการใหดีข้ึน  โดยการสํารวจปญหาภายในขอบเขต
ท่ีกําหนดอยางกวาง ๆ  เชน  การสํารวจงานวิจัย   และวรรณคดีท่ีเกี่ยวของการประเมินคานิยมของ
ชุมชน  ขอเสนอแนะตาง ๆ  แนวโนมของการพัฒนาเศรษฐกิจสถิติประชากร ฯลฯ  การสํารวจ
ปญหาเหลานี้    ทําใหสามารถท่ีจะคาดการณเกี่ยวกับอนาคตซ่ึงมีประโยชนในการวางแผนโครงการ
ตอไป   คําถามท่ีใชในการประเมินสภาวะแวดลอมแบบวิธีสภาวะที่ไมแนนอน คือ คําถามประเภท 
“ถา..แลว..” วิธีสภาวะท่ีเหมาะสมหรือสอดคลองเปนการประเมินโดยการเปรียบเทียบระหวาง
ปฏิบัติจริง (Actual  result)  กับวัตถุประสงคท่ีวางไว   การประเมินแบบนี้ทําใหเราทราบ
วัตถุประสงคใดบางท่ีไมสามารถจะบรรลุเปาหมายได                                                                                                    

  ดังนั้นจะเห็นวา  การประเมินสภาวะแวดลอม  จะไดมาซ่ึงขอมูลพื้นฐานท่ีจะเปน
สําหรับระบบเพ่ือประโยชนสําหรับผูบริหารในทางปฏิบัติ   สถาบันการศึกษาควรจะไดมีการ
ประเมินสภาวะแวดลอม   เพ่ือท่ีจะใหไดมาท้ังขอมูลท่ีเปนวิธีสภาวะท่ีไมแนนอนและวิธีสภาวะท่ี
เหมาะสมหรือสอดคลอง   การกําหนดเปาหมายและคุณคาระบบ  จําเปนตองมีการตรวจสอบเพ่ือดู
วาบรรลุเปาหมายหรือไม   ตองวิธีสภาวะท่ีเหมาะสมหรือสอดคลอง   แตในสภาพของสังคมท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว   ความตองการของบุคคลและสถานท่ีดูจะเปนตัวหลักของการ
เปล่ียนแปลง   ดังนั้นจึงควรใชวิธีประเมินแบบวิธีสภาวะท่ีไมแนนอนโดยใชคําถามแบบ “ ถา...
แลว”  เพื่อตัดสินวาเปาหมาย   และนโยบายเดิมนี้ควรจะไดมีการเปล่ียนแปลงหรือไม    ดังนั้น   ใน
การประเมินสภาวะแวดลอมท่ัวไป   ควรจะใชการประเมินท้ัง  2  แบบ   เพราะวิธีสภาวะแวดลอมท่ี
เหมาะสมหรือสอดคลองจะเปนการตรวจความถูกตองของวัตถุประสงค   ในขณะท่ีวิธีสภาวะท่ีไม
แนนอนเปนไปเพื่อการปรับปรุงในการรายงานขอมูลเกี่ยวกับสภาวะแวดลอมนั้น  มีความจําเปน
อยางยิ่งท่ีจะตองกําหนด  ทิศทาง   ของหนวยท่ีจะประเมิน   เพื่อท่ีจะไดสอดคลองกับนโยบาย  และ
การตัดสินใจในการบริหารของระบบ  ดังนั้น   จึงตองอาศัยความรวมมือระหวางนักประเมินกับ
ผูบริหาร   นักประเมินจะใหขอมูลเกี่ยวกับปญหาการตัดสินใจในปจจุบัน   และขอมูลเกี่ยวกับ
โครงการใหบรรลุจุดมุงหมายของโครงการหรือไม      
  2. การประเมินปจจัยนําเขา   เปนการจัดหาขอมูลเพื่อใชในการตัดสินใจความ
เหมาะสมของแผนงานตาง ๆ ท่ีจัดข้ึน    โดยดูวาขอมูลนั้นมีสวนชวยใหบรรลุจุดมุงหมายของ
โครงการหรือไม   ซ่ึงมักจะประเมินในดานตาง ๆ  คือ 
   2.1  ความสามารถของหนวยงานหรือตัวแทนในการจัดโครงการ 
  2.2  ยุทธวิธีท่ีใชในการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ 

   ส
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             2.3  การไดรับความชวยเหลือในดานตาง ๆ  ซ่ึงจะชวยใหโครงการดําเนินไปได
เชน หนวยงานที่จะชวยเหลือ   เวลา   เงินทุน  อาคารสถานท่ี    อุปกรณเคร่ืองมือผลท่ีไดจากการ
ประเมินปจจัยนําเขา   คือ  การวิเคราะหรูปแบบของวิธีการที่ใชในรูปแบบของราคา  และกําไรที่จะ
ไดรับ  โดยการประเมินในดานอัตรากําลัง   เวลา  งบประมาณ   วิธีการท่ีมีศักยภาพ   แตถาเปนการ
ประเมินดานการศึกษา  ผลกําไรอาจจะไมอยูในรูปตัวเลขก็ได   การประเมินปจจัยนําเขาจะชวยให
ขอมูลท่ีจะตัดสินใจไดวา   ควรต้ังวัตถุประสงคเชิงปฏิบัติการอยางไร   ใชอัตรากําลังเทาใดวางแผน
และดําเนินการอยางไร   ซ่ึงจะแตกตางจากการประเมินสภาวะแวดลอมในแงท่ีวา  การประเมิน
ปจจัยนําเขาเปนการทําเฉพาะกรณีนั้น และวิเคราะหภายในโครงการเทานั้น 

    รูปแบบของคําถามท่ีใชถามมีมากมาย  เชน  วัตถุประสงคจะกําหนดวิธีการ
ดําเนินการไดหรือไม  และจะประสบผลสําเร็จหรือไม   วิธีการที่กําหนดสอดคลองกับวัตถุประสงค
ท่ีตั้งไวหรือไม จะดําเนินการกับยุทธวิธีท่ีเลือกมาอยางไร ฯลฯ คําถามตาง ๆ เหลานี้จะแสดงถึง
ความสําคัญของ  การประเมินขอมูลเกี่ยวกับปจจัยการนําเขา   เพื่อท่ีจะไดเปนตัวกําหนดยุทธวิธี
เพื่อใหการดําเนินงานสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว  โดยคําถามท่ีจะใชมีตั้งแตระดับกวาง ๆ 
และคําถามเฉพาะ   

  3. การประเมินกระบวนการดําเนินงานของโครงการ  เม่ือแผนดําเนินการไดรับ
การอนุมัติ  และลงมือทําการประเมินกระบวนการ  จําเปนตองไดรับการเตรียมการเพื่อใหขอมูล
ยอนกลับแกผูรับผิดชอบ   และผูดําเนินการทุกลําดับข้ัน   การประเมินกระบวนการมีวัตถุประสงค
ใหญอยู  3  ประการ  คือ 

                3.1  เพื่อหาและทํานายขอบกพรองของกระบวนการ หรือดําเนินการตาม
ข้ันตอนท่ีวางไว              

                3.2  เพื่อรวบรวมสารนิเทศสําหรับผูตัดสินใจวางแผน      
                3.3  เพื่อเปนรายงานสะสมถึงการปฏิบัติตาง ๆ  ท่ีเกิดข้ึน 
  ยุทธวิธีในการประเมินกระบวนการมี  3  วิธี  คือ      

  1. แสดงใหเห็นหรือกระตุนเตือนถึงศักยภาพของทรัพยากรที่ทําใหเกิดความ
ลมเหลวในโครงการ   ซ่ึงอาจจะเปนส่ิงตอไปนี้   เชน   ความสัมพันธระหวางบุคคลในกลุมบุคลากร  
และนักศึกษา   วิธีการส่ือสาร  การใหเหตุผล     ความเขาใจและเห็นพองตองกันในวัตถุประสงค
ของแผนการ   โดยผูท่ีเกี่ยวของในแผนการนั้น  และผูท่ีไดรับผลกระทบจากแผนการ   ความ
เพียงพอของแหลงทรัพยากร อุปกรณอํานวยความสะดวก  บุคลากร ปฏิทินการปฏิบัติงาน  เปนตน
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  2. เกี่ยวกับการวางโครงการและการตัดสินกอนวางแผน  โดยผูอํานวยโครงการ
ระหวางการดําเนินโครงการนั้น  ตัวอยางการตัดสินกอนวางแผน เชน ในโครงการพัฒนาแบบสอบ  
ซ่ึงมีความจําเปนจะตองเลือกโรงเรียนอยางเจาะจง  สําหรับเขารวมในการทดลองสรางขอกระทบ
ใหมของแบบสอบ  ผูตัดสินใจจะสามารถจัดเตรียมวางโครงการลวงหนาไดดีเม่ือมีโรงเรียนมาให
เลือกแต  ตัวเลือกเหลานี้ยังจะไมมีจนกวาจะมีรายช่ือของโรงเรียนท่ีจะสอบถามไป  เม่ือโรงเรียน
ไดรับการติดตอแลว  จึงจะมีการตัดสินเกี่ยวกับโรงเรียนท่ีมีความเต็มใจเขารวมในการทดลองแบบ
สอบดังนั้น   ผูพัฒนาแบบสอบจึงตองเลือกโรงเรียนที่สอดคลองกับความตองการตามแบบการสุม
ตัวอยางมากท่ีสุด  (แบบการสุมจะไดรับการตัดสินใจเลือกวิธีการมากอน)  และเขาตองกําหนด
ตารางเฉพาะในการบริหารแบบสอบในการทดลองตามรูปแบบของแบบสอบ  ดังนั้น  ในโครงการ
สวนใหญสถานการณท่ีตองตัดสินใจจึงมีจํานวนมาก  และน่ีเปนเคร่ืองแสดงความท่ีชัดเจนถึงความ
ตองการขอมูลจากการประเมินกระบวนการ                                            

  3. ยุทธวิธีในการประเมินกระบวนการ  จะบอกลักษณะสําคัญใหญ ๆ  ของโครง
รางโครงการ  เปนตนวา  มโนทัศนท่ีตองการสอน  และปริมาณของการอภิปรายที่จะมีใน
ความหมายนี้เพ่ือบรรยายวา  เกิดอะไรข้ึนจริงๆ  สารนิเทศน้ีจะใหประโยชนเฉพาะอยางยิ่งในการ
กําหนดวาทําไมวัตถุประสงคจึงบรรลุหรือไมบรรลุ   สวนประกอบท่ีเปนหัวใจสําคัญของการ
ประเมินกระบวนการ  มี  4  อยาง  คือ                                                                  
      3.1  การจัดหานักประเมินกระบวนการเต็มเวลา   
      3.2  เคร่ืองมือท่ีเปนส่ือในการบรรยายกระบวนการ    

           3.3  การรวมประชุมอยางสมํ่าเสมอระหวางนักประเมินกระบวนการ  และ
บุคลากรในโครงการ  หรือแผนงานเอง  
      3.4  การปรับปรุงโครงรางการประเมินอยูเปนนิจสิน   นักประเมินกระบวนการ
ควรไดประชุมพบปะกับผูตัดสินใจในโครงการเปนระยะ   แตในการประชุมนี้   ผูอํานวยโครงการ
อาจจะอภิปรายกับบุคลากรในแผนงานเพื่อช้ีถึงผูท่ีเกี่ยวของและผลประโยชนของกิจกรรมใน
อนาคต  โดยท่ี  ผูประเมินจะยังคงเงียบ  และฟงเปนสวนใหญผูประเมินอาจจะจัดเตรียมสารสนเทศ
เกี่ยวกับการดําเนินการท่ีผานมาใหพรอม   เพื่อชวยในการจําแนกประเด็นท่ีจะกระทําตอไป   
หลังจากผูตัดสินเองไดแจกแจงประโยชนและคําถามแลว  ผูประเมินอาจจะใหขอมูลอีกคร้ังวา  
อะไรอยูในประเด็นท่ีเขามีอยู  ถึงแมวาจะมีขอมูลอ่ืน ๆ  ท่ีนาสนใจ  ผูประเมินก็จะเก็บเอาจนกวาจะ
ถึงเวลาท่ีเหมาะสม    ระหวางการประชุมเพื่อใหขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับการประเมินกระบวนการ  
ผูตัดสินอาจจะกําหนดเงื่อนไขของประเด็นท่ีตองการขอมูลยอนกลับ   และผูประเมินใหสารนิเทศ
ตามกรอบท่ีใหไวนั้น   หรือผูประเมินอาจจะชวยผูวางแผนเองในการกําหนดปญหาท่ีตองการ
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คําตอบในการประชุม   เพื่อใหขอมูลยอนกลับคร้ังตอไป   ซ่ึงผูประเมินอาจจะทําไดโดยการ
วางแผนรวบรวมขอมูลยอ ๆ  แทรกในขณะน้ันทันที  และช้ีแจงใหผูตัดสินทราบวามันจะชวยให
สารสนเทศท่ีเขาตองการหรือไมเชนนั้น   นักประเมินอาจจะทําไดมากกวานั้นกับผูวางแผนงาน   
โดยกําหนดปญหาท่ีตองการคําตอบ   และขอมูล   ท่ีตองการเลยก็ได           
  ในการรวบรวมสารนิเทศ   นักประเมินกระบวนการตองใชวิธีการทั้งท่ีมีแบบแผน   
และไมมีแบบแผน เชน การวิเคราะหปฏิกิริยา   การบันทึกอยางอิสระภายหลังส้ินสุดการดําเนินงาน   
แตละวัน   การสัมภาษณ  การจัดอันดับ   บันทึกรายวันของเจาของโครงการ  วิธีการเกี่ยวของกับ
การเลือกปฏิบัติของบันทึกการประชุมคณะกรรมการ  การปรับปรุงขายงาน   และกลองแสดง
ความคิด  นอกจากตัวแปรท่ีสําคัญตามทฤษฎีแลว  ผูประเมินกระบวนการยังอาจจะคนหาเหตุ   หรือ
กรณีอ่ืนท่ีไมไดเขามามีสวนรวม  แตเปนเหตุการณท่ีมีความสําคัญตอกระบวนการ ดังนั้น ผูประเมิน
จึงตองใชเคร่ืองมือใด ๆ  เทาท่ีจะหาได  เพื่อสืบสาวไปถึงส่ิงท่ีแสดงใหเห็นปญหาอยางแทจริง
คุณคาของการประเมินกระบวนการไมไดอยูท่ีความสัมพันธกับการประเมินอ่ืน ๆ  เทานั้น แตอยูท่ี              
  1. การประเมินกระบวนการข้ึนอยูกับผลประเมินบริบทหรือสภาพแวดลอม  และ
การประเมินปจจัย  คือถาสามารถประเมินสภาวะแวดลอมและปจจัยไดดีมาก   ผูจัดการโครงการก็มี
ความม่ันใจมากข้ึนในการเลือกการดําเนินการ    และถาปรากฏความขัดแยงนอยก็ตองมีการประเมิน
กระบวนการมากข้ึน  นั้นคือ  ถาการกําหนดวัตถุประสงคและการวางโครงการคลุมเครือ   โครงการ
นั้นอาจจะเปนหัวขอของปญหาและบางคร้ังก็เปนเหตุแหงความลมเหลว  ซ่ึงการประเมินสภาวะ
แวดลอมและปจจัยจะชวยช้ีใหเห็นการแกปญหาแลวต้ังแตตน   พอถึงการทําตามกระบวนการ  
จําเปนท่ีจะตองมีขอมูลยอนกลับ  โดยตอเนื่องกันวา   ทําอยางไร   โครงการนั้นจึงจะทําหนาท่ีได
สมบูรณท่ีสุด  ดังนั้นในกรณีเชนนี้การประเมินกระบวนการจึงจําเปนท่ีสุดท่ีสามารถกระทําหนาท่ีนี้   
  2. การประเมินกระบวนการมีความสําคัญมากกวาการประเมินผลผลิตในระยะแรก   
การกําหนดแผนงาน   แตแนวโนมจะกลับกันถาโครงรางของแผนพัฒนาแผนงาน  อาศัยการสํารวจ
นอยลง   แตมีโครงรางท่ีแนนอนมากข้ึน   การประเมินกระบวนการและการประเมินผลผลิต  จะข้ึน
ตอกันและกัน  คือการประเมินกระบวนการจะเขาไปมีสวนในการแปลความส่ิงท่ีเกิดข้ึน   และถา
ตองการเปล่ียนแปลงกระบวนการ   จะสามารถตกลงไดโดยไมทราบวากระบวนการน้ันใหผล
อยางไรบาง   จึงตองอาศัยสารนิเทศจากการประเมินผลผลิตเขามารวมดวย   
  โดยสรุป   ภายใตการประเมินกระบวนการ  สารนิเทศจะถูกวิเคราะหรวบรวมและ
นําเสนอเทาท่ีผูดําเนินโครงการตองการสารนิเทศนั้น   อาจจะบอยทุกวันถาจําเปน เฉพาะอยางยิ่ง
ในชวงระยะแรก ๆ  ของโครงการ ท้ังนี้การประเมินไมเพียงแตใหสารนิเทศท่ีตองการแกผูตัดสินใจ
ในการคาดคะเนลวงหนา   และการปฏิบัติเพื่อแกปญหาเทานั้น   แตยังตองบันทึกสารนิเทศของ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 21

กระบวนการสําหรับแปลความหมายของความสําเร็จของโครงการดวย    
  4. การประเมินผลผลิตของโครงการ  มีจุดมุงหมายเพื่อวัดและแปลความหมายของ
ความสําเร็จ  ไมเฉพาะสุดวัฏจักรของโครงการเทานั้น   แตยังมีความจําเปนอยางยิ่งในระหวางการ
ปฏิบัติตามโครงการดวย  ระเบียบวิธีท่ัว ๆ ไปของการประเมินผลผลิต จะรวมส่ิงตอไปนี้เขาไว
ดวยกัน  คือการดูวาการกําหนดวัตถุประสงคนั้นนําไปใชไดหรือไม   เกณฑในการจัดท่ีสัมพันธกับ
วัตถุประสงคของการทํากิจกรรมคืออะไร   เปรียบเทียบผลท่ีวัดมาไดกับมาตรฐานสัมบูรณ  
(Absolute  criteria) หรือมาตรฐานสัมพัทธ (Relative  criteria) ท่ีกําหนดไวกอน  และทําการแปล
ความหมายถึงเหตุของสิ่งท่ีเกิดข้ึน  โดยอาศัยรายงานจากการประเมินสภาวะแวดลอม  ปจจัย  และ
กระบวนการรวมดวย 
  เกณฑนั้นอาจเปนไปไดท้ัง  เกณฑท่ีเปนเคร่ืองมือ  หรือเกณฑท่ีมีความสอดคลอง 
ซ่ึง สคริเวน (Scriven) ไดช้ีใหเห็นถึงความแตกแตงของเกณฑท้ังสอง  คือ 
  1. เกณฑท่ีเปนเคร่ืองมือ  จะสัมพันธกับความสําเร็จท่ีอยูในระดับปานกลางและมี
สวนชวยใหเกิดสัมฤทธ์ิผลตามวัตถุประสงคในท่ีสุด  เชน  กอนท่ีแบบสอบจะถูกสรางข้ึน   รูปแบบ
ของแบบสอบและคําถามจํานวนมากในแบบสอบน้ัน  จะตองไดรับการจัดทําข้ึนกอนหรือท่ี
นักเรียนจะสามารถอานคําวา เคก (Cake) ไดอยางเขาใจ  เขาจะตองมีประสบการณเกี่ยวกับส่ิงท่ีเปน
ความหมายของคํามากอน 
  2. เกณฑท่ีมีความสอดคลองกัน  จะเปนเกณฑเกี่ยวกับเง่ือนไขเบ้ืองตนท่ีถูก
กําหนดไว  ซ่ึงอาจเปนอัตราการตกออกของโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งท่ีเปนอยู   ถูกลดลงใหไดระดับท่ี
กําหนดไว  โดยกลุมนักเรียนจะตองไดรับคะแนนจากแบบสอบท่ีระบุมากกวา  หรือเทากับจํานวนท่ี
กําหนด  หรือจะตองนําแผนการสอนใหมเขาไปใชในโรงเรียน  การระบุเกณฑแบบนี้ข้ึนอยูกับ
ความตองการของผูตัดสินใจโดยเฉพาะ                                                  
  3. เทาท่ีผานมาการประเมินมีความหมายเพียงสวนท่ีเปนการประเมินผลผลิต
เทานั้น  ถึงแมวาจะมีการประเมินแบบอ่ืนท่ีแตกตางจากการประเมินผลผลิต  แตการประเมินเหลานี้
ยังคงมีความสัมพันธคลายคลึงกันมาก  ท้ังการประเมินสภาวะแวดลอม  และการประเมินผลผลิต  
จะประเมินส่ิงท่ีมีอยูวาบรรลุเปาหมายใดอยางมีระบบ  โดยท่ีการประเมินสภาวะแวดลอมจะ
พิจารณาระบบโดยสวนรวม  และการประเมินผลผลิต  พิจารณาความพยายามเปล่ียนแปลงในระบบ  
ดังนั้นการประเมินสภาวะแวดลอมจึงแสดงที่ส่ิงจําเพาะในรูปท่ีการประเมินผลผลิตจะนําไปใช
ภายหลัง (ส่ิงท่ีแสดงอยางเจาะจงนั้นจะเปนเกณฑสําหรับตัดสินความสําเร็จข้ันสุดทายของผลผลิต)    
  การประเมินปจจัย  และการประเมินผลผลิตสามารถท่ีจะแยกใหเห็นไดงาย  
สําหรับการประเมินปจจัยท่ีจะเกิดข้ึนกอนการดําเนินงานการเปล่ียนแปลงโครงการ   และการ
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ประเมินผลผลิตจะเกิดข้ึนในระหวางและหลังโครงการ  ในขณะท่ีการประเมินสภาวะแวดลอม
กําหนดส่ิงจําเพาะสําหรับการประเมินผลผลิต  การประเมินปจจัยก็แสดงส่ิงท่ีจําเพาะสําหรับการ
ประเมินกระบวนการ         
  การตัดสินใจโดยการใชการประเมินปจจัยเปนพื้นฐาน  โดยเฉพาะสําหรับการวาง
แผนการประเมินผลผลิต   ข้ันตอนท่ีสําคัญท่ีสุดในการประเมินปจจัย  คือ  การประเมินความ
เหมาะสมของกระบวนการที่เลือก  และแผนการประเมินผลผลิตซ่ึงสามารถประยุกตเขาเปนสวน
หนึ่งของระเบียบปฏิบัติได         
  การประเมินผลผลิตจะสืบสาวส่ิงท่ีมีอยูวา  ไดบรรลุวัตถุประสงคไปแลวหรือกําลัง
จะบรรลุ  แตการประเมินกระบวนการ  จะประเมินส่ิงท่ีมีอยูวา  ระเบียบการนั้นไดรับการกระทําไป
ตามท่ีตั้งไวหรือไม การประเมินท้ัง 2 ชนิด จะใหขอมูลยอนกลับสําหรับการควบคุมและพัฒนาการ
เปล่ียนแปลงระเบียบปฏิบัติในกระบวนการ  การประเมินกระบวนการทําใหสามารถที่จะลง
ความเห็นไดวา การนําระเบียบปฏิบัติไปทําจริงนั้นตรงหรือไมกับแบบท่ีวางไว  และการประเมินผล
ผลิตชวยใหตกลงใจไดวา  วัตถุประสงคนั้นบรรลุหรือไม  สารนิเทศท้ังสองชนิดรวมกันจะแสดงให
เห็นอยางหนักแนนวาถึงสาเหตุไดมากกวาอันใดอันหนึ่งโดยลําพัง  ในการตัดสินวาระเบียบปฏิบัติ
นั้นควรดําเนินตอไป  โดยมีการแกไขหรือวาจะตองกลับไปเร่ิมตนใหมท้ังหมด  ถึงแมวาจะเพิ่ม
หนาท่ีในการควบคุมโครงการเขามาดวย   การประเมินทั้งสองก็ยังคงอํานวยความสะดวก  และชวย
อธิบายถึงผลที่ไดจากโครงการอยู   
  การท่ีการประเมินผลผลิตรายงานวา  วัตถุประสงคนั้นมีความสัมฤทธ์ิหรือไมนั้น  
การประเมินกระบวนการจะแสดงใหเห็นถึงรากฐานสําหรับการแปลความหมายเหตุผล   สําหรับส่ิง
ท่ีไดมานั้น  คือ  การไมปรากฏผลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงคก็จําเปนจะตองรูวาระเบียบปฏิบัติท่ี
ตั้งใจไวนั้นไดถูกนําไปปฏิบัติจริงหรือไม   การประเมินกระบวนการจะใหสารนิเทศสําหรับทํา
ความตกลงใจ  และถาปรากฏผลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงคก็มีความจําเปนท่ีจะตองมีคําบรรยายถึง
ระเบียบปฏิบัติท่ีทําใหเกิดผลเชนนั้นออกมา 
  โดยสรุปการประเมินในแตละสวนมีความสัมพันธกันกับวัตถุประสงคของการ
ประเมินและ การตัดสินใจ  ดังแผนภูมิตอไปนี้  
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แผนภูมิ  ความสัมพันธระหวางประเภทการประเมินวัตถุประสงคและการตัดสินใจตามรูปแบบ 
การประเมินแบบซิปป ( CIPP model)                                                                                           
  5.  สรุปผลรูปแบบการประเมินแบบซิปป ( CIPP  model) การประเมินบริบทหรือ
สภาพแวดลอมของโครงการซ่ึง  หมายถึง  การประเมินเกี่ยวกับ  ส่ิงท่ีจะเปนสวนสําคัญในการชวย
กําหนดวัตถุประสงคของโครงการ  เปนส่ิงท่ีอยูภายนอกโครงการ   แตมีผลตอความสําเร็จหรือ
ลมเหลวของโครงการ  ไดแก  ความตองการของชุมชน  และกลุมเปาหมาย  ท่ีจะตอความสําเร็จของ
โครงการ  จํานวนประชากร  กระแสทิศทางของสังคมและการเมือง  สภาพเศรษฐกิจ  และปญหา
ของชุมชน  ตลอดจนนโยบายของหนวยงานระดับบน  และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ     

  การประเมินปจจัยนําเขาของโครงการ   หมายถึง   การประเมินทรัพยากรท่ีจําเปน
สําหรับการนํามาใชในการดําเนินโครงการกําลังคนหรือจํานวนบุคลากรที่ตองใชงบประมาณแหลง
เงินทุนสนับสนุน   วัสดุอุปกรณตาง ๆ  อาคารสถานท่ี   มีความเหมาะสมและเปนไปไดในทาง
ปฏิบัติท่ีจะทําใหวัตถุประสงคของโครงการบรรลุผลสําเร็จหรือไม   และชวยใหเกิดการวางแผนการ
จัดกิจกรรมของโครงการไดอยางเหมาะสม      
  การประเมินกระบวนการดําเนินงานของโครงการ  เปนการประเมินเกี่ยวกับวิธีการ
จัดกิจกรรมของโครงการ   การนําปจจัยเขามาใชเหมาะสมมากนอยเพียงไร  เปนไปตามลําดับ

ประเภทการประเมิน ประเภทการตดัสินใจ 

การประเมินสภาวะแวดลอม          
(Context  Evaluation) 

การตัดสินใจเพื่อการวางแผน           
(Planning   Decisions) 

การประเมินปจจัยเบ้ืองตน/ตวัปอน     
(Input   Evaluation) 

การประเมินกระบวนการ             
(Process  Evaluation) 

การประเมินผลผลิต                 
(Product  Evaluation) 

การตัดสินใจเพื่อกําหนดโครงสราง      
(Structuring  Decisions) 

การตัดสินใจเพื่อนําโครงการไปปฏิบัติ   
(Implementing  Decisions) 

การตัดสินใจเพื่อทบทวนโครงการ       
( Recycling  Decisions) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 24

ข้ันตอนหรือไม   กิจกรรมท่ีจัดข้ึนจะกอใหเกิดการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการหรือมีอุปสรรค
หรือไมกิจกรรมที่จัดข้ึน   เพื่อจะไดนําผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานใหรัดกุม
มีประสิทธิภาพมากข้ึน          
  การประเมินผลผลิตของโครงการ  เปนการประเมินเกี่ยวกับวิธีการจัดกิจกรรมของ
โครงการ   การนําปจจัยเขามาใชเหมาะสมมากนอยเพียงไร  เปนไปตามลําดับข้ันตอนหรือไม  
กิจกรรมท่ีจัดข้ึนจะกอใหเกิดการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการหรืออุปสรรคใด ๆ  เกิดข้ึน   ผลท่ี
ไดรับท้ังหมดจากการดําเนินโครงการวาไดผลมากนอยเพียงใด   เปนไปตามวัตถุประสงคของ
โครงการที่กําหนดไวหรือไม   การประเมินผลผลิตจะมีการนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานท่ี
กําหนดไวท่ีจะเปนตัวบงช้ีความสําเร็จหรือลมเหลวของโครงการ   เพ่ือจะไดนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงกระบวนการใหรัดกุมมีประสิทธิภาพมากข้ึน  หรือเพื่อการตัดสินใจปรับปรุงขยาย
โครงการนําไปใชตอเนื่องตอไป  และเพื่อลมเลิกโครงการ    

   

2. แนวคิดเร่ืองการฝกประสบการณวิชาชีพ 
 

 2.1 ความหมายของการฝกประสบการณวิชาชีพ 
       ดารณี  บุญบันดาล (2547 : 13) ใหความหมายไววา เปนประสบการณตรงอยาง
หนึ่งท่ีสามารถชวยฝกฝนใหผูเรียนเกิดความรูจนเกิดทักษะและความชํานาญในการใชเคร่ืองมือ
อุปกรณ   ตาง ๆ ในการทํางานไดอยางเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในสภาพจริง เพ่ือเปนการเตรียม
ความพรอมสําหรับผูเรียนใหเกิดความมั่นใจท่ีจะออกไปประกอบอาชีพในอนาคต ท้ังนี้ผูท่ีผานการ
ฝกงานจะไดเรียนรูประสบการณจริงเกี่ยวกับการทํางานในสํานักงาน ทําใหเกิดทักษะในการ
ปฏิบัติงานแตละดาน การพัฒนาบุคลิกภาพใหเหมาะสมกับงานอาชีพ ซ่ึงจะเปนประโยชนอยางมาก
ในการประยุกตในการประกอบอาชีพตอไป 
  ลําไพพรรณ พรพันธพักต (2547 : 238) ใหความหมายไววา การฝกประสบการณ
วิชาชีพ หมายถึง การฝกทักษะในวิชาชีพของผูเรียนใหมีทักษะพรอมท่ีจะออกไปสูงานอาชีพได
อยางมีประสิทธิภาพ โดยนักศึกษาจะไดรับประสบการณโดยตรงจากหนวยงานซ่ึงนักศึกษาจะตอง
นําเอาประสบการณท่ีไดรับจากการเรียนรูท้ังหมดที่ไดศึกษา นํามาปฏิบัติงานจริงเพ่ือฝกทักษะใน
การทํางานใหมีประสิทธิภาพ กอนท่ีนักศึกษาจะจบการศึกษาออกไป 
  พิมพพรรณ วรรณศรียา (2542 : 25) ใหความหมายไววา หมายถึง การจัดการเรียน
การสอนท่ีมุงหมายใหผูเรียนไดฝกประสบการณวิชาชีพ ในสถานประกอบการเปนส่ิงสําคัญท่ีสุด 
เพื่อใหผูเรียนไดมีการนําความรูท่ีศึกษามาปรับใชกับการปฏิบัติงานในหนวยงานท้ังภาครัฐและ
เอกชน เพื่อใหกอประโยชนแกตัวผูเรียน 
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  พีระนันท  คําบอนพิทักษ (2542 : 8) ใหความหมายไววา เปนกระบวนการท่ี
สามารถฝกฝนใหผูเรียนไดเรียนรูและปฏิบัติการฝกงานของนักศึกษาดวยเคร่ืองมือและวัสดุอุปกรณ
ในการทํางาน เพื่อเตรียมความพรอมใหเกิดความมั่นใจท่ีจะออกไปประกอบอาชีพในอนาคต 
  สรุปไดวา การฝกประสบการณวิชาชีพ หมายถึง การฝกประสบการณวิชาชีพนอก
สถานท่ีของนักศึกษา โดยการสงไปปฏิบัติจริงในแหลงวิทยาการ และเปนกระบวนการการจัด
ประสบการณ ความพรอมใหแกนักศึกษาเพ่ือฝกหัดทักษะในวิชาชีพ รูจักวิธีการนําความรูไป
ประยุกตใชกับการทํางานในสถานประกอบการ และเขาสูงานอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ การฝก
ประสบการณวิชาชีพจะทําหนาท่ีเช่ือมโยงการศึกษาระดับโลกแหงการทํางาน และสงเสริมใหผูเขา
รับการฝกงาน มีความสามารถในการพัฒนาทักษะ ความพรอมในการปฏิบัติงาน และเจตคติท่ีดีตอ
วิชาชีพของตนอยางแทจริง 

 

 2.2  ความสําคัญของการฝกประสบการณวิชาชีพ 
  กมลฉัตร มงคลกิจ และคณะ (2545 : 5) ใหความสําคัญของการฝกประสบการณ

วิชาชีพไววาเปนการเสริมสรางประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพใหเกิดทักษะและประสบการณ
เพิ่มข้ึน ชวยใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในเทคนิค วิธีการ ระบบ ระเบียบข้ันตอนการทํางาน
สามารถท่ีจะปฏิบัติงานในสถานการณจริงไดอยางดี สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน   
นอกจากนี้ยังกอใหเกิดความเช่ือม่ันในตนเอง มีเจตคติท่ีดีตออาชีพรวมท้ังสามารถทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนไดอีกดวย 

  พิมพร  ฉายอรุณ (2545 : 16) ใหความสําคัญของการฝกประสบการณวิชาชีพวา 
การท่ีจะจัดการเรียนการสอนวิชาชีพใหผูเรียนสามารถนําวิชาชีพไปใชในการประกอบอาชีพไดดวย
ความมั่นใจ จําเปนตองใหผูเรียนรูครบท้ังสามสวน คือ ทฤษฎี ฝกฝนปฏิบัติเบ้ืองตน และฝกปฏิบัติ
จริงในสถานประกอบการตามแผนภาพ 

                                                                                                                                              

 
 
                                                                
 ในสถานศึกษา                        ในสถานศึกษา                       ในสถานประกอบการ 
 

  การเรียนการสอนในสองสวนแรก คือ ภาคทฤษฎี และการปฏิบัติเบ้ืองตนนั้นเปน
สวนท่ีจัดดําเนินการโดยสถาบันการศึกษา แตสวนท่ีสามคือ การฝกปฏิบัติจริง ถือวาเปนสวนสําคัญ
ท่ีสุดสวนหนึ่งในกระบวนการจัดการเรียนการสอนซ่ึงตองดําเนินการโดยสถานประกอบการ 

ทฤษฎี ฝกปฏิบัติเบ้ืองตน ฝกปฏิบัติจริง 
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  การฝกประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการ สามารถฝกฝนใหผูเรียนได
เรียนรูและปฏิบัติการฝกงานดวยเคร่ืองมือและวัสดุอุปกรณในการทํางาน เพื่อการเตรียมความพรอม
ท่ีจะออกไปประกอบอาชีพในตลาดแรงงานตอไป เพราะโดยปกติการเรียนการสอนในสถานศึกษา
นั้นไมสามารถจัดประสบการณจริงดานการทํางานแกผูเรียนได เพราะสถานศึกษามีขอจํากัดท่ีไม
สามารถจะคงไวซ่ึงความทันสมัยในดานอุปกรณหรือเคร่ืองมือตาง ๆ ตลอดจนวิธีการปฏิบัติงานได
ดังท่ีสถานประกอบการ อีกท้ังสถานศึกษาไมสามารถจัดการเรียนการสอนและจัดประสบการณใน
การทํางานใหกับนักเรียนนักศึกษาในทุกแงมุมได 

ดํารงศักดิ์ ชัยสนิท (2542 : 2-3) ใหความสําคัญของการฝกประสบการณวิชาชีพไว
วา  เปนการจัดประสบการณใหแกนักศึกษา ไดนําความรู ความสามารถมาประยุกตใชกับการ
ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ เพ่ือสรางเสริมประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพ กอใหเกิด
การเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ ชวยใหนักศึกษาสามารถทํางานสอดคลองกับความตองการ
ของตลาดแรงงานท้ังในและนอกสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ การฝกงานทําให
นักศึกษาไดเรียนรูเทคนิคการทํางาน ข้ันตอนการทํางานท่ีแตกตางไปจากการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา ท้ังยังเปนการฝกการทํางานรวมกับผูอ่ืน และสรางความเช่ือม่ัน และเจตคติท่ีดีในการ
ประกอบอาชีพ 
  สรุปไดวา การฝกประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการเปนการสงเสริมและ
เพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษาไดเปนอยางดี ทําใหมีความพรอมท่ีจะออกไป
ประกอบอาชีพตามสาขาท่ีตนไดศึกษา และเกิดเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ 
 

2.3 วัตถุประสงคของการฝกประสบการณวิชาชีพ 
  จุดประสงคของการฝกประสบการณวิชาชีพ คูมือการฝกประสบการณวิชาชีพของ
วิทยาลัยชุมชน (สมยศ เผือดจันทึก และคณะ 2546 :1-2) ไดกําหนดไว ดังตอไปนี้ 

       1. เพ่ือใหนักศึกษามีประสบการณท้ังในดานสังคม และวิชาชีพอยางเปนระบบ
สอดคลองกับความตองการของชุมชน และหนวยงานภาครัฐและเอกชน 
  2. เพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสฝกประสบการณวิชาชีพโดยใชสถานการณจริง เปน
การเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ในหนวยงานท่ีสังกัด และหนวยงานท่ีขอฝกอ่ืน ๆท่ีเกี่ยวของ 
  3. เพื่อใหนักศึกษาสามารถเขียนโครงการฝกประสบการณวิชาชีพ โดยนําความรู
จากการเรียนไปประยุกตใหสอดคลองกับแนวคิด และทฤษฎีตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม และสามารถ
ปฏิบัติงานไดตามโครงการ 
  4. เพ่ือพัฒนาคุณภาพนักศึกษาท้ังคุณธรรมและจริยธรรมในการฝกประสบการณ
วิชาชีพ ใหมีศักยภาพสอดคลองกับความตองการของชุมชนตลาดแรงงานและผูใชผลผลิต 
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 5. เพื่อสรางโอกาสในการมีงานทําใหกับนักศึกษา 
 สรุปไดวา  การฝกประสบการณวิชาชีพจะเกิดประโยชนตอผูเขารับการฝกงานได

ก็ตอเม่ือเปนการฝกท่ีบรรลุวัตถุประสงคของการฝกประสบการณวิชาชีพตามท่ีกําหนดไว  โดยมี
วัตถุประสงคท่ีสําคัญของการฝกประสบการณวิชาชีพ คือมุงหมายใหผูเรียนไดเห็นปญหาท่ีแทจริง
ในสาขาวิชาและอาชีพนั้น เพื่อจะไดมีโอกาสเตรียมความพรอมท่ีจะออกไปเผชิญกับชีวิตจริงตอไป 

 

2.4  คุณลักษณะของนักศึกษาฝกงาน ตามความตองการของผูประกอบการ 
 คุณลักษณะของนักศึกษาฝกงานตามท่ีผูประกอบการมีความตองการ  ในดาน
ความรูทางวิชาพื้นฐาน ดานความรูทางวิชาชีพและความสามารถในการปฏิบัติงาน และดานมนุษย
สัมพันธและคุณธรรมจริยธรรม  มีผูศึกษาไดใหความหมาย ดังนี้ 

 ดานความรูทางวิชาพื้นฐาน 
 คุณลักษณะดานความรูทางวิชาพื้นฐาน หมายถึง ความรูและความสามารถของ
ผูเรียนโดยการนําหลักการจากโครงสรางทางวิชาการของการศึกษา ทําใหเกิดแนวคิดในการ
ปฏิบัติงานเม่ือเกิดปญหา สามารถแกปญหาได (สํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2531: 100) และ
จากความมีประสิทธิภาพในเชิงวิชาการท่ีไดศึกษามานี้ทําใหผูเรียนเปนผูที่มีปฏิภาณไหวพริบ 
สามารถประยุกตความรูท่ีไดศึกษามาเขากับการทํางานได   และความรูนั้นตรงกับความตองการของ
ผูประกอบการ   (ธีรภัทร ไชยสัตย 2542: 23) 

 กองแผนงาน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (2540 : 17-18) และกองแผนงาน กรม
อาชีวศึกษา  (2540 : 80-82) ไดระบุถึงคุณลักษณะทางดานความรูทางวิชาพื้นฐาน ดังนี้ 

 1. มีความคิดริเร่ิมท่ีดีในการสรางสรรคงานใหม 
 2. มีความรูและความสามารถในการทํางานไดดี มีความฉลาด และไหวพริบ 
 3. หม่ันขวนขวายใฝหาความรูเพิ่มเติมใหทันสมัยและทันเหตุการณ 
 4. รูจักนําประสบการณมาใชใหเปนประโยชน 
 5. มีความรูภาษาตางประเทศและภาษาไทย เพื่อการส่ือสารทําความเขาใจไดเปน

อยางดี 
 6. รูจักคิด วิเคราะห และมีวิจารณญาณ สามารถเลือกรับส่ือท่ีมีคุณภาพ 
 7. รูจักปรับปรุงวิถีชีวิตและการทํางานใหสอดคลองกัน รูเทาทันการเปล่ียนแปลง

ของเทคโนโลยีและการเปล่ียนแปลงของโลก รูจักเลือกสรรส่ิงท่ีเหมาะสม 
 8. รูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีพื้นฐาน ท้ังท่ีจําเปนตองานและ

การศึกษาตอ 
 9. มีความรูและความสามารถในการจัดการ 
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 10. รูและมีความสามารถท่ีจะทําใหตนและผูอ่ืนมีความสุข 
 11. ไมยึดติดกับรูปแบบหรือคําตอบใดคําตอบเดียว โดยไมเช่ือในขอมูล ขาวสาร

และกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 นอกจากความรูทางวิชาพ้ืนฐานท่ีนักศึกษาฝกงานควรจะมีความรูท่ีเพียงพอ

สําหรับการทํางานแลว ความรูทางดานวิชาชีพและความสามารถในการปฏิบัติงานก็มีสวนสําคัญใน
การปฏิบัติงาน เพื่อใหการฝกงานดําเนินไปไดอยางลุลวง 
 ดานความรูทางวิชาชีพและความสามารถในการปฏิบัติงาน 
 คุณลักษณะดานความรูทางวิชาชีพ หมายถึง ความสามารถ พฤติกรรมของ
นักศึกษาฝกงานท่ีแสดงออกถึง ทักษะและความมีประสิทธิภาพในการทํางานตามหนาท่ี และความ
รับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมาย (วารี ศิริระเวทยกุล 2544 : 23) และสามารถประยุกตใชความรูทาง
วิชาชีพท่ีไดศึกษามาใหเขากับการทํางาน      ความรูนั้นตรงตามความตองการของผูประกอบการ 
(ธีรภัทร ไชยสัตย 2542 : 24) และจากกองแผนงาน กรมอาชีวศึกษา (2540 : 82) ไดแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะดานความรูทางวิชาชีพไวดังนี้ 

 1. มีความชํานาญเกี่ยวกับงานในหนาท่ี 
 2. มีทักษะเพียงพอท่ีจะประกอบอาชีพเฉพาะทาง และมีทักษะพื้นฐานเพียงพอท่ีจะ

ปรับเปล่ียนเม่ือเทคโนโลยีเปล่ียนแปลงไป 
 3. สามารถประกอบสัมมาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพท้ังการเปนลูกจางและการ

ประกอบอาชีพอิสระ 
 4. สามารถพัฒนาสัมมาชีพจนสามารถแขงขันกับตลาดโลกได 
 ดานมนุษยสัมพันธและคุณธรรมจริยธรรม 
 คุณลักษณะดานมนุษยสัมพันธ หมายถึง ลักษณะหรือพฤติกรรมของนักศึกษา

ฝกงานท่ีแสดงออกถึง ความสามารถในการท่ีจะทํางานรวมกับบุคคลอ่ืนโดยมีความเขาใจ และมี
ความสามารถในการจูงใจผูอ่ืนท้ังเปนรายบุคคลและกลุม เพ่ือใหสรางงานไดอยางมีประสิทธิผล
(Newstrom and Davis 2002 : 481) ซ่ึงเปนความเขาใจและความสัมพันธอันดีตอผูรวมงาน
ผูบังคับบัญชา รวมท้ังเปนผูควบคุมอารมณตนเองได เพ่ือใหเกิดความรัก ความสามัคคีตอผูรวมงาน 
และชวยใหงานขององคกรสําเร็จตามจุดมุงหมาย (ธีรภัทร ไชยสัตย 2542 : 25) และรวมถึง
ความสามารถในการสรางสัมพันธภาพท่ีดีกับผูอ่ืน การมีน้ําใจ เอ้ืออาทร หวงใยผูอ่ืนตระหนักรูเทา
ทันในความรูสึกนึกคิดของผูอ่ืน (ทศพร ประเสริฐสุข 2543)    

 และจากความตองการของผูประกอบการที่ความตองการใหองคกรดํารงอยูอยาง
ม่ันคง ปลอดภัย มีช่ือเสียง และพัฒนาองคกรใหเจริญ รุงเรืองและตอบสนองสังคมได จึงควรศึกษา
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ทิศทางในการพัฒนาของไทยหลังป 2000 (สมชาติ  กิจยรรยง 2548 : 101-105) กลาววา การพัฒนา
คนไทยใหเกิดความครบถวนสมบูรณใน “องครวมของคน” นั้น เราจําเปนท่ีจะตองทําใหครบถวน
สมบูรณท้ัง 5 ดาน คือ 

 1. พัฒนาพลังกายของคน 
 2. พัฒนาพลังใจของคน 
 3. พัฒนาพลังสมองของคน 
 4. พัฒนาพลังจริยธรรม ศีลธรรม คุณธรรมของคน 
 5. พัฒนาพลังสติปญญาของคน 
 โดยจัดลําดับความสําคัญของการพัฒนาคนตามทิศทางใหมหลังป 2000 คือ 
 1. พัฒนาพลังจริยธรรม ศีลธรรม คุณธรรม สติปญญา โดยทุมเทลงทุน ลงแรง ลง

เงิน เพื่อการนี้ใหไดสัดสวนอยางนอย 50 %  
 2. พลังสมอง พลังกาย และพลังใจ ท่ีเหลืออีก ประมาณ 50 % ของทรัพยากรท่ีจัด                            
มาลงทุนในสวนนี้ 

 ดังนั้นบุคลากรในการปฏิบัติงานจึงจําเปนตองพิจารณาจากลักษณะของการ
ปฏิบัติงานท่ีดีของลูกจาง (จําเนียร จวงตระกูล 2542 : 38-61) ในการตอบสนองความคาดหวังของ
ผูบังคับบัญชาไว 10 ประการคือ 
    1. มีความขยันหม่ันเพียรดี ผูปฎิบัติท่ีดียอมมีความขยันหม่ันเพียรในการปฏิบัติงาน
ของตนเองอยางสมํ่าเสมอ ตรงเวลา และปฏิบัติงานนั้นเปนผลสําเร็จ เปนท่ียอมรับได ตามมาตรฐาน
ขององคกร 

   2. ผลงานท่ีดีมีคุณภาพ ผูปฏิบัติท่ีดีควรทํางานใหสําเร็จลุลวงไดดีตามเกณฑ
มาตรฐานขององคกรท่ีกําหนดไว และพยายามปฏิบัติงานใหมีความถูกตองสมบูรณไมใหเกิดความ
ผิดพลาดและตรวจสอบผลงานอยางสมํ่าเสมอ 
    3.  เปนผู ท่ี มีความรับผิดชอบท้ังตอตนเองและสังคม  เชน  เพื่อนรวมงาน 
ผูบังคับบัญชาและหนวยงาน รวมถึงเปนผูท่ีผูบังคับบัญชาใหความไววางใจในการมอบหมายงาน 
และสามารถแกไขงานไดเม่ือการปฏิบัติงานเกิดความผิดพลาด 

   4. เปนผูมีความรู ความเขาใจในงานท่ีรับผิดชอบเปนอยางดี รูข้ันตอนและขอบเขต
ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการเอาใจใสศึกษาเพิ่มเติมในงานที่ไดรับมอบหมาย พรอมท่ีจะสอบถาม
และขอความชวยเหลือจากผูเกี่ยวของหากเกิดขัดของหรือไมเขาใจ 
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  5. เปนผูมีความสามารถในการเรียนรูงานตาง ๆ ไดเปนอยางดี เพื่อการปรับปรุง
งานใหมี  ประสิทธิภาพมากข้ึน สามารถปรับตัวเขากับสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงในงานของตนได
อยางดี มีการเรียนรูแนวคิดใหม ๆ ท่ีกอใหเกิดการพัฒนางานอยางตอเนื่อง 

   6.  เปนผูมีความคิดริเร่ิมดี มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค และสามารถตัดสินใจในงาน
ตาม ขอบเขตท่ีไดรับมอบหมายอยางถูกตอง กลาและม่ันใจในความพยายามพัฒนางานของตน
รวมถึงการแสดงความคิดเห็นในแงมุมตาง ๆ 

   7. เปนผูมีสามัญสํานึก มีดุลยพินิจ ไหวพริบ มีเหตุมีผล โดยการคิดท่ีมีการ
ไตรตรองอยางมีเหตุมีผลจากขอมูลตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

   8. เปนผูมีมนุษยสัมพันธดี รูจักกาลเทศะ ยิ้มแยมแจมใส มีความสุภาพออนนอม
ถอมตน วางตนไดเหมาะสม มีบุคลิกภาพท่ีสามารถทํางานกับผูรวมงานและผูบังคับบัญชาไดเปน
อยางดี 

   9. เปนผูใหญใหความรวมมือในการปฏิบัติงานดี เล็งเห็นความสําคัญในการ
ประสานงานใหความรวมมือในการทํางานเปนทีม สามารถยอมรับความคิดเห็นของผูรวมงานและ
ผูบังคับบัญชาและมีการส่ือสารท่ีดีตรงเปาหมาย 

   10. มีทัศนคติท่ีดีตองานและองคกร ไดแก การมีแนวคิดท่ีดีตอตนเอง เพื่อน
รวมงานผูบังคับบัญชา ลูกคา และผูอ่ืน อันจะนําไปสูกระบวนการปฏิบัติงานท่ีดี 

  สมชาติ  กิจยรรยง (2548 : 180-181)  กลาววาบุคลากรในองคกรจะตอง
ประกอบดวยส่ิงเหลานี้ 

   1. ความกระตือรือรนในการหาความรูใหมมาใชในการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
สูงข้ึน 

   2. ทักษะและความสามารถที่ใชงานได 
   3. ทัศนคติท่ีดี 
   4. การทํางานมีระบบ 
   5. คิดอยางเปนระบบ สามารถปรับตัวเขากับวัฒนธรรมอ่ืน ๆ ได 
   6. มีความฝกฝนตนเองตลอดเวลา 
   7. มีความสามารถในการแขงขัน 
   8. ปรับมาตรฐานการทํางานของตนใหสูงข้ึน 
   ดังนั้นคุณลักษณะของบุคลากรตามความตองการของผูประกอบการ จึงมีความ

สอดคลองกันดังท่ี  ศรัณพร  โพธ์ิสินสมวงศ (2542 : 25-27) ไดกลาวถึงความตองการของ
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ผูประกอบการที่มีตอบัณฑิต  วา คุณลักษณะของบัณฑิตตามความตองการของผูจางงานควร
แบงเปนคุณลักษณะตาง ๆ ดังนี้ 

  1.  ดานความรู ความสามารถ 
         1.1  ความรูความสามารถเฉพาะสาขา 
         1.2  ความรูความสามารถในการปฏิบัติงานและพัฒนาวิชาชีพ 
                    1.2.1   การวิเคราะหและการแกปญหา 

           1.2.2   การประยุกตความรูใหเกิดประโยชน 
             1.2.3   การถายทอดความรู 
              1.2.4   ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
             1.2.5   สามารถปฏิบัติงานภาคสนาม 
              1.2.6   สามารถเรียนรูงานใหมไดไว 
              1.2.7   ใฝหาความรูและทักษะเพ่ิมเติม 
              1.2.8   ความสามารถในการประสานงาน 
       1.2.9   พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
  1.2.10  การตัดสินใจอยางมีเหตุผล 
         1.3  ความรูความสามารถพิเศษ 
              1.3.1   กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
              1.3.2   การวิจัย 
              1.3.3   การบริหาร 
              1.3.4   การวางแผน 
              1.3.5   งานธุรการพิมพดีด 
              1.3.6   การพัฒนา 
               1.3.7   จิตวิทยา 
              1.3.8   เทคโนโลยี 
              1.3.9   ภาษาตางประเทศ 
              1.3.10  การฝกอบรม  
              1.3.11  คอมพิวเตอร 
              1.3.12  การประชาสัมพันธ 
  2.  ดานบุคลิกภาพ 

  2.1 บุคลิกภาพในการปฏิบัติงาน 
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              2.1.1   ความรับผิดชอบ 
            2.1.2   ขยันอดทน 

              2.1.3   มีความคลองตัว 
              2.1.4   เสียสละ 
              2.1.5   มีคุณธรรม 
 2.1.6   ซ่ือสัตยสุจริต 
 2.1.7   ใฝรู 
 2.1.8   ละเอียดรอบคอบ 
 2.1.9   เอาใจใสตั้งใจทํางาน 
 2.1.10  มีระเบียบวินัย 
 2.1.11  มีความกระตือรือรน 
 2.1.12  ตรงตอเวลา 
  2.1.13  มีทัศนคติท่ีดีตองานและนายจาง              

 2.2  บุคลิกภาพทางสังคม  
 2.2.1   มนุษยสัมพันธ 
 2.2.2   เปนผูนํา 
               2.2.3   สุภาพเรียบรอย 
 2.2.4   มีความเช่ือม่ันในตนเอง 
 2.2.5   วางตัวเหมาะสม 
 2.2.6   ประพฤติดี 
 2.2.7   ปรับตัวเขากับสังคม 
              2.2.8   เอ้ือเฟอ 
 2.2.9   แตงกายดี 
              2.2.10  กลาแสดงออก 
              2.2.11  มีเหตุมีผล 
              2.2.12  มีไหวพริบ 

 2.3 บุคลิกภาพดานอารมณ 
 2.3.1   ราเริงแจมใส 
 2.3.2   ควบคุมอารมณไดดี 
 2.3.3   ยิ้มแยมเบิกบาน 
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              2.3.4   สุขุมเยือกเย็น 
              2.3.5   ออนโยน 
 2.3.6   จิตใจเขมแข็ง 
 2.3.7   ใจเย็น 
 2.4  บุคลิกภาพดานสุขภาพรางกาย 
 2.4.1   แข็งแรงสมบูรณ 
 2.4.2   คลองแคลววองไว 
             2.4.3   จํากัดเร่ืองเพศ (ชาย) 
             2.4.4   สะอาดเรียบรอย 
             2.4.5   กระฉับกระเฉง 
             2.4.6   หนาตาดี 

   พรนพ  พุกกะพันธ (2544 : 6 , 15)  ไดกลาววา คุณลักษณะของคนไทยท่ี
ประเทศชาติตองการ และมีความจําเปนตองปลูกฝงใหถึงพรอมในสถานการณปจจุบัน 10 ประการ  
มีดังนี้ 

  1.   มีระเบียบวินัย 
  2.   มีความซ่ือสัตย สุจริต และยุติธรรม 
   3.   ขยัน ประหยัด และยึดม่ันในสัมมาชีพ 
  4.   สํานึกในหนาท่ี และความรับผิดชอบตอสังคม และประเทศชาติ 
  5.   รูจักคิดริเร่ิม วิจารณ และตัดสินใจอยางมีเหตุผล 
  6.   กระตือรือรนในการปกครองระบบประชาธิปไตย รักและเทิดทูน ชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย 
  7.   มีพลานามัยสมบูรณ ท้ังรางกายและจิตใจ 
  8.   รูจักพึ่งตนเอง มีอุดมคติ 
  9.   มีความภาคภูมิ และรูจักทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและทรัพยากรของชาติ 
  10. มีความเสียสละ เมตตาอารี กตัญูกตเวที กลาหาญ และสามัคคีกัน 
  วุฒิ  ดานกิตตกุล (2545 : 11-12)  ไดใหแนวคิดวาปจจุบันการแขงขันใน

ตลาดแรงงานคอนขางสูงลักษณะของบัณฑิตท่ีตลาดแรงงานตองการไดเปล่ียนแปลงไปทักษะท่ี
สถานประกอบการตองการใหมีตัวบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ไดแก การเปนผูท่ีไววางใจในดานการ
งานการจัดการ การพัฒนาตนเอง ความสามารถในการรับรู การแกปญหา มนุษยสัมพันธ แรง
บันดาลใจ แรงจูงใจ ความคิดริเร่ิม ระเบียบวินัย จริยธรรม ศีลธรรม การส่ือสารขอมูล และ การเปน
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ผูนํา เปนตน ส่ิงท่ีทาทายสําหรับบัณฑิตกอนท่ีจะสําเร็จการศึกษาคือ การไดมีโอกาสสรางความ
เขาใจและความคุนเคยกับโลกแหงความเปนจริงของการทํางานและการเรียนรู เพื่อใหไดมาซ่ึง
ทักษะของงานอาชีพ และทักษะดานการพัฒนาตนเองนอกเหนือไปจากทักษะดานวิชาการ  ซ่ึงผูวา
จางจะมีความคาดหวังจากพนักงานสูงในเร่ืองตอไปนี้  
   1.  เปนผูมีความรูในวิชาชีพ 
   2.  มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธดี 

       2.1 มีความซ่ือสัตย ขยัน มีน้ําใจ และอดทน 
       2.2 มีความกระตือรือรนและไมเลือกงาน 
       2.3 มีวินัยเครงครัดตอกฎระเบียบขององคกร 
  3.  มีทัศนคติท่ีดีตอองคกร 
  นอกจากนี้ยังไดกําหนดคุณสมบัติของบัณฑิตท่ีจะกาวเขาสูงานอาชีพไวดังนี้ 
  1.  มีความรอบรู 
       1.1 รอบรูในเนื้อหาวิชาของตนเองอยางถองแท 
       1.2 รอบรูเกี่ยวกับองคกรท่ีตนเองปฏิบัติงาน 
       1.3 รอบรูเกี่ยวกับเนื้อหาและภาระงานที่รับผิดชอบ 
       1.4 รักท่ีจะพัฒนาตนเองอยูเสมอ (ใฝศึกษา คนควาเปนนิตย มุงคิดสรางสรรค  

กาวทันเทคโนโลยี) 
  2.  สูงานหนัก 
            2.1 มีความรักงาน มีทัศนคติในแงบวกตองานและปญหาของงาน โดยระลึกอยู

เสมอวางานและปญหา คือ โอกาสที่ไดรับ 
      2.2 มีความกระตือรือรน ปวารณาตนเองท่ีจะปฏิบัติงานตลอดเวลา 
      2.3 มีความรับผิดชอบตองานในหนาท่ีของตนเอง 
      2.4 ความพรอมเสมอท้ังรางกายและจิตใจท่ีจะปฏิบัติงาน 
  3.  รักองคกร 
             3.1 มีทัศนคติท่ีตอองคกรและหนวยงาน 
             3.2 มีความสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนเปนทีม 
             3.3 ยอมรับการเปล่ียนแปลง ใจกวาง รูจักมองและคิดส่ิงใหม ๆ เสมอ 
   4.  ยึดม่ันวินัยและจริยธรรม 
       4.1 มีวินัยในการปฏิบัติงาน 
       4.2 ซ่ือสัตยสุจริต ออนนอมถอมตน มีสัมมาคารวะ 
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        4.3 รักษาจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  การกําหนดคุณสมบัติของพนักงานท่ีตองการ (http://www.siamhrm.com/? Name 

= chapter & file = category & cats search=2 8/02/2007.) สวนประกอบและเน้ือหาของคุณสมบัติ
ของพนักงานท่ีตองการ (Job Specification) นั้นจะเปนเชนไรยอมแตกตางกันออกไปในแตละ
องคการแตโดยท่ัวไปแลวหัวขอสําคัญท่ีจําเปนตองมีอยูในขอความระบุคุณสมบัติของพนักงานท่ี
ตองการนั้นควรจะตองประกอบดวย 

  1.  ความชํานาญ (Skill) คือ พื้นฐานการศึกษาและประสบการณท่ีจําเปนสําหรับ
การทํางานดังกลาว การระบุคุณสมบัติทางดานการศึกษานี้ มักจะระบุวาไดรับประกาศนียบัตร 
ปริญญาหรือใบรับรองอยางไร หรือสําเร็จการอบรมศึกษาในทางสาขาวิชาใด ดานใดสําหรับ
ประสบการณก็เชนเดียวกัน มักจะมีการกําหนดจํานวนเดือนหรือจํานวนปข้ันต่ําของงานท่ีตองเคย
ผานมาแลวกอนท่ีจะมาทํางานใหมนี้ 

  นอกจากนี้ ในสวนของการระบุความชํานาญยังอาจมีการระบุถึงชนิดของความรู
เฉพาะอยางท่ีตองการทํานองเดียวกันการระบุถึงความสามารถในการใชความคิด   หรือใชมือหรือ
อ่ืน ๆ ท่ีผูทํางานจะตองมีไวเพื่อท่ีจะสามารถทํางานนั้น ๆ ไดโดยมีประสิทธิภาพ 

  2.  ความพยายาม (effort) หมายถึงการระบุส่ิงท่ีจําเปนท่ีตองมีเกี่ยวกับการใช
ความคิดและการใชแรงกายของงานน้ันท่ีถือไดวาเปนส่ิงท่ีขาดไมไดสําหรับความตองการดานการ
ใชความคิดนั้นอาจมีการระบุถึงการใชความคิดและสายตาตลอดจนมีความตึงเครียดหรือความ
กดดันทางจิตใจ ตัวอยางเชน ถาการใชแรงกายก็ตองมีการระบุถึงจํานวนน้ําหนักท่ีตองยกการเดิน
ไปเดินมากม ๆ เงย ๆ และกิจกรรมทางรางกายอ่ืน ๆ ท่ีตองทําในขณะทํางานนั้น 

  3. ความรับผิดชอบ (responsibility) งานเกือบทุกงานลวนแตตองมีลักษณะของ
ความรับผิดชอบท่ีผูทํางานตองมีอยูเสมอไมแบบใดก็แบบหนึ่ง เชน รับผิดชอบในการดูแลรักษา
เคร่ืองจักรวัตถุดิบและทรัพยสินอ่ืน ๆ หรือรับผิดชอบตอปริมาณและคุณภาพของการผลิตและการ
ควบคุมตนทุน หรือการออกความคิดริเร่ิม หรือการตัดสินใจตาง ๆ และสําหรับในกรณีของงานดาน
การบังคับบัญชาความรับผิดชอบท่ีสําคัญก็คือ การรับผิดชอบตอผลงานและความปลอดภัยของ
ผูใตบังคับบัญชา  ซ่ึงอาจมีการระบุจํานวนผูใตบังคับบัญชาท่ีจะตองปกครองและระบุความสําคัญ
ของกิจกรรมตาง ๆ ท่ีผูใตบังคับบัญชาทําอยู 

  4. สภาพของงาน (job conditions) หมายถึงการระบุใหเขาใจถึงสภาพแวดลอม ท่ี
เปนกายภาพรอบ ๆ งานนั้น อาจมีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของผูทํางานนั้น ๆ เชนการระบุถึง
สภาพท่ีจะตองเผชิญกับสภาวะท่ีไมสะดวกสบาย รอนมาก ฝุนละอองมาก มีกล่ิน หรือเสียงดัง เปน
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ตน   นอกจากนี้ ถาหากมีการเส่ียงอันตรายท่ีจะมีผลตอสุขภาพและความปลอดภัยของผูทํางานแลว 
ก็ตองระบุเอาไวดวย 

  จากแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของบุคลากรท่ีผูประกอบการตองการที่กลาว
มาแลวขางตน  อาจกลาวไดวา  สอดคลองกับกรอบแนวคิดของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ท่ีตองการใหสอบถามกับผูประกอบการกับความตองการที่มีตอ
นักศึกษาฝกงาน 3 ดาน ไดแก ดานการนําความรูมาใชในการฝกงาน ดานความรูพื้นฐานท่ีสงผลตอ
การฝกงานและดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 

3.  แนวคิดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2552 
 

 3.1 ความหมายของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
       กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications  Framework 

for  Education : TQF : HEd) หมายถึง กรอบท่ีแสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ
ประเทศ ซ่ึงประกอบดวย ระดับคุณวุฒิ การแบงสายวิชา ความเช่ือมโยงตอเนื่องจากคุณวุฒิระดับ
หนึ่งไปสูระดับท่ีสูงข้ึน มาตรฐานผลการเรียนรูของแตละระดับคุณวุฒิซ่ึงเพ่ิมสูงข้ึนตามระดับของ
คุณวุฒิ ลักษณะของหลักสูตรแตละระดับคุณวุฒิ ปริมาณการเรียนรูท่ีสอดคลองกับเวลาที่ตองใช 
การเปดโอกาสใหเทียบโอนผลการเรียนรูจากประสบการณ ซ่ึงเปนการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
รวมท้ังระบบและกลไกที่ใหความม่ันใจในประสิทธิผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติของสถาบันอุดมศึกษาวาสามารถผลิตบัณฑิตใหบรรลุคุณภาพมาตรฐาน
ผลการเรียนรู 

 

 3.2 หลักการสําคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
        3.2.1 ยึดหลักความสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ

ท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ตลอดจนมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ และมาตรฐานการ
อุดมศึกษา โดยมุงใหกรอบมาตรฐานคุณวุฒิเปนเครื่องมือในการนําแนวนโยบายในการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสูการปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาได
อยางเปนรูปธรรม เพราะ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษามีแนวทางท่ีชัดเจนในการพัฒนา
หลักสูตร การปรับเปล่ียนกลวิธีการสอนของอาจารย การเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูเพื่อใหม่ันใจวาบัณฑิตจะบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามท่ีมุงหวังไดจริง 

        3.2.2 มุงเนนท่ีมาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิต (Learning Outcome) ซ่ึงเปน
มาตรฐานข้ันตํ่าเชิงคุณภาพ เพื่อประกันคุณภาพบัณฑิตและส่ือสารใหหนวยงานและผูท่ีเกี่ยวของได
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เขาใจและม่ันใจถึงกระบวนการผลิตบัณฑิต โดยเร่ิมท่ีผลผลิตและผลลัพธของการจัดการศึกษา คือ 
กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิตท่ีคาดหวังไวกอน  หลังจากนั้นจึงพิจารณาถึง
องคประกอบอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของในกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีจะสงเสริมใหบัณฑิตบรรลุถึง
มาตรฐานผลการเรียนรูนั้นอยางสอดคลองและสงเสริมกันอยางเปนระบบ 

        3.2.3 มุงประมวลกฎเกณฑและประกาศตาง ๆ ท่ีไดดําเนินการไวแลวเขาดวยกัน
และเช่ือมโยงเปนเร่ืองเดียวกัน ซ่ึงสามารถอธิบายใหผูเกี่ยวของไดเขาใจอยางชัดเจนเกี่ยวกับ
ความหมายและความมีมาตรฐานในการจัดการศึกษาของคุณวุฒิหรือปริญญาในระดับตาง ๆ  
  3.2.4 มุงใหคุณวุฒิหรือปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ ของประเทศไทยเปนท่ี
ยอมรับและเทียบเคียงกันไดกับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีท้ังในและตางประเทศ เนื่องจากกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาจะชวยกําหนดความมีมาตรฐานในการจัดการศึกษาในทุกข้ันตอน
อยางเปนระบบ โดยเปดโอกาสใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดหลักสูตร ตลอดจนกระบวนการ
เรียนการสอนไดอยางหลากหลาย โดยม่ันใจถึงผลผลิตสุดทายของการจัดการศึกษา คือคุณภาพของ
บัณฑิตซ่ึงจะมีมาตรฐานผลการเรียนรูตามท่ีมุงหวัง สามารถประกอบอาชีพไดอยางมีความสุขและ
ภาคภูมิใจ เปนท่ีพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและเปนคนดีของสังคม ชวยเพิ่มความเขมแข็งและขีด
ความสามารถในการพัฒนาประเทศไทย 

 

 3.3 วัตถุประสงคของการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
       3.3.1 เพ่ือเปนกลไกหรือเคร่ืองมือในการนําแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา ตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 เกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษา
ไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมดวยการนําไปเปนหลักในการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 

        3.3.2 เพ่ือกําหนดเปาหมายในการผลิตบัณฑิตใหชัดเจนโดยกําหนดมาตรฐานผล
การเรียนรูของบัณฑิตท่ีคาดหวังในแตละคุณวุฒิ ปริญญาของสาขา สาขาวิชาตาง ๆ และเพื่อให
สถาบันอุดมศึกษาและผูทรงคุณวุฒิ ผูเช่ียวชาญในสาขา สาขาวิชาใชเปนหลัก และเปนแนวทางใน
การวางแผน ปรับปรุงเปล่ียนแปลงและพัฒนาการจัดการศึกษา เชน การพัฒนาหลักสูตร การ
ปรับเปล่ียนกลวิธีการสอน วิธีการเรียนรู ตลอดจนกระบวนการวัดและการประเมินผลนักศึกษา 

        3.3.3 เพ่ือเช่ียมโยงระดับตาง ๆ ของคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษาใหเปนระบบ เพ่ือ
บุคคลจะไดมีโอกาสเพิ่มพูนความรูไดอยางตอเนื่องและหลากหลายตามหลักการศึกษาตลอดชีวิต มี
ความชัดเจนและโปรงใสสามารถเทียบเคียงกับมาตรฐานคุณวุฒิในระดับตาง ๆ กับนานาประเทศได 
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        3.3.4 เพื่อชวยใหเกิดวัฒนธรรมคุณภาพในสถาบันอุดมศึกษาและเปนกลไกในการ
ประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษาทุกแหง และใชเปนกรอบอางอิงสําหรับผูประเมินของการ
ประกันคุณภาพภายนอกเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิต และการจัดการเรียนการสอน 
  3.3.5 เพื่อเปนกรอบของการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพในการสรางความเขาใจและ
ความม่ันใจในกลุมผูท่ีเกี่ยวของ อาทิ นักศึกษา ผูปกครอง ผูประกอบการ ชุมชน สังคมและสถาบัน
อ่ืน ๆ  ท้ังในและตางประเทศ เกี่ยวกับความหมายของคุณวุฒิ คุณธรรม จริยธรรม ความรู 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการทํางาน รวมท้ังคุณลักษณะอ่ืน ๆ ท่ีคาดวาบัณฑิตจะพึงมี 

        3.3.6 เพ่ือประโยชนในการเทียบเคียงมาตรฐานคุณวุฒิระหวางสถาบันอุดมศึกษา 
ทั้งในและตางประเทศในการยายโอนนักศึกษาระหวางสถาบันอุดมศึกษา การลงทะเบียนขาม
สถาบัน และการรับรองคุณวุฒิผูสําเร็จการศึกษาท้ังในและตางประเทศ 

        3.3.7 เพื่อใหมีการกํากับดูแลคุณภาพการผลิตบัณฑิตกันเองของแตละสาขา
สาขาวิชา 

        3.3.8 เพื่อนําไปสูการลดข้ันตอน ระเบียบ (Deregulation) การดําเนินการให
สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีความเขมแข็ง 

 

 3.4  การเรียนรูและมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ของประเทศไทย  

  การเรียนรู  หมายถึง การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีนักศึกษาพัฒนาข้ึนในตนเอง 
จากประสบการณท่ีไดรับระหวางการศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกําหนด
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังใหบัณฑิตมี อยางนอย 5 ดาน ดังนี้ 
  1. ดานคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพัฒนานิสัยในการ
ประพฤติอยางมีคุณธรรม จริยธรรม และดวยความรับผิดชอบท้ังในสวนตนและสวนรวม 
ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความขัดแยงทางคานิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตาม
ศีลธรรมท้ังในเร่ืองสวนตัวและสังคม 

  2. ดานความรู (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเขาใจ การนึกคิด และ
การนําเสนอขอมูล การวิเคราะหและจําแนกขอเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการ
ตาง ๆ และสามารถเรียนรูดวยตนเองได 

  3. ดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการ
วิเคราะหสถานการณและใชความรู ความเขาใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการตาง ๆ 
ในการคิดวิเคราะหและการแกปญหา เม่ือตองเผชิญกับสถานการณใหม ๆ ท่ีไมไดคาดคิดมากอน 
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  4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal 
Skills and Responsibility) หมายถึงความสามารถในการทํางานเปนกลุม การแสดงถึงภาวะผูนํา 
ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรูของ
ตนเอง 

  5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(Numerical Analysis, Communication and Information Technology skills) หมายถึง ความสามารถ
ในการวิเคราะหเชิงตัวเลข ความสามารถในการใชเทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิติ ความสามารถ
ในการส่ือสารท้ังการพูด การเขียน และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  นอกจากผลการเรียนรูท้ัง 5 ดานนี้ บางสาขาตองการทักษะทางกายภาพสูง เชน 
การเตนรํา ดนตรี การวาดภาพ การแกะสลัก พลศึกษา การแพทย และวิทยาศาสตร จึงตองเพ่ิมการ

เรียนรูทางดานทักษะพิสัย (Domain of Psychomotor Skill) 
  มาตรฐานการเรียนรู  คือ ขอกําหนดเฉพาะซ่ึงเปนผลท่ีมุงหวังใหผูเรียนพัฒนาข้ึน

จากการเรียนรูท้ัง 5 ดาน ท่ีไดรับการพัฒนาดังกลาว และแสดงออกถึงความรู ความเขาใจและ
ความสามารถจากการเรียนรูเหลานั้นไดอยางเปนท่ีเช่ือถือเม่ือเรียนจบในรายวิชาหรือหลักสูตรนั้น
แลว  

  มาตรฐานผลการเรียนรูซ่ึงมีอยางนอย 5 ดาน ดังกลาวขางตน เปนมาตรฐานผลการ
เรียนรูของบัณฑิตทุกคนในทุกระดับคุณวุฒิ โดยแตละดานจะมีระดับความซับซอนเพิ่มข้ึน เม่ือ
ระดับคุณวุฒิสูงข้ึน ทักษะและความรูจะเปนการสะสมจากระดับคุณวุฒิท่ีต่ํากวาสูระดับท่ีสูงข้ึน 
ดังนั้น มาตรฐานผลการเรียนรูของระดับคุณวุฒิใดคุณวุฒิหนึ่งจะรวมมาตรฐานผลการเรียนรูใน
สาขา สาขาวิชาเดียวกันของระดับคุณวุฒิท่ีต่ํากวาดวย 

  มาตรฐานผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม ใชกับนักศึกษาทุกคน แมวาบาง
สาขา/สาขาวิชานักศึกษาจําเปนตองพัฒนาเปนการเฉพาะ เชน จรรยาบรรณของแพทย นักบัญชี และ
นักกฎหมาย เปนตน 

  มาตรฐานผลการเรียนรูดานความรูและดานทักษะทางปญญา จะเกี่ยวของโดยตรง
กับสาขา สาขาวิชาท่ีเรียน ซ่ึงตองระบุรายละเอียดของความรูและทักษะของสาขา สาขาวิชาท่ี
เหมาะสมกับระดับคุณวุฒิไวในรายละเอียดของหลักสูตร และรายละเอียดของรายวิชา 

  มาตรฐานผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ มุงหวังใหนักศึกษาทุกคนไมวาจะเปนระดับคุณวุฒิสาขา สาขาวิชาใด ตอง
บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูดานนี้ แตสําหรับนักศึกษาท่ีเรียนในสาขา สาขาวิชาอ่ืน ๆ เชน 
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นักศึกษาท่ีเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะตองมีความชํานาญและทักษะตามมาตรฐานผล
การเรียนรูดานความรูและดานทักษะทางปญญาเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 3.5  มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของคุณวุฒิระดับท่ี 2 ปริญญาตรี อยางนอยตอง
เปนดังนี้ 

  1. ดานคุณธรรม จริยธรรม   สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และ
วิชาชีพโดยใชดุลยพินิจ ทางคานิยม ความรูสึกของผูอ่ืน คานิยมพื้นฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
แสดงออกทางพฤติกรรมทางดานคุณธรรมและจริยธรรม อาทิ มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย
สุจริต เสียสละ เปนแบบอยางท่ีดี เขาใจผูอ่ืนและเขาใจโลก เปนตน 

  2. ดานความรู มีองคความรูในสาขาวิชาอยางกวางขวางและเปนระบบ ตระหนัก รู
หลักการและทฤษฎีในองคความรูท่ีเกี่ยวของ สําหรับหลักสูตรวิชาชีพ มีความเขาใจเกี่ยวกับ
ความกาวหนาของความรูเฉพาะดานในสาขาวิชา และตระหนักถึงงานวิจัยในปจจุบันท่ีเกี่ยวของกับ
การแกปญหาและการตอยอดองคความรู สวนหลักสูตรวิชาชีพท่ีเนนการปฏิบัติ จะตองตระหนักใน
ธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ขอบังคับ ท่ีเปล่ียนแปลงตามสถานการณ 

  3. ดานทักษะทางปญญา   สามารถคาหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจและสามารถ
ประเมินขอมูลแนวคิด และหลักฐานใหม ๆ จากแหลงขอมูลท่ีหลากหลาย และใชขอมูลท่ีไดในการ
แกไขปญหาและงานอ่ืน ๆ ดวยตนเอง สามารถศึกษาปญหาท่ีคอนขางซับซอนและเสนอแนะ
แนวทางในการแกไขไดอยางสรางสรรค โดยคํานึงถึงความรูทางภาคทฤษฎี ประสบการณทาง
ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ สามารถใชทักษะและความเขาใจอันถองแทในเนื้อหา
สาระทางวิชาการและวิชาชีพ สําหรับหลักสูตรวิชาชีพนักศึกษาสามารถใชวิธีการปฏิบัติงานประจํา
และหาแนวทางใหมในการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 

  4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ   มีสวนชวยและ
เอ้ือตอการแกปญหาในกลุมไดอยางสรางสรรค ไมวาจะเปนผูนําหรือสมาชิกของกลุม  สามารถ
แสดงออกซ่ึงภาวะผูนําในสถานการณท่ีไมชัดเจนและตองใชนวัตกรรมใหม ๆในการแกปญหา มี
ความคิดริเร่ิมในการวิเคราะหปญหาไดอยางเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเอง และของกลุม 
รับผิดชอบในการเรียนรูอยางตอเนื่อง รวมท้ังพัฒนาตนเองและอาชีพ 

  5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ      
สามารถประยุกตใชเทคนิคการวิเคราะหท่ีหลากหลายอยางชาญฉลาดในการศึกษาคนควาและเสนอ
แนวทางแกไขปญหา สามารถส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพในการพูด การเขียน รวมทั้งการใช
เทคโนโลยีการส่ือสารทางอีเล็กทรอนิกส มีการประเมินความสําเร็จของการส่ือสาร ตอกลุมบุคคล
ตาง ๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพใหดียิ่งข้ึนอยางตอเนื่อง 
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 3.6  คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคของระดับท่ี 2 ปริญญาตรี 
  ผูสําเร็จการศึกษาระดับท่ี 2 ปริญญาตรี โดยทั่วไปจะมีความรูความสามารถ อยาง

นอย ตอไปน้ี 
  1. ความรูท่ีครอบคลุม สอดคลอง และเปนระบบในสาขา สาขาวิชาท่ีศึกษา ตลอด

ถึงความเขาใจในทฤษฎีและหลักการท่ีเกี่ยวของ 
  2. ความสามารถท่ีจะตรวจสอบปญหาท่ีซับซอนและพัฒนาแนวทางในการ

แกปญหาไดอยางสรางสรรคจากความเขาใจท่ีลึกซ้ึงของตนเอง และความรูจากสาขาวิชาอ่ืนท่ี
เกี่ยวของโดยอาศัยคําแนะนําแตเพียงเล็กนอย 

  3. ความสามารถในการคนหา การใชเทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิติท่ีเหมาะสม
ในการวิเคราะหและแกปญหาท่ีซับซอน ตลอดจนการเลือกใชกลไกท่ีเหมาะสมในการส่ือผลการ
วิเคราะหตอผูรับขอมูลขาวสารกลุมตาง ๆ 

  4. ในกรณีของหลักสูตรวิชาชีพ ส่ิงสําคัญคือ ความรูและทักษะท่ีจําเปนตอการ
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพในวิชาชีพนั้น ๆ 

  5. ในกรณีของหลักสูตรวิชาการท่ีไมมุงเนนการปฏิบัติในวิชาชีพ ส่ิงสําคัญคือ
ความรู ความเขาใจอยางลึกซ้ึงในผลงานวิจัยตาง ๆ ในสาขา สาขาวิชานั้น ความสามารถในการแปล
ความหมาย การวิเคราะห และประเมินความสําคัญของการวิจัยในการขยายองคความรูในสาขา
สาขาวิชา 

  คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
  1. มีความคิดริเร่ิมในการแกไขปญหา และขอโตแยงท้ังในสถานการณสวนบุคคล

และของกลุม โดยการแสดงออกซ่ึงภาวะผูนําในการแสวงหาทางเลือกใหมท่ีเหมาะสมไปปฏิบัติได 
  2. สามารถประยุกตความเขาใจอันถองแทในทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษา

คนควาในสาขาวิชาของตนเพ่ือใชในการแกปญหาและขอโตแยงในสถานการณอ่ืน ๆ 
  3. สามารถพิจารณาแสวงหาและเสนอแนะแนวทางในการแกปญหาทางวิชาการ

หรือวิชาชีพ โดยยอมรับขอจํากัดของธรรมชาติของความรูในสาขาวิชาของตน 
  4. มีสวนรวมในการติดตามพัฒนาการในศาสตรของตนใหทันสมัย และเพิ่มพูน

ความรูและความเขาใจของตนอยูเสมอ 
  5. มีจริยธรรมและความรับผิดชอบสูงท้ังในบริบททางวิชาการ ในวิชาชีพและ

ชุมชนอยางสมํ่าเสมอ 
  จากแนวคิดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  สามารถสรุปไดวา 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา คือกรอบท่ีแสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 42

ของประเทศ ท่ีชวยกําหนดความมีมาตรฐานในการจัดการศึกษาทุกข้ันตอนอยางมีระบบ มีแนวทาง
ท่ีชัดเจนในการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรูของ
นักศึกษา โดยมุงเนนท่ีมาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิต  อยางนอย 5 ดาน คือ  1)  ดานคุณธรรม  
จริยธรรม     2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 5) ดานทักษะวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ท้ังนี้บางสาขาตองการทักษะทางกายภาพสูง ตองเพ่ิมการเรียนรูทางดานทักษะพิสัย  ดังนั้นกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จึงเปนแนวทางการดําเนินงานท่ีมุงใหเกิดประสิทธิภาพ
ในการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะและคุณภาพตรงตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเปนไปตาม
ความประสงคในการปฏิรูปการศึกษา 

 

4. การจัดการศึกษาของคณะมัณฑนศิลป ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

 4.1 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ  
  ปรัชญา 
  บัณฑิตคณะมัณฑนศิลปเปนผูมีความรู ความสามารถในการสรางสรรคงาน

ทางดานมัณฑนศิลป เปนผูรอบรู มีทัศนคติอันดีงาม รูจักคิด วินิจฉัย มีความคิดสรางสรรค สามารถ
พัฒนาตนเอง มีคุณธรรมและนําคุณประโยชนมาสูสังคม 

  ปณิธาน 
  สรางบัณฑิตใหมีคุณธรรมและภูมิปญญา ดวยความคิดสรางสรรคในศิลปะ

วิทยาการ เพื่อรวมพัฒนาสังคมไทยใหยั่งยืน โดยมุงเนนการผลิตนักออกแบบที่มีความรู ความ
ชํานาญในวิชาชีพ และความรับผิดชอบตอสังคมท่ีดี 
  วิสัยทัศน 
  ผูนําดานการเรียนรูและสรางสรรคศิลปะการออกแบบระดับนานาชาติ 

  พันธกิจ 
  1. ผลิตบุคลากรผูมีความรูความสามารถในวิชาชีพช้ันสูงสาขามัณฑนศิลป ใหเปน

ผูเพียบพรอมดานความคิด สติปญญา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม ในระดับประเทศ
และระดับนานาชาติ 
  2. สงเสริมการคนควา วิจัย และสรางสรรคผลงาน เพื่อพัฒนาความกาวหนาทาง
วิชาการ และวิชาชีพช้ันสูง 

  3. ใหบริการทางวิชาการแกสังคมตามศักยภาพท่ีมีอยู เพ่ือรองรับการขยายตัวทาง
เทคนิควิทยาการ การสรางสรรค และการพัฒนาวิถีชีวิตที่เหมาะสมในสังคม 
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  4. ทํานุบํารุงและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  โดยเฉพาะอยางยิ่งในเร่ืองของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย และการประยุกตศิลปะอันเปนเอกลักษณของชาติ ใหประสานกลมกลืนกับ
คุณคาใชสอยของการออกแบบสมัยใหม 

 

 4.2 หลักสูตรการศึกษาคณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร เปดสอนในระดับปริญญาบัณฑิต 7 

สาขาวิชา คือสาขาวิชาการออกแบบภายใน สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป สาขาวิชาการ
ออกแบบผลิตภัณฑ สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา สาขาวิชาเคร่ืองเคลือบดินเผา สาขาวิชาการ
ออกแบบเคร่ืองประดับ และสาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองแตงกาย (คูมือหลักสูตรศิลปบัณฑิต คณะ
มัณฑนศิลป ปการศึกษา 2552) ซ่ึงกําหนดใหนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบภายใน สาขาวิชาการ
ออกแบบนิเทศศิลป สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา สาขาวิชาการ
ออกแบบเคร่ืองประดับ ฝกงานวิชาชีพในหนวยงานสถานประกอบการ โดยมีวัตถุประสงคของ
หลักสูตร ดังนี้ 

 

  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2547) 

  ปรัชญาและวัตถุประสงค 
  ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาทางการออกแบบภายใน เพ่ือใหมีความรูความสามารถ

ในการออกแบบตกแตงภายใน โดยผสมผสานการใชประโยชนในเนื้อท่ีกับความคิดสรางสรรคทาง
สุนทรียศาสตร และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเขาดวยกัน มีความสามารถปฏิบัติงานในการออกแบบ
ตกแตงภายในอาคารที่พักอาศัย และอาคารเพ่ือธุรกิจตาง ๆ ทุกประเภท ศึกษาโครงสรางอาคาร 
เทคนิคในการกอสราง การจัดเนื้อท่ีใชสอย  การออกแบบ   และการจัดวางเคร่ืองเรือนและอุปกรณ 
ตาง ๆ ศึกษาศิลปะการตกแตงท้ังท่ีเปนลักษณะศิลปกรรมไทยและแนวนิยมทางตะวันออกและ
ตะวันตก มีความสามารถในการบริหารงานออกแบบ และเขาใจในเร่ืองการตลาด การประมาณราคา 
และหลักการดําเนินการออกแบบตกแตง 

  โครงสรางหลักสูตร 
   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  จํานวนไมนอยกวา          30 หนวยกิต 
   หมวดวิชาเฉพาะดาน    จํานวนไมนอยกวา     104 หนวยกิต 
              วิชาแกน    จํานวน        16 หนวยกิต 
              วิชาเอกบังคับ    จํานวน        82 หนวยกิต 
              วิชาเอกเลือก    จํานวนไมนอยกวา         6 หนวยกิต 
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  หมวดวิชาเลือกเสรี    จํานวนไมนอยกวา         6 หนวยกิต 
   จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา  140  หนวยกิต 
  การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 
  ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการศึกษาระดับปริญญา

บัณฑิต โดยจะตองสอบไดหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 140 หนวยกิต และนักศึกษาตองไดคาระดับ 
2.00 (C) เปนเกณฑการสอบผานวิชาศิลปนิพนธ 

 

  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2548) 

  ปรัชญา 
  ผลิตบัณฑิตท่ีมีจริยธรรม ความรู ความสามารถ ทักษะและความคิดสรางสรรค

ในทางศิลปะ และการออกแบบนิเทศศิลป 
  วัตถุประสงค 
  เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาเปนบัณฑิตในสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป 
   1. มีความรู ความสามารถและมีความเช่ียวชาญดานการออกแบบนิเทศศิลป 
  2. มีความคิดสรางสรรค ทักษะ จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
  3. มีความสามารถในการประยุกตใชศิลปะใหสอดคลองกับเทคนิควิทยาทางการ 

ออกแบบ 
  4. มีหลักและวิธีการตาง ๆ ในการดําเนินธุรกิจการออกแบบนิเทศศิลป 
  5. มีความรับผิดชอบตอสังคมและศิลปวัฒนธรรม 
  โครงสรางหลักสูตร 
  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  จํานวนไมนอยกวา          30 หนวยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะดาน    จํานวนไมนอยกวา     104 หนวยกิต 
             วิชาแกน    จํานวน        16 หนวยกิต 
             วิชาเอกบังคับ    จํานวน        74 หนวยกิต 
             วิชาเอกเลือก    จํานวนไมนอยกวา       14 หนวยกิต 

  หมวดวิชาเลือกเสรี    จํานวนไมนอยกวา         6 หนวยกิต 
  จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา  140 หนวยกิต 
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  การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 
  ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต โดยจะตองสอบไดหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 140 หนวยกิต และนักศึกษาตองไดคาระดับ 
2.00 (C) เปนเกณฑการสอบผานวิชาศิลปนิพนธ 

 

  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ  (หลักสูตร พ.ศ. 2537) 
  วัตถุประสงค 
  1. เพื่อใหมีความรูความสามารถในการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ตลอดจน

มีความรู  พื้นฐานในส่ิงตาง ๆ ท่ีมีความสัมพันธกับการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ไดแก 
ศิลปะและเทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคม วัสดุและกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม การวิจัยและ
การพัฒนาผลิตภัณฑ การทําหุนจําลองและการนําเสนอแบบ พฤติกรรมผูบริโภคและการตลาด การ
ประมาณราคาและการจัดการ รวมท้ังการออกแบบอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการออกแบบผลิตภัณฑ ซ่ึง
ไดแก การออกแบบหีบหอ และการออกแบบเลขนศิลป 

  2. ปลูกฝงใหเปนผูใฝรูในศิลปศาสตรและสรรพวิทยา   รูจักคิดวินิจฉัย  มีความคิด
สรางสรรค ตลอดจนเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรมไทย อันจะนํามาซ่ึงความเจริญกาวหนาของ
สังคม 

  3. เพื่อใหนักศึกษาเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบตอตนเองและ
สังคม 

  4. สรางความเขาใจการปฏิบัติวิชาชีพในสังคม ตลอดจนกระตุนใหแสวงหาแนว
ทางการดํารงชีพเพื่อความเจริญกาวหนาของตนเองและสังคมสวนรวม 

  โครงสรางหลักสูตร 
  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  จํานวนไมนอยกวา         30 หนวยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะดาน    จํานวนไมนอยกวา      96 หนวยกิต 
            วิชาแกน    จํานวน       16 หนวยกิต 
            วิชาเอกบังคับ    จํานวน       80 หนวยกิต 
   หมวดวิชาเลือกเสรี    จํานวนไมนอยกวา      14 หนวยกิต 
   จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา  140 หนวยกิต 
  หมายเหตุ 
  วิชาเลือกเสรี ใหนักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัย ตาม

ความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการ 
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  วิชาโท จัดข้ึนสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ และนักศึกษาตาง
สาขาวิชา โดยใหเลือกเรียนเพียงกลุมวิชาเดียว จํานวน 15 หนวยกิต 

  นักศึกษาท่ีตองการเรียนวิชาโทจะตองเรียนวิชาเลือกเสรี   จํานวนไมนอยกวา              
3 หนวยกิต 

  การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 
  ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการศึกษาระดับปริญญา

บัณฑิต โดยจะตองสอบไดหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 140 หนวยกิต  
 

  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2548) 

  ปรัชญาและวัตถุประสงค 
  เพื่อใหบัณฑิตมีความรูความสามารถ มีแนวคิดวิเคราะห มีดุลยพินิจท่ีดีท้ังทางดาน

สุนทรียและคุณธรรม เพื่อพัฒนาในการออกแบบสรางสรรคศิลปประยุกต  
  โครงสรางหลักสูตร 
  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   จํานวนไมนอยกวา        30 หนวยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ     จํานวน    104 หนวยกิต 
             วิชาแกน     จํานวน      16 หนวยกิต 

       วิชาเอกบังคับ     จํานวน      56 หนวยกิต 
             วิชาเอกบังคับเลือก   จํานวน      24 หนวยกิต 
        วิชาเอกเลือก     จํานวน        8 หนวยกิต 

  หมวดวิชาเลือกเสรี     จํานวนไมนอยกวา       6 หนวยกิต 
  จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 140 หนวยกิต 

  หมายเหตุ 
  1. วิชาเอกบังคับเลือก ใหนักศึกษาเลือกเรียนเพียงสายเดียว  จํานวน  24  หนวยกิต 
  2. วิชาเลือกเสรี  ใหนักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาตาง  ๆ  ท่ี เปดสอนในคณะ

มัณฑนศิลปหรือคณะวิชาอ่ืน ๆในมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษา
ทางวิชาการอีกไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

  3. วิชาโท ใหนักศึกษาตางสาขาวิชาเลือกเรียนจากวิชาเอกบังคับเลือกเพียงสาย
เดียว จํานวน 3 รายวิชา (18 หนวยกิต) โดยนักศึกษาจะตองผานการเรียนวิชาทางศิลปะ ท้ังทฤษฎี
และปฏิบัติระดับปริญญาตรีมาแลวไมนอยกวา 10 หนวยกิต 
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  4. นักศึกษาที่ตองการเรียนวิชาโทจากสาขาวิชาอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะฯ จะตอง
เรียนวิชาเลือกเสรีจํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

  การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 
  ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการศึกษาระดับปริญญา

บัณฑิต โดยจะตองสอบไดหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 140 หนวยกิต นักศึกษาตองผานรายวิชา
ปฏิบัติงานวิชาชีพและตองไดคาระดับ 2.00 (C) เปนเกณฑการสอบผานวิชาศิลปนิพนธ 

 

  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองประดับ  (หลักสูตร พ.ศ. 2540) 
  วัตถุประสงค 
  ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองประดับ เพื่อใหมีความรูความสามารถใน

เ ร่ืองการออกแบบโดยอาศัยความรอบรูด านสุนทรียศาสตร  ศิลปศาสตร  การออกแบบ
ศิลปวัฒนธรรมและเคร่ืองประดับของไทย ตลอดจนเศรษฐกิจ สังคม การตลาด การจัดการ 
เทคโนโลยี จรรยาบรรณท่ีดีงามในอาชีพการออกแบบเคร่ืองประดับ นอกเหนือไปจากความรูใน
เร่ืองตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการออกแบบเคร่ืองประดับ  

  โครงสรางหลักสูตร 
  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   จํานวนไมนอยกวา          30 หนวยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะดาน      จํานวน        98 หนวยกิต 
            วิชาแกน      จํานวน        16 หนวยกิต 
             วิชาเอก      จํานวน        82 หนวยกิต 
        หมวดวิชาเลือกเสรี     ไมนอยกวา           12 หนวยกิต 
  จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา   140 หนวยกิต 
  หมายเหตุ 
  วิชาเลือกเสรี นักศึกษาตองเลือกเรียนจากรายวิชาเลือกเสรีของสาขาวิชา ไมนอย

กวา 6 หนวยกิต จํานวนหนวยกิตท่ีเหลือใหนักศึกษาเลือกเรียนจากวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัย 
ตามความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการ 

  นักศึกษาท่ีตองเรียนโทจากสาขาวิชาอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะฯ จะตองเรียนวิชาเลือก
เสรีของสาขาวิชาฯ จํานวนไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 48

  การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 
  ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการศึกษาระดับปริญญา

บัณฑิต โดยจะตองสอบไดหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 140 หนวยกิต และนักศึกษาตองไดคาระดับ 
2.00 (C) เปนเกณฑการสอบผานวิชาศิลปนิพนธ 

 

 4.3 รายวิชาการฝกงานวิชาชพี ตามหลักสูตรการศึกษาคณะมัณฑนศิลป 
  หลักสูตรการศึกษาคณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร กําหนดใหนักศึกษาช้ัน

ปท่ี 3 สาขาวิชาการออกแบบภายใน   สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป  สาขาวิชาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา และสาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ  ออกฝกงาน
วิชาชีพในภาคการศึกษาฤดูรอน แยกตามสาขาวิชาและลักษณะงานท่ีนักศึกษาไดรับมอบหมายให
ทําระหวางฝกงานดังนี้ 

 

  สาขาวิชาการออกแบบภายใน 
  รายวิชา  361  211  การปฏิบัติงานวิชาชีพ 
  วิชาบังคับกอน  :  361  203 การออกแบบภายใน  5 

    ศึกษาและฝกปฏิบัติงานเขียนแบบ ออกแบบ แสดงแบบ ตามมาตรฐานวิชาชีพใน
สํานักงานออกแบบตกแตงภายใน หรือในโรงงานผลิตเคร่ืองเรือน หรือหนวยงานอื่นท่ีมีลักษณะ
งานเชนเดียวกนั โดยใชเวลาในชวงภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน ไมนอยกวา 180 ช่ัวโมง  ท้ังนี้ให
นักศึกษารับการนิเทศและอบรมดานจิตวทิยาในการเขาสังคม จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 
และสัญญากฎขอบังคับ กอนออกไปฝกงานไมนอยกวา 16 ช่ัวโมง การวัดผลถือเกณฑผานโดยไม
กําหนดคาระดับ 

  ลักษณะงานท่ีนักศึกษาภาควชิาออกแบบตกแตงภายในไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ
ระหวางฝกงาน มีดังนี ้

  1.   ออกแบบ เขียนแบบ ศึกษาดูงานจากหนางานจริง 
  2.   อินทีเรียดีไซน 
  3.   จูเนียร อินทีเรียดีไซน 
  4.   เขียนแบบ ออโตแคด และแบบทัศนียภาพ สเก็ตชอัพ 
  5.   ออกแบบ เขียนแบบ ทํา พรีเซ็นเตชั่น 
  6.   ออกแบบฉากติดตอประสานงาน ดูโครงสรางฉาก ไฟ 
  7.   การเขียนแบบ 2 มิติ 3 มิติ พรีเซ็นเตชั่น 
  8.   สถาปตยกรรม ตกแตงภายใน  
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  9.   ดีไซนเนอร 
  10. ออกแบบสถาปตยกรรมภายใน 
  11. ออกแบบฉากไฟ ดีไซนคอนเซ็ป 
  12. แลนดสเคป แอนดอินทีเรียดีไซน รายารีสอรท 
  13. ผูชวยผูออกแบบ 
 

    สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป 
  รายวิชา 362  207  โครงการพิเศษดานวิชาชีพ 
  วิชาบังคับกอน  :  362  202  การออกแบบนิเทศศิลป  5 
  ศึกษาและพัฒนาเทคนิคเฉพาะสวนบุคคล  เพื่อนําเสนอโครงงานท่ีไดรับอนุมัติ

จากผูสอน ใหมีลักษณะเฉพาะตัวท่ีชัดเจนเปนแนวทางในการประกอบวิชาชีพ โดยมีเง่ือนไข
นักศึกษาตองผานการฝกงานในสถานประกอบการตามสาขาวิชาชีพท่ีเกี่ยวของ ไมนอยกวา 180 
ช่ัวโมง  ในระหวางปดภาคฤดูรอน 

  ลักษณะงานท่ีนักศึกษาภาควิชาออกแบบนิเทศศิลปไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ
ระหวางฝกงาน มีดังนี้ 

  1.   ครีเอทีฟอารตไดเร็คเตอร 
  2.   ออกแบบการตูน,กราฟกตางๆ, วอลเปเปอร 
  3.   หาขอมูลสํารวจตลาดสินคาของคูแขงและของลูกคารวมถึงทําวิจัย 
  4.   ครีเอทีฟ 
  5.   ออกแบบงานส่ิงพิมพ เชนโปสเตอร แคตตาล็อก,วาดภาพประกอบ,ออกแบบ

หนังสือ 
  6.   ผูชวยผูกํากับภาพยนตรโฆษณา 
  7.   ออกแบบโลโกผลิตภัณฑส่ิงสนับสนุนการขาย 
  8.   ออกแบบและผลิตงานกราฟก 
  9.   ออกแบบและวาดภาพประกอบหนังสือเด็ก 
  10. ตัดตอภาพยนตร 
 11. กราฟกดีไซนเนอร 

  12. กอปปไรเตอร 
  13. ออกแบบ คาแรคเตอร เพื่อลงหนังสือสําหรับการ เอ็นทรานซ 
  14. โค-โปรดิวเซอร 
  15. แอดเวอรไทซ่ิง โปรดักช่ันเฮาส 
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  16. แอนนิเมช่ัน คอมพิวเตอรกราฟคในงานโฆษณา ในงานโฆษณา 
  17. กราฟกดีไซน และเว็ปดีไซน 
  18. งานกราฟก ในแตละโปรเจค 
  19. ออกแบบจัดทําส่ือส่ิงพิมพ ส่ือ มัลติมีเดีย และส่ือประกอบกิจกรรมเรียนรู 
  20. ออกแบบงานส่ือตางๆของบริษัท (ส่ิงพิมพ) 

  สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ  

  363  212  การฝกงาน 
  วิชาบังคับกอน  :  363  202  การออกแบบผลิตภัณฑ  4 หรือศึกษาพรอมกัน 
  ฝกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการของรัฐบาลหรือเอกชนทางสาขาการ

ออกแบบผลิตภัณฑ  หรือสาขาอ่ืน ๆ ท่ีสามารถประยุกตใชกับการออกแบบผลิตภัณฑได  โดยความ
เห็นชอบจากภาควิชา  เปนเวลาไมนอยกวา 180 ช่ัวโมง  ในระหวางปดภาคการศึกษา การวัดผลถือ
เกณฑผานโดยไมกําหนดคาระดับ 

  ลักษณะงานท่ีนักศึกษาภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ
ระหวางฝกงาน มีดังนี้ 

  1.   พัฒนาผลิตภัณฑ 
  2.   ผูชวย กราฟกดีไซนเนอร 
  3.   ฝายวิจัยและการออกแบบ 
  4.   การออกแบบช้ันขายสินคา และออกแบบ วินโดวดิสเพลย 
  5.   ทดลองออกแบบเฟอรนิเจอรตามความคิดตนเอง 
  6.   ตกแตงภายใน,กราฟก 
  7.   กราฟก 
  8.   ศึกษาและปฏิบัติในการบวนการออกแบบรถยนต 
  9.   กราฟกดีไซนเนอร 
  10. ออกแบบงานเฟอรนิเจอร กราฟก 
  11. งานออกแบบบรรจุภัณฑและกราฟก 
  12. ออกแบบตามแนวคิดตนเอง 
  13. การออกแบบเฟอรนิเจอรตามแนวคิดตนเอง 
  14. ออกแบบสินคา ภายใตกระบวนการผลิตและวัตถุดิบของบริษัท 
  15. ครีเอทีฟ 
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  16. ดิสเพลย 
  17. เขียนแบบ ดีไซน 
  18. ผลิตภัณฑจากไมฉําฉา 
 

  สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา 
   364 210  ปฏิบัติงานศิลปะประยุกต 
  วิชาบังคับกอน  364 214  จิตรกรรมประยุกต 3     
                 หรือ  364 217  ประติมากรรมประยุกต 3 
                 หรือ  364 220  ภาพพิมพประยุกต 3 
                 หรือ  364 223  ศิลปะไทยประยุกต 3 
                 หรือ  364 226  ศิลปะส่ิงทอ  3 
  ศึกษาและปฏิบัติงาน นําความรูความสามารถดานศิลปะไปประยุกตใชไดอยาง

เหมาะสมมีระบบการจัดการระดับอาชีพ ในสถานประกอบการท่ีผานความเห็นชอบของภาควิชา 
โดยใชเวลาในชวงปดภาคการศึกษาปลาย ไมนอยกวา 180 ช่ัวโมง การวัดผลมีเกณฑผาน โดยไม
กําหนดคาระดับคะแนน 

  ลักษณะงานท่ีนักศึกษาภาควิชาประยุกตศิลปศึกษาไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ
ระหวางฝกงาน มีดังนี้ 

  1.   จิตรกรรมสากล 
  2.   กราฟกดีไซน 
  3.   ออกแบบกราฟก งานแบบเส้ือผา วางสี คอนเซ็ป 
  4.   ฝายศิลปและผูชวยกองบรรณาธิการ 
  5.   ผูชวยภัณฑารักษ  
  6.   ฝายศิลปกรรม 
  7.   จิตรกรรมไทย 
  8.   การออกแบบลายผาลูกไม 
  9.   วาดเสน ข้ึนรูปและปฏิบัติงานดานประติมากรรม 
  10. ทําพรอพ และเคร่ืองประดับสําหรับแฟช่ันโชว 
  11. งานโฆษณาประชาสัมพันธ กราฟกดีไซน 
  12. การหา คอนเซ็ปการแกปญหาการออกแบบ การศึกษาโครงเส้ือผา 
  13. ผลิตผาไหม(เรียนรูระบบการผลิตแบบดั้งเดิมทุกข้ันตอน) 
  14. ผูชวยนักออกแบบเลขนิเทศ 
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  15. ทีมโปรดักช่ัน 
  16. อารตไดเร็กเตอร 
  17. ผูชวยฝายศิลปกรรมสํานักพิมพบานและสวน 
  18. การออกแบบตกแตงราน 
  19. ผูชวยชางภาพ 
  20. รับผิดชอบงานในฝายออกแบบส่ิงทอ รวมท้ังงานอ่ืนท่ีตองประสานกับฝาย

ตางๆ 
  21. แผนกผูชวยผูกํากับ ผลิต ถายทําฯ โฆษณา 
  22. สไตลลิส(จัดชุดใหลูกคาหนาราน) 

  สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองประดับ 

   366 210  การปฏิบัติงานวิชาชีพ 
  วิชาบังคับกอน  366  201  :  การออกแบบเคร่ืองประดับ 3 

                           366  207  :   การตลาดและการจัดการธุรกิจเคร่ืองประดับ  
 ศึกษาและฝกปฏิบัติงานดานการออกแบบเครื่องประดับ  ในสถานประกอบการ 
เพ่ือใหมีประสบการณนอกสถานศึกษา ในการที่จะนํามาใชประโยชนตอการศึกษาของตน โดยใช
เวลาในชวงปดภาคการศึกษาปลายไมนอยกวา 180 ช่ัวโมง ท้ังนี้ใหนักศึกษารับการนิเทศกอน
ออกไปฝกงาน  การวัดผลถือเกณฑผานโดยไมกําหนดคาระดับ 

  ลักษณะงานท่ีนักศึกษาภาควิชาออกแบบเคร่ืองประดับ  ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ
ระหวางฝกงาน มีดังนี้ 

  1.   พร็อพ แอนด แอสเซดเซอร่ี สําหรับแฟช่ันโชว 6 

  2.   ศึกษาดูงานเร่ืองข้ันตอนการผลิตเคร่ืองประดับ รูปแบบงานประเทศตางๆ 

  3.   ดีไซน  วิเคราะหพลอย  สินคาเพชรออกแบบเคร่ืองประดับ 

  4.   ออกแบบและแวกซ เคิรบวิ่ง (wax curving)  
  5.   การตลาด  
  6.   พัฒนางานแบบตางๆ และลงมือปฏิบัติจริง 
  7.   สเก็ตช งานดีไซน  
  8.   แคด ดีไซน 
  9.   วิเคราะหอัญมณี ,สินคาเพชร 
  10. ออกแบบงานเคร่ืองประดับ 
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  11. ข้ึนแบบเคร่ืองประดับและเรียนรูข้ันตอนการผลิต 
  12. สเก็ตชงานดีไซน ใชโปรแกรม Rhino  จัดดิสเพลย  ชวยงาน 
  13. ออกแบบงานโดยโปรแกรมโฟโตช็อป ซีเอส 3 (CS3) 
  14. ศึกษาดูงานเร่ืองข้ันตอนการผลิตเคร่ืองประดับ รูปแบบงานประเทศตางๆ 
  15. พัฒนางานแบบตางๆและลงมือปฏิบัติจริง 
  จากปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน  พันธกิจ  และหลักสูตรการศึกษาของคณะ

มัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร  จึงแสดงใหเห็นวาคณะมัณฑนศิลป ตั้งม่ันในการจัดการเรียน
การสอนท่ีมุงเนนการผลิตนักออกแบบท่ีมีความรูความชํานาญในวิชาชีพ และพัฒนานักศึกษาให
เปนบัณฑิตท่ีมีความรู มีคุณธรรมและภูมิปญญา และมีคุณภาพของสังคม ภายใตแนวกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552   ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสบการณทางดานวิชาชีพ
นอกช้ันเรียน จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองจัดใหนักศึกษาไดมีประสบการณการทํางานจริง
ทางดานวิชาชีพศิลปะและการออกแบบจากการทํางานในสถานประกอบการหรือหนวยงาน  เพื่อให
ทันตอสภาวะการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วของสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานเทคโนโลยี  และ
ทางดานเศรษฐกิจ    

  

 4.4  การดําเนินงานจัดสงนักศึกษาฝกงานวิชาชีพของคณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัย  
ศิลปากร 

  คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดสงนักศึกษาฝกงานวิชาชีพ   โดยมี
กระบวนการดําเนินงาน ดังนี้ 

  1. ภาควิชาออกแบบตกแตงภายใน ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป  ภาควิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ  ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา  และภาควิชาออกแบบเคร่ืองประดับ   เสนอรายช่ือ
คณะกรรมการฝกงานวิชาชีพของภาควิชา   เพื่อแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการเกี่ยวกับการฝกงาน
ตามหลักสูตร  

  2. ประชุมคณะกรรมการอํานวยการฝกงานวิชาชีพ  ภาควิชาจัดปฐมนิเทศนักศึกษา
ฝกงาน  พรอมแจกเอกสาร  ดังนี้ 
   1. แบบขอความอนุเคราะหรับนักศึกษาเขาฝกงาน (แบบ ฝง.1) ของแตละ
ภาควิชา โดยหัวหนาภาควิชาเปนผูลงนาม  พรอมแนบ แบบตอบรับนักศึกษาเขาฝกงาน (แบบ ฝง.3)  
และ  แบบฟอรมขอมูลเฉพาะของนักศึกษา  (แบบ ฝง.5)    เพ่ือใหนักศึกษาถือไปติดตอหนวยงาน 
ท้ังนี้หนวยงานท่ีนักศึกษาติดตอจะตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินงานฝกงาน
วิชาชีพของภาควิชาแลวโดยใชแบบคํารองขอความเห็นชอบสถานท่ีฝกงาน (แบบฝง. 2)  
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    2. ปฏิทินการฝกงานวิชาชีพตามหลักสูตร และคูมือการฝกงานวิชาชีพตาม
หลักสูตร 
   3. ทําเนียบหนวยงานท่ีเคยรับนักศึกษาฝกงาน 

  3. งานกิจการนักศึกษา  ออกหนังสือสงตัวเขาฝกงาน  พรอมสมุดรายงานและแบบ
ประเมินผล โดยนักศึกษาเปนผูถือหนังสือไปยังหนวยงาน  นั้น  เม่ือครบกําหนดระยะเวลาการ
ฝกงาน และนักศึกษามาสงแบบประเมินผลพรอมสมุดรายงานที่ภาควิชาและกรรมการดําเนินงาน
ฝกงานวิชาชีพจะตองสรุปความเห็น และคําแนะนําของผูควบคุมนักศึกษาฝกงาน  เพื่อเปนแนวทาง
ในการปรับปรุงการเรียนการสอนในภาควิชา นั้น ๆ 

 

  ขั้นตอนปฏิบัติของนักศึกษาในการฝกงานวิชาชีพ 
 

   การติดตอหนวยงานเขาฝกงาน 
       1. ใหนักศึกษาเขารับการนิเทศและรับเอกสารเพื่อการฝกงาน  ซ่ึงคณะกรรมการ

ดําเนินงานฝกงานของภาควิชาจัดข้ึนประมาณเดือนธันวาคม 
       2. ใหนักศึกษาตรวจดูรายช่ือหนวยงานท่ีเคยรับนักศึกษาเขาฝกงาน จาก “รายช่ือ

หนวยงานท่ีเคยรับนักศึกษาเขาฝกงานวิชาชีพ” ของภาควิชา  
       3.  การหาหนวยงานเขาฝกงานควรพิจารณาจากลักษณะตางๆ  ตอไปนี้ 
          3.1 งานท่ีหนวยงานจะมอบหมายใหทําขณะฝกงานตรงกับสาขาวิชาท่ีเรียน 
     3.2 สถานท่ีตั้งหนวยงานสะดวกในการเดินทาง 
      3.3 เปนหนวยงานท่ีอยูใน “ทําเนียบรายช่ือหนวยงานท่ีเคยรับนักศึกษา 

เขาฝกงาน” ของภาควิชา ซ่ึงจะสะดวกในการติดตอและเปนหนวยงานท่ีผานความเห็นชอบของ
คณะกรรมการฝกงานภาควิชาแลว           

  4. ใหนักศึกษาติดตอทาบทามหนวยงาน เพื่อขอเขาฝกงานดวยตนเองโดยใชแบบ
ขอความอนุเคราะหรับนักศึกษาเขาฝกงานวิชาชีพ (แบบ ฝง.1)  และแบบฟอรมขอมูลเฉพาะของ
นักศึกษาเพ่ือประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับสถานท่ีฝกงาน(แบบ ฝง.5)  เปนเอกสารย่ืนขอความ
อนุเคราะหตอหนวยงานประกอบ และนักศึกษาจะตองยื่นแบบคํารองขอความเห็นชอบสถานท่ี
ฝกงาน (แบบฝง.2)  ตอคณะกรรมการฝกงานของภาควิชา เพื่อขอความเห็นชอบวาสถานท่ีฝกงานมี
ความเหมาะสมกอนท่ีนักศึกษาจะติดตอกับหนวยงาน  ในกรณีนี้หากตรวจสอบพบภายหลังวา
นักศึกษาไมไดขอความเห็นชอบกอน   จะมีผลตอการประเมินการฝกงานของนักศึกษา 

  5. เม่ือหนวยงานตอบรับนักศึกษาเขาฝกงานแลว  ขอใหหนวยงานแจงการตอบรับ
ลงในใบตอบรับนักศึกษาเขาฝกงานวิชาชีพ (แบบฝง.3)  และใหนักศึกษานําแบบตอบรับนี้แนบดวย
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คํารองขอความเห็นชอบสถานท่ีฝกงาน (แบบฝง.2) ท่ีมีลายเซ็นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ดําเนินงานฝกงานวิชาชีพของภาควิชาสงใหกับ คณะกรรมการดําเนินงานฝกงานของภาควิชาหรือ
งานกิจการนักศึกษา สํานักงานเลขานุการคณะฯ  อยางชาภายในเดือนกุมภาพันธ   

        6. เม่ือหนวยงานตอบรับนักศึกษาเขาฝกงานแลวตาม  ขอ  1.5  นักศึกษาไมมีสิทธ์ิ 
จะขอเปล่ียนแปลงหนวยงานเขาฝกงานอีก ยกเวนจะไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ดําเนินงานฝกงานวิชาชีพของภาควิชา  เห็นชอบใหมีการเปล่ียนแปลงหนวยงาน  

 

  การลงทะเบียนเรียน 
   นักศึกษาภาควิชาออกแบบตกแตงภายใน    ใหลงทะเบียนเรียนรายวิชา 361  211 
การปฏิบัติงานวิชาชีพ    (PROFESSIONAL  PRACTICE)  ไมมีหนวยกิต  ในภาคการศึกษาฤดูรอน 

   นักศึกษาภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ ใหลงทะเบียนเรียนรายวิชา   363 212   การ
ฝกงาน   (Job Training)  ไมมีหนวยกิต ในภาคการศึกษาฤดูรอน 

  นักศึกษาภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา  ใหลงทะเบียนเรียนรายวิชา 364 210 
ปฏิบัติงานศิลปะประยุกต (Applied  Art  Workshop) ไมมีหนวยกิต  ในภาคการศึกษาฤดูรอน 

  นักศึกษาภาควิชาออกแบบเคร่ืองประดับ     ใหลงทะเบียนเรียนรายวิชา  366 210 
การปฏิบัติงานวิชาชีพ (Professional Practice) ไมมีหนวยกิต ในภาคการศึกษาฤดูรอน 

  กําหนดเวลาการลงทะเบียนเรียน ใหเปนไปตามประกาศของกองบริการการศึกษา  
ซ่ึงโดยปกติจะอยูในชวง  กลางเดือนมีนาคม   

  นักศึกษาภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป  ใหลงทะเบียนเรียนรายวิชา 362 207 
โครงการพิเศษดานวิชาชีพ (Professional special Project)  ในชวงการลงทะเบียนเรียนของการเปด
เรียนภาคการศึกษาตน  ช้ันปท่ี 4 

  การเขาฝกงาน 
  1.ใหนักศึกษาขอรับหนังสือสงตัวเขาฝกงาน (แบบฝง.4)   ไดจากงานกิจการ

นักศึกษา  สํานักงานเลขานุการคณะฯ  เพื่อนําไปยื่นรายงานตัวเขาฝกงานกับหนวยงานรับฝกงาน
ภายในเดือนมีนาคม  พรอมกันนี้ นักศึกษาจะไดรับสมุดรายงานผลการฝกงาน และแบบประเมินผล
การฝกงานดวย 

      2. สมุดรายงานการฝกงาน  ใหนักศึกษาเก็บไวเพ่ือกรอกรายละเอียดตารางการ
ฝกงานทุกวัน ตามคําช้ีแจงในสมุด  และใหผูควบคุมการฝกงานของหนวยงาน ลงนามรับรองอยาง
นอยสัปดาหละคร้ัง  สําหรับตารางควบคุมเวลาทําการฝกงาน สมุดจะตองใหผูควบคุมการฝกงาน
ของหนวยงานเปนผูกรอก และลงนามเม่ือส้ินสุดการฝกงานแลว 
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   3. แบบประเมินผลการฝกงาน ใหนักศึกษาเก็บไว และมอบใหกับผูควบคุมการ
ฝกงานของหนวยงานเปนผูประเมิน และลงนามเม่ือส้ินสุดการฝกงานแลว 

   4. นักศึกษาจะตองเขาฝกงานอยางนอยไมต่ํากวา  180 ช่ัวโมง  
  5. นักศึกษาจะเรียกรองคาตอบแทนใดๆ จากการฝกงานไมได ในขณะฝกงานตอง

ปฏิบัติตามกฎขอบังคับของหนวยงานอยางเครงครัด  ไมลาหยุดงานโดยไมจําเปนและเม่ือทําส่ิงของ  
ของหนวยงานชํารุดเสียหายหรือสูญหายนักศึกษาจะตองชดใชคาความเสียหายนั้น 

  6. หากมีปญหาใดๆ ในระหวางการฝกงานควรขอคําปรึกษา จากผูควบคุมการ
ฝกงานของหนวยงาน และจากคณะกรรมการฝกงานของภาควิชาฯ 

 

  การรายงานผลการฝกงาน 
   ใหนักศึกษานําสมุดรายงานผลการฝกงาน และแบบประเมินผลการฝกงานท่ีผู

ควบคุมการฝกงานของหนวยงานลงนามรับรองแลว สงคณะกรรมการฝกงานของภาควิชา เพื่อ
ประเมินผล  ภายในกําหนดเวลาการรายงานผลการศึกษาตามประกาศของกองบริการการศึกษาหรือ
ตามท่ีคณะกรรมการฝกงานของภาควิชากําหนด  โดยปกติจะอยูในชวงกลางเดือนพฤษภาคม 

  จากการดําเนินงานจัดสงนักศึกษาเขาฝกงานวิชาชีพของคณะมัณฑนศิลป สามารถ
สรุปไดวา คณะมัณฑนศิลป มีการแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานฝกงานวิชาชีพของแตละภาควิชา
เพื่อชวยดูแลและใหคําปรึกษาแกนักศึกษา มีเอกสารการฝกงานท่ีใชในการดําเนินงานในการหา
แหลงฝกงาน และจัดสงนักศึกษาฝกงาน ตามขั้นตอนกระบวนการ โดยการรายผลการฝกงาน
วิชาชีพ ยังไมมีการกําหนดชัดเจนในเร่ืองของการจัดใหมีการประชุมสัมมนานักศึกษาฝกงาน เพื่อ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นหรือประสบการณจากการฝกงานหลังการฝกงาน 

  

5.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 การวิจัยเกี่ยวกับการประเมินผลการฝกงานวิชาชีพของนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป  

ผูวิจัยไดศึกษาผลงานวิจัยและเอกสารตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของเพื่อเปนแนวทางในการวิจัยดังนี้  
 จันทิมา   เ ขียวแกว  (2552) ได ทําการศึกษาวิจัย  เ ร่ืองผลสัมฤทธ์ิของการฝก

ประสบการณวิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาการประชาสัมพันธ คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัย
หอการคาไทย ผลการศึกษาพบวา ในภาพรวมนักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิในการฝกประสบการณวิชาชีพ 
ในระดับดี 

 ผลการศึกษาดานปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการฝกประสบการณวิชาชีพ  พบวา 
ปญหาหลัก คือ เร่ืองการปรับตัวเขากับการฝกประสบการณในสถานประกอบการจริง ไมวาจะเปน
เร่ืองการปรับตนเองในเร่ืองเวลา การปรับตัวกับวัฒนธรรมองคกร เจาหนาท่ีในหนวยงาน เพื่อ
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นักศึกษาจากสถาบันอ่ืน  ปญหาดังกลาวเปนปญหาท่ีสาขาวิชาคาดการณอยู เพราะเปนเร่ืองปกติท่ี
พบในการฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษาไมวาจะเปนสาขาใดก็ตาม  จึงไดมีการดําเนินการ
ใหมีการปฐมนิเทศ รวมทั้งแจกคูมือเพ่ือใหขอมูลท่ีจําเปนเพื่อเตรียมนักศึกษากอนออกไปฝกงาน
จริง แตอยางไรก็ตามระดับความสามารถในการปรับตัวนั้นยังข้ึนกับคุณลักษณะสวนตนของ
นักศึกษาดวย 

 สุวะณา   ศิลปารัตน  (2551) ไดทําการวิจัย เ ร่ือง  การศึกษาความตองการของ
ผูประกอบการในสถานประกอบการท่ีมีตอนักศึกษาฝกงานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร พบวา
ความตองการของผูประกอบการในสถานประกอบการของผูประกอบการที่มีตอนักศึกษาฝกงาน
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 3 ดาน ไดแก ดานการนําความรูมาใชในการฝกงาน ดานความรู
พื้นฐานท่ีสงผลตอการฝกงาน และดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพท้ัง 3 ดาน มี
ความตองการคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เฉล่ียสูงสุดคือดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณใน
วิชาชีพเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต และมีคุณธรรม การมีความยอมรับตอหนาท่ี
และการมีความต้ังใจเอาใจใสในการทํางานอยางจริงจังและตอเนื่อง  ผลการเปรีบเทียบความ
ตองการคุณลักษณะของนักศึกษาฝกงานระหวางสถานประกอบการแตละประเภท 3 ดาน พบวา 
ดานการนําความรูมาใชในการฝกงาน สถานประกอบการแตละประเภทมีความตองการใหนักศึกษา
ฝกงานนําความรูมาใชในการฝกงานแตกตางกันในเร่ืองการนําความรูทางทฤษฎีมาประยุกตใชใน
การฝกงานและมีความสามารถในการวิเคราะหทางวิชาการอยางมีเหตุผล และเร่ืองการแกปญหาท่ี
เกิดข้ึนในระหวางฝกงาน  ดานความรูพื้นฐานท่ีสงผลตอการฝกงานสถานประกอบการมีความ
ตองการแตกตางกันในเร่ืองมีศิลปะในการประสานงานและทํางานรวมกันกับผูอ่ืนได สําหรับ
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ สถานประกอบการแตละประเภทมีความตองการให
นักศึกษาฝกงานมีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพไมแตกตางกัน 

 จิระจินต  มณีศรี (2549) ไดทําการวิจัยเร่ือง ทัศนคติตอการฝกงานและปจจัยท่ีมีผลตอ
ความตองการของนักศึกษาคณะวิทยาการส่ือสาร พบวา นักศึกษามีทัศนคติตอการฝกงานในระดับดี
มาก  ดวยเหตุผล คือ การฝกงานเปนกิจกรรมหลักสําคัญชวยสรางประสบการณวิชาชีพในสาขาวิชา 
(ตามความสนใจ)ท่ีศึกษา  การฝกงานเปนปจจัยหนึ่งท่ีชวยเตรียมความพรอมแกนักศึกษากอนสําเร็จ
การศึกษาไปสูสถานการณการทํางานจริง การฝกงานเปนสถานการณท่ีจะทําใหเกิดการเรียนรู ผูท่ี
ไดรับการฝกงานจะนําเอารูปแบบประสบการณท่ีดีมาเปนแนวทางการพัฒนาตนเอง  การฝกงาน
ควรจัดเปนรายวิชาบังคับของหลักสูตร  การฝกงานชวยทดสอบความสามารถในการปรับตัวใหทัน
กับสถานการณ และการฝกงานเปนแรงจูงใจอยางหนึ่งท่ีทําใหมีความหวังในการประกอบอาชีพ
ตอไป   
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 ดวยเหตุผลขางตน ไดใหขอคิดวา ถึงแมสถานการณสภาพสังคม เศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีจะเปล่ียนแปลงไปอยางไร แตถาบุคคลนั้นมีความพรอมท่ีจะศึกษาเรียนรูและคาดการณ
ไดแมนยําบนพื้นฐานการรับรูขอมูลขาวสารอยางถูกตองทันการณ รวมถึงมีความกระตือรือรนท่ีจะ
ฝกฝนสะสมประสบการณแลว ยอมสงผลใหบุคคลนั้นมีคุณสมบัติตรงกับความจําเปนเรงดวนของ
องคกรหรือหนวยงาน และประกอบอาชีพท่ีตนเองมีความถนัด มีความสามารถในการทํางานได
อยางเต็มประสิทธิภาพได 

 สุวัฒนา  คชพลายุกต (2548)  ไดทําการวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของสถานประกอบการ
ท่ีมีตอคุณลักษณะของนักศึกษาฝกงาน วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
กลาง 1  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีตอคุณลักษณะ
ของนักศึกษาฝกงานวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 และ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอคุณลักษณะของนักศึกษาฝกงาน 3 ดาน คือ 
ความรู ดานทักษะ และดานบุคลิกภาพ  โดยจําแนกตามสถานภาพของสถานประกอบการ กลุม
ตัวอยางไดแก เจาของกิจการหรือผูจัดการหรือหัวหนาสวนราชการ  ซ่ึงใชวิธีการสุมแบบเจาะจง  
สวนหัวหนาฝายบุคคลหรือผูควบคุมดูแลนักศึกษาฝกงาน ใชวิธีการสุมอยางงาย ไดจํานวนกลุม
ตัวอยางท้ังส้ิน 248 คน  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม มาตราสวนประมาณคามี 5 
ระดับ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ใชคารอยละ คามัชณิมเลขคณิต คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และการเปรียบเทียบ รายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ 

 ผลการวิจัยพบวา  1) ความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีตอคุณลักษณะของ
นักศึกษาฝกงาน วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1   โดยรวมอยูใน
ระดับมากทุกดาน โดยหนวยงานของรัฐบาลมีความพึงพอใจดานบุคลิกภาพเปนอันดับแรก 
รองลงมา ไดแก ดานทักษะ และดานความรู ตามลําดับ หนวยงานรัฐวิสาหกิจมีความพึงพอใจดาน
บุคลิกภาพเปนอันดับแรก รองลงมาไดแกความรู และดานทักษะ ตามลําดับ หนวยงานเอกชนมี
ความพึงพอใจดานบุคลิกภาพเปนอันดับแรก รองลงมาไดแกดานทักษะ และดานความรู ตามลําดับ  
2) ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอคุณลักษณะของนักศึกษาฝกงาน วิทยาลัยการอาชีพ
บางสะพาน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1   โดยภาพรวมทั้ง 3 ดานมีความแตกตางท่ีระดับ
นัยสําคัญ .01   และแตละดานระหวางหนวยงานรัฐบาลและหนวยงานเอกชนมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 มาลินี  วิกรานต และคณะ (2547) ไดทําการวิจัยเร่ือง ภาวะการหางานทําของบัณฑิต
คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2545 และความพึงพอใจของผูจางงาน  พบวา 
บัณฑิตผูสําเร็จการศึกษาจากคณะมัณฑนศิลป หลังจากสําเร็จการศึกษาในระยะ 1 ป จะเขาสูแหลง
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งานประมาณรอยละ 75.00  สวนใหญมีความพึงพอใจในงานท่ีทําอยูในปจจุบัน ใชเวลาในการหา
งานทําระหวางเดือน 1-6 เดือน และสามารถเขาทํางานไดตรงกับสายวิชาชีพท่ีสําเร็จการศึกษา
ประมาณรอยละ 56.8 สวนใหญเปนภาคเอกชน ชวงรายไดเร่ิมตนเฉลี่ยตอเดือน 10,000 – 15,000 
บาท ข้ึนไป  สําหรับบัณฑิตผูสําเร็จการศึกษาแลวยังไมไดเขาทํางาน สวนใหญอยูระหวางการศึกษา
ตอ การสรางธุรกิจของตนเองและเตรียมความพรอมดานเทคโนโลยีและทักษะอ่ืนท่ีจําเปนในการ
ทํางาน ดานความพึงพอใจของผูจางงานบัณฑิต  พบวา มีความพึงพอใจตอบัณฑิตคณะมัณฑนศิลป 
ในดานความเปนผูรับผิดชอบและความตั้งใจในการปฏิบัติงาน ความเปนผูมีบุคลิกภาพเหมาะสมกับ
วิชาชีพและมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค ตลอดจนความรูความสามารถในงานที่ปฏิบัติ และ
ความสามารถในการพัฒนาตนเอง  สําหรับความคิดเห็นในเร่ืองทักษะท่ีบัณฑิตควรไดรับการฝก
ปฏิบัติเพิ่มเติมคือ ทักษะดานคอมพิวเตอรโปรแกรมสําหรับการออกแบบ (3D VIZ Studio, Auto 
CAD) ทักษะดานการจัดการ (การวางแผน การบริหารเวลา การบริหารโครงการและทรัพยากร) 
ทักษะดานการส่ือสาร (มนุษยสัมพันธ และการนําเสนอผลงานในรูปแบบตาง ๆ) ทักษะในการใช
เทคโนโลยี และภาษาตางประเทศ รวมถึงทักษะในทางชาง 
 สํานักสงเสริมวิจัย สถาบันราชภัฎหมูบานจอมบึง (2547) ทําการศึกษา เร่ืองความพึง
พอใจของผูประกอบการที่มีตอบัณฑิตสถาบันราชภัฎหมูบานจอมบึง ท่ีสําเร็จการศึกษาปการศึกษา 
2545-2546   ผลการศึกษาพบวา ผูประกอบการตองการบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถในการใช
ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารความสามารถเหมาะสมกับงาน การใชเทคโนโลยีเพื่อการส่ือสารการ
ทํางานอยางมีระบบ ความสามารถในสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา การแสวงหาความรูเพ่ิมเติมความ
ชํานาญในการปฏิบัติงาน การนําความรูไปประยุกตใช และการคิดตัดสินใจและการแกปญหาสวน
อีก 1 รายการ อยูในระดับปานกลาง คือ การใชภาษาตางประเทศเพ่ือการส่ือสาร 
 สวนคุณสมบัติผูประกอบการตองการบัณฑิตท่ีมีความซ่ือสัตย ความขยัน สูงาน และ
อดทนไมยอทอ มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธในการทํางาน ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
หนวยงาน ความเสียสละ รักษาผลประโยชนของหนวยงาน มีความเช่ือม่ันในตนเอง กลาคิด กลาทํา 
และมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
   
 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของ พบวา ความตองการของผูประกอบการหรือความพึง
พอใจของนายจางท่ีพนักงานพึงมี คือ ควรมี ความรู ความสามารถ ความรับผิดชอบ ทักษะในการ
ปฏิบัติงาน บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ และมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ท้ังนี้
ความพึงพอใจหรือความตองการของผูประกอบการยังเกี่ยวของกับสถานภาพ ของผูใหขอมูลอีก
ดวย เชน ผูใหขอมูลจากหนวยงานราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ และหนวยงานเอกชน เปนตน 
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 สมศรี  เวชวิฐาน (2546)  “การศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของนายจางตอคุณลักษณะของ
ลูกจางท่ีเปนบัณฑิตโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ สถาบันราชภัฎสุราษฎรธานี”  ผลการวิจัยพบวา 
นายจางมีความพึงพอใจตอลูกจางในดานความรูความสามารถ ดานคุณคาเฉพาะตัวดานทักษะใน
การแกปญหาและตัดสินใจ ดานความสัมพันธกับผูอ่ืน ดานทักษะในการส่ือสารดานทักษะเกี่ยวกับ
งาน ดานสุขนิสัยและความปลอดภัยในงานดานวุฒิภาวะและดานความรับผิดชอบ 
 หัสนันท  เทศสอาด (2540)  ไดศึกษาเร่ือง “การศึกษาความคิดเห็นของผูเขารับการ
ฝกงานเกี่ยวกับโครงการนักเรียน/นักศึกษาฝกงานขององคการคาของคุรุสภา”  ผลการศึกษาพบวา 
 1) ผูเขารับการฝกงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการนักเรียน นักศึกษาฝกงานของ
องคการคาของคุรุสภา โดยรวมทุกดานอยูในระดับมาก แตใหความสําคัญในดานเนื้อหาหลักสูตร
สูงกวาดานวิธีการฝกงาน และดานสภาพแวดลอมของการฝกงาน    2)การเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของผูเขารับการฝกงานเกี่ยวกับโครงการนักเรียน นักศึกษาฝกงานขององคการคาของคุรุสภา  เม่ือ
จําแนกตามเพศ ประเภทของงานท่ีฝก พบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .01 
และระดับผลการเรียนช้ันปท่ี 2  พบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สําหรับ
ตัวแปรดานกลุมวิชาชีพเลือก พบความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ    3)ผูเขารับการ
ฝกงานท่ีมีเพศตางกัน เขารับการฝกงานท่ีเปนเพศชายมีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการนักเรียน
นักศึกษาฝกงานขององคการคาของคุรุสภา สูงกวาเพศหญิงท้ัง 3 ดาน    4)ผูเขารับการฝกงานท่ีมี
กลุมวิชาชีพเลือกตางกัน ผูเขารับการฝกงานท่ีอยูในกลุมวิชาการบัญชีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
โครงการนักเรียน นักศึกษาฝกงานขององคการคาของคุรุสภาสูงกวากลุมวิชาการขาย ในดาน
สภาพแวดลอมของการฝกงาน   5)ผูเขารับการฝกงานท่ีมีประเภทของการฝกงานตางกัน ผูเขารับ
การฝกงานท่ีเปนกลุมประเภทงานธุรการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการนักเรียน นักศึกษาฝกงาน
ขององคการคาของคุรุสภาสูงกวากลุมประเภทงานขาย และผูเขารับการฝกงานท่ีเปนกลุมประเภท
งานคลังสินคามีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการนักเรียน นักศึกษาฝกงานขององคการคา ของคุรุสภา
สูงกวากลุมประเภทงานขายในดานสภาพแวดลอมของการฝกงานและรวมทุกดาน   6)ผูเขารับการ
ฝกงานท่ีมีระดับคะแนนชั้นปท่ี 2 ตางกัน ผูเขารับการฝกงานท่ีอยูในกลุมระดับ ผลการเรียนตํ่ากวา 
3.00  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการนักเรียน นักศึกษาฝกงานขององคการคาของคุรุสภาสูงกวา
กลุมระดับผลการเรียน 3.6 ข้ึนไปในดานสภาพแวดลอมของการฝกงาน และรวมทุกดาน  7)ในดาน
ปญหาของผูเขารับการฝกงานเกี่ยวกับโครงการนักเรียน นักศึกษาฝกงาน ขององคการคาของคุรุสภา
จากขอคิดเห็นแสดงใหเห็นวามีความเหมาะสมมากในดานเนื้อหาหลักสูตร แตมีปญหาในขอท่ีวา
นักเรียน/นักศึกษาไมไดฝกงานตามสาขาวิชาท่ีเรียนมา มีความเหมาะสมปานกลางในดานวิธีการ
ฝกงาน แตมีปญหาในขอท่ีวาเจาหนาท่ีไมแนะนํางานกอนใหนักเรียน/นักศึกษาลงมือปฏิบัติใน
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ระยะแรกท่ีเขาฝกงาน ทําใหไมเขาใจรายละเอียดของงานท่ีใหทํา และมีความเหมาะสมปานกลางใน
ดานสภาพแวดลอมของการฝกงาน แตมีปญหาในขอท่ีวาสถานท่ีทํางานกับบานอยูไกล มาทํางาน
สายไมมีเวลาพักผอน    8) ขอเสนอแนะของผูเขารับการฝกงานเกี่ยวกับโครงการนักเรียน นักศึกษา
ฝกงานขององคการคาของคุรุสภาซ่ึงมีผูใหขอเสนอแนะมาเปนจํานวนนอยมีขอเสนอแนะ ดังนี้  
ควรจัดการฝกงานใหไดฝกงานตรงกับสาขาวิชาท่ีเรียนมา ควรมีการสอนงานดวยการอธิบายให
ละเอียดกวาท่ีเปนอยูกอนเขาฝกงาน  ควรมีการอบรมใหเขาใจงานของแตละแผนกท่ีนักเรียน
นักศึกษาเขาไปฝก และควรใหนักเรียน นักศึกษาไดฝกงานใกลบาน 

 อวัสดา  อินยาศรี (2540)  ไดศึกษาเร่ือง การประเมินผลโครงการฝกงานของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา)  โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป สถาบันราชภัฎในเขต
ภาคเหนือตอนบน ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้   1) วัตถุประสงคของการฝกงาน อาจารยนิเทศ ผูควบคุม
การฝกงาน และนักศึกษาฝกงาน มีความคิดเห็นวามีความเหมาะสมระดับมากในทุกประเด็น   2) 
ปจจัยในการดําเนินงานของโครงการฝกงาน อาจารยนิเทศมีความคิดเห็นวามีความเหมาะสมระดับ
ปานกลาง สวนผูควบคุมการฝกงานและนักศึกษาฝกงานมีความคิดเห็นวามีความเหมาะสมในระดับ
มาก   3) กระบวนการดําเนินงานของโครงการฝกงาน อาจารยนิเทศผูควบคุมการฝกงานและ
นักศึกษาฝกงานมีความคิดเห็นวามีความเหมาะสมในระดับมากในดานการปฏิบัติงานของนักศึกษา
การทํางานรวมกับบุคลากรท่ีเกี่ยวของ การนิเทศและการประเมินผลการฝกงาน  สําหรับวิธี
ดําเนินงานและการเตรียมบุคลากร อาจารยนิเทศมีความคิดเห็นวามีความเหมาะสมในระดับปาน
กลางเทานั้น สวนผูควบคุมการฝกงาน และนักศึกษาฝกงานมีความคิดเห็นวา มีความเหมาะสมใน
ระดับมาก  4) ผลการฝกงานของนักศึกษา อาจารยนิเทศ ผูควบคุมการฝกงานและนักศึกษาฝกงาน มี
ความคิดเห็นวามีความเหมาะสมมากในทุกประเด็น 

อาทิตย  ประสาทแกว (2540)  ไดศึกษาเร่ือง “ความคิดเห็นของหัวหนางานตอการ
ฝกงานของนักศึกษาโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม”  ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ หัวหนางานมี
ความคิดเห็นวานักศึกษาฝกงานมีความสามารถในการปฏิบัติงาน ในดานความสามารถทางวิชาการ 
ดานเทคนิคทักษะและวิธีการปฏิบัติงานอยูในระดับพอใช สวนดานบุคลิกภาพและคุณลักษณะ
สวนตัว และดานทัศนคติตออาชีพอยูในระดับดี 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของดังกลาวขางตน พบวา มีการศึกษาการประเมินผล และ
วิจัยการฝกงานวิชาชีพของนักศึกษาในสถานประกอบการหรือหนวยงานหลายดาน ไดแก ทัศนคติ
ตอการฝกงานของนักศึกษา    ผลสัมฤทธ์ิของการฝกประสบการณวิชาชีพและดานปญหาอุปสรรค
เกี่ยวกับการฝกงาน  ความตองการและความพึงพอใจ ของผูประกอบการที่มีตอคุณลักษณะของ
นักศึกษาฝกงาน ดานการนําความรูมาใชในการฝกงาน ดานความรูพื้นฐานท่ีสงผลตอการฝกงาน  
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และดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  ปจจัยท่ีสงผลตอการฝกงานของนักศึกษา   
ผลการศึกษามีความสอดคลองบางแตกตางกันบาง ข้ึนอยูกับบริบทของสถานศึกษา และสถาน
ประกอบการ  และคุณลักษณะของนักศึกษาฝกงาน   นอกจากน้ียังมีปจจัยดานตางๆ  และ
กระบวนการดําเนินการฝกงานท่ีจะสงผลกับการฝกงานของนักศึกษา     มีการศึกษาภาวะการหางาน
ทําของบัณฑิต และความพึงพอใจของผูจางงานที่มีตอบัณฑิต ซ่ึงผลการศึกษาจะทําใหทราบวา
สถาบันการศึกษาไดผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและมีความสอดคลองกับความตองการของ
ผูประกอบการเพียงใด ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยจึงไดใชการประเมินรูปแบบซิปป ประเมินดานบริบท 
เกี่ยวกับวัตถุประสงคการฝกงาน ดานปจจัยเบ้ืองตนที่สงผลกับการฝกงานวิชาชีพของนักศึกษา ดาน
กระบวนการการดําเนินงานฝกงาน  และดานผลผลิตการฝกงานวิชาชีพของนักศึกษา   
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บทท่ี  3 
การดําเนินการวิจัย 

  
 การวิจัยเร่ือง   “การประเมินการฝกงานวิชาชีพของนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป 

มหาวิทยาลัยศิลปากร” เปนการวิจัยเชิงประเมิน (Evaluation research) ตามรูปแบบซิปป (CIPP 
model) ของสตัฟเฟลบีม โดยจะนํามาประเมินในสวนของการประเมินบริบท (Context) ปจจัย
เบ้ืองตน (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Product) ของการฝกงานวิชาชีพของนักศึกษา
คณะมัณฑนศิลป โดยดําเนินตามข้ันตอนดังนี้ 
  1.  ประชากร 
  2.  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  
  3.  การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือวิจัย 
  4.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  5.  การวิเคราะหขอมูล  
  

1. ประชากร 
  ประชากรของการวิจัยคร้ังนี้คือ คณะกรรมการดําเนินงานฝกงานวิชาชีพ จํานวน 33 คน 
และนักศึกษาปจจุบันท่ีกําลังศึกษาอยูช้ันปท่ี 4 ในปการศึกษา 2553 และออกฝกงานวิชาชีพในภาค
การศึกษาฤดูรอน ปการศึกษา 2552 (ฝกงานในชวงระหวางวันท่ี 1 มีนาคม 2553 -  25 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2553) จํานวน 202 คน  ผูประกอบการ จํานวน 112 คน 
 

2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
  ผูวิจัยใชเคร่ืองมือในการวิจัยดังนี้ 
 1. แบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ ซ่ึงผูวิจัยไดจัดทําข้ึน  โดยศึกษาจากทฤษฎี แนวคิด
และการทบทวนเครื่องมือในรายงานการวิจัยท่ีเกี่ยวของ โดยแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนท่ี 1   ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 คําถามความคิดเห็นการประเมินการฝกงานวิชาชีพของนักศึกษาคณะ
มัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร  เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามประเมินเกี่ยวกับวัตถุประสงคของ
การฝกงาน ปจจัยเบ้ืองตน กระบวนการในการดําเนินงานฝกงานวิชาชีพ และผลของการฝกงาน 
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วิชาชีพของนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป ท่ีฝกงานวิชาชีพภาคการศึกษาฤดูรอน ปการศึกษา 2552  ซ่ึง
ประกอบดวยการประเมิน 4 ดาน ดังนี ้
 1. ดานบริบท (Context)                  จํานวน    5  รายขอ 
  2. ดานปจจัยเบ้ืองตน  (Input)          จํานวน  30  รายขอ 
  3. ดานกระบวนการ  (Process)       จํานวน  20  รายขอ 

4. ดานผลผลิต  (Product)           จํานวน  15  รายขอ 
ซ่ึงเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)   สรางตามแบบของลิเคิรท (Likret)  แบงออกเปน 5 
ระดับ โดยมีระดับการประเมินดังนี้ 

 5  หมายถึง  ประเด็นท่ีมุงประเมินในสวนนี้อยูในระดับมากท่ีสุด 
 4  หมายถึง  ประเด็นท่ีมุงประเมินในสวนนี้อยูในระดับมาก 
 3  หมายถึง  ประเด็นท่ีมุงประเมินในสวนนี้อยูในระดับปานกลาง 
 2  หมายถึง  ประเด็นท่ีมุงประเมินในสวนนี้อยูในระดับนอย 
 1  หมายถึง  ประเด็นท่ีมุงประเมินในสวนนี้อยูในระดับนอยท่ีสุด 

 ตอนท่ี 3  เปนแบบสอบถามปลายเปด เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามแสดงขอคิดเห็น
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมของการฝกงานวิชาชีพของนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป 
 2. แบบประเมินผลการฝกงานวิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบภายใน 
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา 
และสาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองประดับ ท่ีสงใหสถานประกอบการ/หนวยงาน ดําเนินการประเมิน
สัมฤทธิผลของการฝกงานดานความรูความสามารถเก่ียวกับงานท่ีปฏิบัติ จํานวน 9 รายขอ และ
คุณลักษณะและความรับผิดชอบของนักศึกษา จํานวน 5 รายขอ  โดยใชมาตราสวนประมาณคา 
(Rating Scale)  5 ระดับ คือ ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช และตองปรับปรุง และคําถามปลายเปด
เกี่ยวกับความรูและทักษะที่นักศึกษาควรไดรับการเสริม รวมถึงความเห็นและคําแนะนําอ่ืน ๆ ของ
สถานประกอบการหรือหนวยงาน 
 

3. การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือวิจัย 
  ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเคร่ืองมือวิจัย โดยมีข้ันตอนดําเนินงานดังนี้ 
  1. ศึกษาคนควาเอกสาร รายงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ แลวนําผล
การศึกษามาสรางเปนเคร่ืองมือวิจัยฉบับราง ภายใตคําแนะนําของคณะกรรมการผูควบคุม
วทิยานิพนธ เพื่อพิจารณาปรับปรุงแกไขใหสอดคลองและเหมาะสมกับขอบเขตการศึกษาท่ีกําหนด 
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  2.  ตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (content validity) โดยนําเคร่ืองมือท่ีสรางเสร็จ
เรียบรอยแลว เสนอผูเช่ียวชาญจํานวน 3 คน ตรวจสอบคุณภาพดานเนื้อหา ดานภาษาไทย และดาน
การวัดและการประเมินผลของแบบสอบถาม 
  3.  นําแบบสอบถามท่ีผานการพิจารณาจากผูเช่ียวชาญแลวมาปรับปรุงแกไขตามความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะใหสมบูรณ 
  4.  นําแบบสอบถามไปทดลองใช  (try out) กับอาจารย และนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีไมใชกลุมประชากรเปาหมาย จํานวน 30 คน แลวนําแบบสอบถามท่ีไดรับ
กลับคืนมาคํานวณหาความเช่ือม่ัน (reliability) ดวยคาครอนบาค อัลฟา ไดคาความเช่ือม่ันของ
แบบสอบถามเทากับ .859 
 

4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามข้ันตอน ดังนี้ 
  1.  ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากร 2 กลุม 
ไดแก กลุมคณะกรรมการฝกงานวิชาชีพ จํานวน 33 คน และกลุมนักศึกษาช้ันปท่ี 4  ท่ีผานการ
ฝกงานวิชาชีพในภาคการศึกษาฤดูรอน ปการศึกษา 2552 จํานวน 202 คน โดยแจกและเก็บ
แบบสอบถาม ในชวงระหวางวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2554 -7  มีนาคม พ.ศ. 2554 
   2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลแบบประเมินผลการ
ฝกงานวิชาชีพจากผูประกอบการในสถานประกอบการหรือหนวยงาน จํานวน 112 คน ท่ีประเมิน
สัมฤทธิผลของการฝกงานวิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบภายใน สาขาวิชาการ
ออกแบบนิเทศศิลป สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา และสาขาวิชา
การออกแบบเครื่องประดับ เม่ือส้ินสุดการฝกงานแลว จะไดรับแบบประเมินผลการฝกงานในชวง
ปลายเดือนพฤษภาคม ถึงตนเดือนมิถุนายน 2553  การเก็บขอมูลไดครบถวนตามจํานวนท่ีตองศึกษา 
คือจํานวน 202 คน 
 

5. การวิเคราะหขอมูล 
  ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล โดยมีข้ันตอนการวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชใน
การวิจัยดังตอไปนี้ 
 

 ขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล 
  เม่ือไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาแลว ผูวิจัยพิจารณาตรวจสอบแบบสอบถามท้ังหมด 
เพื่อดําเนินการดังนี้ 
  1.  ตรวจสอบความครบถวนสมบูรณของแบบสอบถาม 
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  2.  นําขอมูลดังกลาวไปคํานวณคาทางสถิติ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for 
Windows (Statistical Package for the Social Science for Windows)  
 

  สถิติท่ีใชในการวิจัย 
  เพื่อใหการวิเคราะหขอมูลตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัย และขอคําถามในการวิจัย 
ผูวิจัยไดใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลและวิธีการท่ีนําเสนอดังนี้ 
  1.  วิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามใชการแจกแจงความถ่ี (frequencies)    
รอยละ (percentage) นําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย 
  2.  วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับการประเมินดานบริบท   ดานปจจัยเบ้ืองตน  ดาน
กระบวนการ  และดานผลผลิต ของคณะกรรมการดําเนินงานฝกงานวิชาชีพ และนักศึกษาฝกงานใน
ภาพรวมและจําแนกตามเกณฑแตละประเด็น โดยใชคาความถ่ี คารอยละ  คาเฉลี่ย ( μ ) และคาสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ ) นําเสนอในลักษณะการบรรยายพรอมตารางประกอบ  
  ท้ังนี้ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการวิเคราะห มีรายละเอียดดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด 2535: 
100) 
  คาเฉล่ีย 1.00 - 1.50 หมายความวา  ประเด็นท่ีมุงประเมินอยูในระดับนอยท่ีสุด 
   คาเฉล่ีย 1.51 - 2.50 หมายความวา  ประเด็นท่ีมุงประเมินอยูในระดับนอย 
  คาเฉล่ีย 2.51 - 3.50 หมายความวา  ประเด็นท่ีมุงประเมินอยูในระดับปานกลาง 
  คาเฉล่ีย 3.51 - 4.50 หมายความวา  ประเด็นท่ีมุงประเมินอยูในระดับมาก 
  คาเฉล่ีย 4.51 - 5.00 หมายความวา  ประเด็นท่ีมุงประเมินอยูในระดับมากท่ีสุด 
  3.  วิเคราะหความคิดเห็นและขอเสนอแนะในสวนท่ีเปนแบบสอบถามปลายเปด  ดวย
การวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) 
  4. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับการประเมินดานผลผลิต ของสถานประกอบการหรือ
หนวยงานเกี่ยวกับสัมฤทธิผลของการฝกงานดานความรูความสามารถเกี่ยวกับงานท่ีปฏิบัติ และ
คุณลักษณะและความรับผิดชอบของนักศึกษา โดยใชคาความถ่ี คารอยละ  คาเฉล่ีย ( μ ) และคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) นําเสนอในลักษณะการบรรยายพรอมตารางประกอบ  
  กําหนดเกณฑในการวิเคราะห มีการละเอียดดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2535: 100) 
  คาเฉล่ีย 1.00 - 1.50 หมายความวา  มีสัมฤทธิผลในการฝกงานอยูในระดับตองปรับปรุง 
   คาเฉล่ีย 1.51 - 2.50 หมายความวา  มีสัมฤทธิผลในการฝกงานอยูในระดับนอย 
  คาเฉล่ีย 2.51 - 3.50 หมายความวา  มีสัมฤทธิผลในการฝกงานอยูในระดับปานกลาง 
  คาเฉล่ีย 3.51 - 4.50 หมายความวา  มีสัมฤทธิผลในการฝกงานอยูในระดับดี 
  คาเฉล่ีย 4.51 - 5.00 หมายความวา  มีสัมฤทธิผลในการฝกงานอยูในระดับดีมาก 
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  5.  วิเคราะหความคิดเห็นและขอเสนอแนะในสวนท่ีเปนแบบสอบถามปลายเปด  ดวย
การวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) 
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บทท่ี  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การเสนอผลการวิเคราะหขอมูลของการวิจัยเร่ือง “การประเมินการฝกงานวิชาชีพของ
นักศึกษาคณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร” ผูวิจัยไดแจกแบบสอบถาม จํานวน 235 ฉบับ 
ใหกับคณะกรรมการดําเนินงานฝกงานวิชาชีพตามหลักสูตรจํานวน 33 คน และนักศึกษาชั้นปท่ี 4 
คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีเขารับการฝกงานวิชาชีพ ภาคการศึกษาฤดูรอน ป
การศึกษา 2552 จํานวน 202 คนโดยไดรับแบบสอบถามกลับมาครบ คิดเปนรอยละ 100 และใช
แบบประเมินผลการฝกงานวิชาชีพจากผูประกอบการในสถานประกอบการหรือหนวยงาน ท่ี
ประเมินสัมฤทธิผลของการฝกงานวิชาชีพของนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป เม่ือส้ินสุดการฝกงานแลว 
จํานวน 202 ฉบับ ไดนําแบบสอบถาม และแบบประเมินผลมาวิเคราะหขอมูลและเสนอผลการ
วิเคราะหขอมูลเปนตารางประกอบคําบรรยาย จําแนกออกเปน  5 ตอน ดังนี้ 
  ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2 ขอมูลระดับความคิดเห็นการประเมินดานบริบท   ดานปจจัยเบ้ืองตน  ดาน
กระบวนการ  และดานผลผลิตการฝกงานวิชาชีพ ของคณะกรรมการดําเนินงานฝกงาน และนักศึกษา
ฝกงานโดยรวม  และจําแนกตามประเด็นแตละดาน 
  ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
  ตอนท่ี 4 ขอมูลระดับการประเมินผลผลิต ของสถานประกอบการหรือหนวยงาน
เกี่ยวกับสัมฤทธิผลการฝกงานของนักศึกษา ดานความรูความสามารถเก่ียวกับงานท่ีปฏิบัติ และ
คุณลักษณะและความรับผิดชอบ 
                   ตอนท่ี 5 ความคิดเห็น คําแนะนําอ่ืน ๆ ของสถานประกอบการหรือหนวยงาน 
  ในการวิเคราะหขอมูลและแปลความหมายของการวิเคราะหขอมูล เพื่อใหเกิดความ
เขาใจตรงกัน ผูวิจัยไดใชสัญลักษณ ดังนี้  
   N      แทน จํานวนกลุมประชากร (คน) 
                     μ       แทน คาเฉล่ียของกลุมประชากร 
                     σ       แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
   ซ่ึงมีรายละเอียดจากการวิจัย ดังนี้ 
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ตอนท่ี 1     ขอมูลท่ัวไปของกลุมประชากร  
  การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของกลุมประชากร จํานวน 235 คน ประกอบดวย สถานภาพ 
ในสถานศึกษาและภาควิชาสังกัด  ผลการวิเคราะหปรากฏดังนี้  
 

ตารางท่ี 1  จํานวนและรอยละของกลุมประชากร จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล 
 

สถานภาพสวนบุคคล 
จํานวน(คน) 
(N = 235) 

รอยละ 

1.  สถานภาพในสถานศึกษา 
     1.1  คณะกรรมการดําเนินงานฝกงาน 
     1.2  นักศึกษาฝกงาน 

 
  33 
202 

 
14.04 
85.96 

รวม 235 100 
2.  ภาควิชาท่ีสังกัด 
     2.1  ภาควิชาออกแบบตกแตงภายใน   
     2.2  ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป         
     2.3  ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ         
     2.4  ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา    
     2.5  ภาควิชาออกแบบเคร่ืองประดับ      

 
 52 
 52 
 40 
 53 
 38 

 
22.13 
22.13 
17.02 
22.55 
16.17 

รวม 235 100 
 
 จากตารางท่ี 1 สถานภาพสวนบุคคลของกลุมประชากร ประกอบดวย สถานภาพใน
สถานศึกษา และภาควิชาท่ีสังกัด พบวา  
 สถานภาพในสถานศึกษา 
 กลุมประชากรที่เปนคณะกรรมการดําเนินงานฝกงาน คิดเปนรอยละ 14.04 (33 คน) 
เปนนักศึกษาฝกงาน คิดเปนรอยละ 85.96 (202 คน) 
 ภาควิชาท่ีสังกัด 
 จํานวนกลุมประชากรท่ีสังกัดอยูภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา มีจํานวนมากท่ีสุด  คิด
เปนรอยละ 22.55 (53 คน) รองลงมาสังกัดภาควิชาออกแบบตกแตงภายในและภาควิชาออกแบบ
นิเทศศิลป มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 22.13 (52 คน) สังกัดภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ คิดเปน
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รอยละ 17.02 (40 คน) และสังกัดภาควิชาออกแบบเคร่ืองประดับ  คิดเปนรอยละ16.17 (38 คน) 
ตามลําดับ 
 
ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะหขอมูลระดับความคิดเห็นของคณะกรรมการดําเนินงานฝกงานและ
นักศึกษาฝกงานในดานบริบท ปจจัยเบื้องตน  กระบวนการ  และผลผลิตการฝกงานวิชาชีพในภาพรวม 
และจําแนกตามประเด็น  ใชความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย ( μ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) มี
รายละเอียดดังนี้ 
 1. ขอมูลเกี่ยวกับการประเมินดานบริบท ผูวิจัยไดสอบถามเกี่ยวกับวัตถุประสงคของ
การฝกงานวิชาชีพ กําหนดขอบเขตเปน 5 ประเด็น ดังนี้ 
            1.1 “วัตถุประสงคการฝกงานมีความสอดคลองกับพันธกิจการผลิตบัณฑิตของ
คณะ” พบวาคณะกรรมการดําเนินงานฝกงานและนักศึกษาฝกงานรอยละ 57.45   มีความคิดเห็นใน
ระดับมาก รองลงมารอยละ 34.04 มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด  รอยละ 8.51 มีความคิดเห็นใน
ระดับปานกลาง  โดยมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 4.26  แสดงวา การกําหนดวัตถุประสงคการฝกงานมี
ความสอดคลองกับพันธกิจการผลิตบัณฑิตของคณะในระดับมาก 
     1.2 “วัตถุประสงคการฝกงานมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร
การศึกษา”  พบวาคณะกรรมการดําเนินงานฝกงานและนักศึกษาฝกงานรอยละ 53.62 มีความ
คิดเห็นในระดับมาก รองลงมารอยละ 31.49 มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด รอยละ 14.89 มีความ
คิดเห็นในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 4.17 แสดงวา การกําหนดวัตถุประสงคการ
ฝกงานมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตรการศึกษาในระดับมาก 
     1.3 “วัตถุประสงคการฝกงานสอดคลองกับพัฒนาการทางสังคม และเศรษฐกิจ” 
พบวาคณะกรรมการดําเนินงานฝกงานและนักศึกษาฝกงานรอยละ 48.51 มีความคิดเห็นในระดับ
มาก รองลงมารอยละ 29.79 มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด รอยละ 20.85 มีความคิดเห็นในระดับ
ปานกลาง สวนท่ีมีความคิดเห็นในระดับนอย มีรอยละ 0.85 โดยมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 4.07 แสดงวา 
การกําหนดวัตถุประสงคการฝกงานสอดคลองกับพัฒนาการทางสังคม และเศรษฐกิจในระดับมาก 
     1.4 “วัตถุประสงคของการฝกงานมีความสอดคลองกับความตองการของสถาน
ประกอบการหรือหนวยงาน” พบวาคณะกรรมการดําเนินงานฝกงานและนักศึกษาฝกงานรอยละ 
52.76 มีความคิดเห็นในระดับมาก รองลงมารอยละ 28.09 มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด รอยละ 
18.30 มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง สวนท่ีมีความคิดเห็นในระดับนอย มีรอยละ 0.85 โดยมี
คาเฉล่ียรวมเทากับ 4.08 แสดงวา การกําหนดวัตถุประสงคของการฝกงานมีความสอดคลองกับ
ความตองการของสถานประกอบการหรือหนวยงานในระดับมาก 
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     1.5 “วัตถุประสงคของการฝกงานเปนการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาในการ
ประกอบอาชีพและการทํางานรวมกับผูอ่ืนหลังสําเร็จการศึกษา”   พบวาคณะกรรมการดําเนินงาน
ฝกงานและนักศึกษาฝกงานรอยละ 48.51  มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด รองลงมารอยละ 42.55 
มีความคิดเห็นในระดับมาก  รอยละ 8.08 มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง สวนท่ีมีความคิดเห็นใน
ระดับนอยและนอยท่ีสุด มีรอยละ 0.43 โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.38  แสดงวาการกําหนด
วัตถุประสงคของการฝกงานเปนการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาในการประกอบอาชีพและ
การทํางานรวมกับผูอ่ืนหลังสําเร็จการศึกษาในระดับมาก 
 จากการวิจัยพบวา เม่ือพิจารณาในภาพรวม  ซ่ึงมีคาเฉล่ียเทากับ 4.19  แสดงวา ดาน
บริบท การกําหนดวัตถุประสงคของการฝกงาน  คณะกรรมการดําเนินงานฝกงานและนักศึกษา
ฝกงานมีความคิดเห็นในระดับมาก ดังตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2   ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับความคิดเห็นของ  
           คณะกรรมการดําเนินงานฝกงานและนักศึกษาฝกงานในดานบริบท 
 

 
ดานบริบท 

ระดับความคดิเห็น  μ  σ  คา 
ระดับ มาก 

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 
วัตถุประสงคการฝกงาน 
มีความสอดคลองกับ 
พันธกิจการผลิตบัณฑิตของ
คณะ 

80 
34.04%

135 
57.45% 

20 
8.51% 

- - 4.26 
 

0.60 มาก 
 

วัตถุประสงคการฝกงาน 
มีความสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของหลักสูตร
การศึกษา 

74 
31.49%

126 
53.62% 

35 
14.89%

- - 4.17 
 

0.66 
 

มาก 
 

วัตถุประสงคการฝกงาน 
สอดคลองกับพัฒนาการทาง
สังคม และเศรษฐกิจ 

70 
29.79%

114 
48.51% 

49 
20.85%

2 
0.85% 

- 4.07 
 

0.73 
 

มาก 
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ตารางท่ี 2 (ตอ) 
 

 
ดานบริบท 

ระดับความคดิเห็น  μ  σ  คา
ระดับ มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 
วัตถุประสงคของการฝกงาน
มีความสอดคลองกับความ
ตองการของสถาน
ประกอบการหรือหนวยงาน 

66 
28.09%

124 
52.77%

43 
18.30% 

2 
0.85% 

- 4.08 
 

0.70 
 

มาก 
 

วัตถุประสงคของการฝกงาน
เปนการเตรียมความพรอม
ใหกับนักศึกษาในการ
ประกอบอาชีพและการ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนหลัง
สําเร็จการศึกษา 

114 
48.51% 

100 
42.55% 

19 
8.08% 

1 
0.43% 

 1 
0.43% 

4.38 0.69 มาก 

รวมดานบริบท N = 235 4.19 0.51 มาก 
 
 2. ขอมูลเกี่ยวกับการประเมินดานปจจัยเบ้ืองตน ผูวิจัยไดสอบถามเก่ียวกับการประเมิน
ดานปจจัยเบ้ืองตน ซ่ึงจําแนกตาม เนื้อหาสาระของการฝกงาน งบประมาณ บุคลากร ความรูพื้นฐาน
เกี่ยวกับวิชาชีพของนักศึกษา และคุณลักษณะของนักศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 
    2.1 เนื้อหาสาระของการฝกงาน เปนปจจัยเบ้ืองตนมีความสําคัญอยางยิ่งในการ
ฝกงานของนักศึกษา ผูวิจัยกําหนดขอบเขตเปน 6 ประเด็น ดังนี้ 
              2.1.1 “เนื้อหาสาระของการฝกงานมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
หลักสูตร” พบวาคณะกรรมการดําเนินงานฝกงานและนักศึกษาฝกงานรอยละ 51.49  มีความคิดเห็น
ในระดับมาก รองลงมารอยละ 32.77 มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด  รอยละ 14.89 มีความคิดเห็น
ในระดับปานกลาง สวนท่ีมีความคิดเห็นในระดับนอย มีรอยละ 0.85 โดยมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 4.16  
แสดงวาเนื้อหาสาระของการฝกงานมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตรในระดับมาก 
       2.1.2 “เนื้อหาสาระของการฝกงานมีความสอดคลองกับความตองการของ
นักศึกษา”  พบวาคณะกรรมการดําเนินงานฝกงานและนักศึกษาฝกงานรอยละ 50.22  มีความ
คิดเห็นในระดับมาก รองลงมารอยละ 33.61 มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด  รอยละ 14.89 มีความ
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คิดเห็นในระดับปานกลาง สวนท่ีมีความคิดเห็นในระดับนอยและนอยท่ีสุด มีรอยละ 0.85 และ 0.43 
ตามลําดับ โดยมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 4.16  แสดงวาเนื้อหาสาระของการฝกงานมีความสอดคลองกับ
ความตองการของนักศึกษาในระดับมาก 
               2.1.3 “เนื้อหาสาระของการฝกงานมีความทันสมัย และทันการเปล่ียนแปลง”  
พบวาคณะกรรมการดําเนินงานฝกงานและนักศึกษาฝกงานรอยละ 48.09  มีความคิดเห็นในระดับ
มาก รองลงมารอยละ 31.06  มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด  รอยละ 19.57  มีความคิดเห็นใน
ระดับปานกลาง สวนท่ีมีความคิดเห็นในระดับนอยและนอยท่ีสุด มีรอยละ 0.85    และ 0.43 
ตามลําดับ โดยมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 4.09  แสดงวาเนื้อหาสาระของการฝกงานมีความสอดคลองกับ
ความตองการของนักศึกษาในระดับมาก 
     2.1.4 “เนื้อหาสาระของการฝกงานเปนประโยชน และใหแนวทางในการ
ประกอบอาชีพ”   พบวาคณะกรรมการดําเนินงานฝกงานและนักศึกษาฝกงานรอยละ 46.81 มีความ
คิดเห็นในระดับมากท่ีสุด รองลงมารอยละ 42.13 มีความคิดเห็นในระดับมาก รอยละ 8.93  มีความ
คิดเห็นในระดับปานกลาง สวนท่ีมีความคิดเห็นในระดับนอยและนอยท่ีสุด มีรอยละ 1.70 และ 0.43 
ตามลําดับ โดยมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 4.33  แสดงวาเนื้อหาสาระของการฝกงานเปนประโยชน และ
ใหแนวทางในการประกอบอาชีพแกนักศึกษาในระดับมาก 
      2.1.5 “เนื้อหาสาระของการฝกงานสงเสริมใหนักศึกษาเกิดการเรียนรู และมี
ความเขาใจในระบบงานมากข้ึน”  พบวาคณะกรรมการดําเนินงานฝกงานและนักศึกษาฝกงานรอย
ละ 46.38 มีความคิดเห็นในระดับมาก รองลงมารอยละ 41.70 มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด   
รอยละ 11.06  มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง สวนท่ีมีความคิดเห็นในระดับนอยและนอยท่ีสุด มี
รอยละ 0.43  โดยมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 4.29  แสดงวาเนื้อหาสาระของการฝกงานสงเสริมให
นักศึกษาเกิดการเรียนรู และมีความเขาใจในระบบงานมากข้ึนในระดับมาก 
      2.1.6 “เนื้อหาสาระของการฝกงานสงเสริมใหนักศึกษามีการปรับปรุง  และมี
พัฒนาการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ”  พบวาคณะกรรมการดําเนินงานฝกงานและนักศึกษาฝกงาน
รอยละ 46.81 มีความคิดเห็นในระดับมาก รองลงมารอยละ 35.32  มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด   
รอยละ 16.17  มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง สวนท่ีมีความคิดเห็นในระดับนอยและนอยท่ีสุด มี
รอยละ 1.27 และ 0.43 ตามลําดับ โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.15  แสดงวาเนื้อหาสาระของการ
ฝกงานสงเสริมใหนักศึกษามีการปรับปรุง  และมีพัฒนาการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ     ในระดับ
มาก 
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 เม่ือพิจารณาในภาพรวม  ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20  แสดงวาคณะกรรมการดําเนินงาน
ฝกงานและนักศึกษาฝกงาน มีความคิดเห็นดานเนื้อหาสาระของการฝกงานท่ีไดรับระหวางฝกงาน
ในระดับมาก ดังตารางท่ี 3 
 

ตารางท่ี 3  ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับความคิดเห็นของ 
 คณะกรรมการดําเนินงานฝกงาน และนักศึกษาฝกงานดานปจจัยเบ้ืองตน จําแนกตาม 
 เนื้อหาสาระของการฝกงาน 
 

 
เนื้อหาสาระของการฝกงาน 

ระดับความคดิเห็น  μ  σ  คา
ระดับ มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 
เนื้อหาสาระของการฝกงาน
มีความสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของหลักสูตร 

77 
32.77% 

121 
51.49% 

35 
14.89% 

2 
0.85% 

 - 4.16 
 

0.70 
 

มาก 
 

เนื้อหาสาระของการฝกงาน
มีความสอดคลองกับความ
ตองการของนักศึกษา 

79 
33.61% 

118 
50.22% 

35 
14.89% 

2 
0.85% 

 1 
0.43% 

4.16 
 

0.73 
 

มาก 
 

เนื้อหาสาระของการฝกงาน
มีความทันสมัย  และทัน
การเปล่ียนแปลง 

73 
31.06% 

113 
48.09% 

46 
19.57% 

2 
0.85% 

 1 
0.43% 

4.09 
 

0.76 
 

มาก 
 

เนื้อหาสาระของการฝกงาน
เปนประโยชน และให
แนวทางในการประกอบ
อาชีพ 

110 
46.81% 

99 
42.13% 

21 
8.93% 

4 
1.70% 

 1 
0.43% 

4.33 
 

0.75 
 

มาก 
 

เนื้อหาสาระของการฝกงาน
สงเสริมใหนักศึกษาเกิดการ
เรียนรู และมีความเขาใจใน
ระบบงานมากขึ้น 

98 
41.70% 

109 
46.38% 

26 
11.06% 

1 
0.43% 

 1 
0.43% 

4.29 
 

0.71 
 

มาก 
 

 
 

   ส
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ตารางท่ี 3 (ตอ) 
   

 
เนื้อหาสาระของการฝกงาน 

ระดับความคดิเห็น  μ  σ  คา
ระดับ มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 
เนื้อหาสาระของการฝกงาน
สงเสริมใหนักศึกษามีการ
ปรับปรุง  และมีพัฒนาการ
ปฏิบัติ งานอยางเปนระบบ 

83 
35.32% 

110 
46.81% 

38 
16.17% 

3 
1.27% 

 1 
0.43% 

4.15 0.76 มาก 

รวม จํ าแนกตาม เนื้ อหา
สาระของการฝกงาน 

N = 235 4.20 
 

0.57 
 

มาก 
 

 
     2.2  งบประมาณ เปนปจจัยเบ้ืองตนท่ีสําคัญเชนกันในดําเนินการฝกงานของ
นักศึกษา ผูวิจัยกําหนดขอบเขตเปน 2 ประเด็น ดังนี้ 
               2.2.1 “คณะวิชามีการจัดสรรงบประมาณโครงการเพื่อเตรียมความพรอมใหกับ
นักศึกษาดานการพัฒนาบุคลิกภาพ  การจัดอบรมใหความรูพื้นฐานท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการหรือหนวยงาน กอนฝกงาน”  พบวาคณะกรรมการดําเนินงานฝกงานและ
นักศึกษาฝกงานรอยละ 37.87 มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด  รองลงมารอยละ 35.32  มีความ
คิดเห็นในระดับมาก   รอยละ 22.13 มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง สวนท่ีมีความคิดเห็นใน
ระดับนอยและนอยท่ีสุด มีรอยละ 2.98 และ 1.70 ตามลําดับ โดยมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 4.05  แสดงวา
คณะวิชามีการจัดสรรงบประมาณโครงการเพ่ือเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาดานการพัฒนา
บุคลิกภาพ  การจัดอบรมใหความรูพื้นฐานท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือ
หนวยงาน กอนฝกงานในระดับมาก 
     2.2.2 “คณะวิชามีการจัดสรรงบประมาณท่ีใชสนับสนุนการดําเนินการจัดสง
นักศึกษาไปฝกงานในสถานประกอบการหรือหนวยงาน”  พบวาคณะกรรมการดําเนินงานฝกงาน
และนักศึกษาฝกงานรอยละ 35.32 มีความคิดเห็นในระดับมาก  รองลงมารอยละ 34.47 มีความ
คิดเห็นในระดับมากท่ีสุด   รอยละ 25.10  มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง สวนท่ีมีความคิดเห็น
ในระดับนอยและนอยท่ีสุด มีรอยละ 2.98 และ 2.13 ตามลําดับ โดยมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.97  
แสดงวาคณะวิชามีการจัดสรรงบประมาณท่ีใชสนับสนุนการดําเนินการจัดสงนักศึกษาไปฝกงานใน
สถานประกอบการหรือหนวยงานในระดับมาก 

   ส
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 เม่ือพิจารณาในภาพรวม  ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.01  แสดงวาคณะกรรมการดําเนินงาน
ฝกงานและนักศึกษาฝกงาน มีความคิดเห็นดานงบประมาณท่ีคณะจัดสรรสําหรับการเตรียมความ
พรอมใหกับนักศึกษาและสนับสนุนการดําเนินงานฝกงานวิชาชีพของนักศึกษาในระดับมาก ดัง
ตารางท่ี 4 
 
ตารางท่ี 4    ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับความคิดเห็นของ 
 คณะกรรมการดําเนินงานฝกงาน และนักศึกษาฝกงานดานปจจัยเบ้ืองตน จําแนกตาม 
 งบประมาณ 
 

 
งบประมาณ 

ระดับความคดิเห็น  μ  σ  คา
ระดับ มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 
คณะวิชามีการจัดสรร
งบประมาณโครงการเพื่อ
เตรียมความพรอมใหกับ
นักศึกษาดานการพัฒนา
บุคลิกภาพ  การจัดอบรมให
ความรูพื้นฐานท่ีจําเปนตอ
การปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการหรือหนวยงาน 
กอนฝกงาน 

89 
37.87% 

83 
35.32% 

52 
22.13% 

7 
2.98% 

 4 
1.70% 

4.05 
 

0.94 
 

มาก 
 

คณะวิชามีการจัดสรร
งบประมาณท่ีใชสนับสนุน 
การดําเนนิการจัดสง
นักศึกษาไปฝกงานในสถาน
ประกอบการหรือหนวยงาน 

81 
34.47% 

83 
35.32% 

59 
25.10% 

7 
2.98% 

 5 
2.13% 

3.97 
 
 
 
 
 

0.95 
 
 
 
 
 

มาก 
 
 
 
 
 

รวมจําแนกตามงบประมาณ N = 235 4.01 0.85 มาก 
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    2.3 ดานบุคลากร เปนปจจัยเบ้ืองตนท่ีสําคัญอีกดานหน่ึงท่ีจะชวยสนับสนุนการ
ฝกงานวิชาชีพของนักศึกษาใหบรรลุวัตถุประสงค   ผูวิจัยกําหนดขอบเขตเปน 4 ประเด็น ดังนี้ 
           2.3.1 “การแตงต้ังอาจารย  บุคลากรท่ีทําหนาท่ีแนะนําชวยเหลือติดตามผลการ
ฝกงาน และประสานงานกับสถานประกอบการหรือหนวยงานท่ีนักศึกษาเขาฝกงานมีความ
เหมาะสม” พบวาคณะกรรมการดําเนินงานฝกงานและนักศึกษาฝกงานรอยละ 44.68  มีความ
คิดเห็นวาเหมาะสมในระดับมาก  รองลงมารอยละ 29.36 มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด   รอยละ 
22.13 มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง สวนท่ีมีความคิดเห็นในระดับนอยและนอยท่ีสุด มีรอยละ 
2.98 และ 0.85 ตามลําดับ โดยมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.99  แสดงวาการแตงต้ังอาจารย  บุคลากรที่ทํา
หนาท่ีแนะนําชวยเหลือติดตามผลการฝกงาน และประสานงานกับสถานประกอบการหรือ
หนวยงานท่ีนักศึกษาเขาฝกงาน มีความเหมาะสมในระดับมาก 

  2.3.2 “จํานวนอาจารย  บุคลากรท่ีทําหนาท่ีแนะนํา ชวยเหลือติดตามผลการ
ฝกงานและประสานงานกับสถานประกอบการหรือหนวยงานท่ีนักศึกษาเขาฝกงานเพียงพอ” พบวา
คณะกรรมการดําเนินงานฝกงานและนักศึกษาฝกงานรอยละ 47.66  มีความคิดเห็นในระดับมาก  
รองลงมารอยละ 31.06 มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง   รอยละ 17.02 มีความคิดเห็นในระดับ
มากท่ีสุด  สวนท่ีมีความคิดเห็นในระดับนอยและนอยท่ีสุด มีรอยละ 3.41 และ 0.85 ตามลําดับ โดย
มีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.77  แสดงวาจํานวนอาจารย  บุคลากรที่ทําหนาท่ีแนะนํา ชวยเหลือติดตามผล
การฝกงานและประสานงานกับสถานประกอบการหรือหนวยงานที่นักศึกษาเขาฝกงานเพียงพอใน
ระดับมาก 
     2.3.3 “สถานประกอบการหรือหนวยงาน มีการมอบหมายผูควบคุม ดูแล และ
ใหคําปรึกษานักศึกษาฝกงานอยางเหมาะสม” พบวาคณะกรรมการดําเนินงานฝกงานและนักศึกษา
ฝกงานรอยละ 57.44 มีความคิดเห็นวาเหมาะสมในระดับมาก  รองลงมารอยละ 21.28 มีความ
คิดเห็นในระดับปานกลาง   รอยละ 19.15 มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด  สวนท่ีมีความคิดเห็น
ในระดับนอยและนอยท่ีสุด มีรอยละ 1.28 และ 0.85 ตามลําดับ โดยมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.93  
แสดงวาสถานประกอบการหรือหนวยงาน มีการมอบหมายผูควบคุม ดูแล และใหคําปรึกษา
นักศึกษาฝกงานอยางเหมาะสมในระดับมาก 
     2.3.4 “ผูควบคุมดูแลและใหคําแนะนําประจําสถานประกอบการหรือหนวยงาน มี
ความรู ความสามารถในการถายทอด/สอนงาน”   พบวาคณะกรรมการดําเนินงานฝกงานและ
นักศึกษาฝกงานรอยละ 55.74 มีความคิดเห็นในระดับมาก  รองลงมารอยละ 22.13 มีความคิดเห็น
ในระดับมากท่ีสุด   รอยละ 20.85 มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง  สวนท่ีมีความคิดเห็นในระดับ
นอยและนอยท่ีสุด มีรอยละ 0.85 และ 0.43 ตามลําดับ โดยมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.98  แสดงวาผู
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ควบคุมดูแลและใหคําแนะนําประจําสถานประกอบการหรือหนวยงาน มีความรู ความสามารถใน
การถายทอด/สอนงานในระดับมาก  
 เม่ือพิจารณาในภาพรวม  ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.92  แสดงวาคณะกรรมการดําเนินงาน
ฝกงานและนักศึกษาฝกงาน มีความคิดเห็นดานบุคลากรในระดับมาก  ดังตารางท่ี 5 
   

ตารางท่ี 5    ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับความคิดเห็น 
  คณะกรรมการดําเนินงานฝกงาน และนักศึกษาฝกงานดานปจจัยเบ้ืองตน จําแนกตาม 
  บุคลากร 
 

 
บุคลากร 

ระดับความคดิเห็น  μ  σ  คา
ระดับ มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 
การแตงต้ังอาจารย  
บุคลากรท่ีทําหนาท่ีแนะนํา
ชวยเหลือติดตามผลการ
ฝกงาน และประสานงาน
กับสถานประกอบการหรือ
หนวยงานท่ีนกัศึกษาเขา
ฝกงานมีความเหมาะสม 

69 
29.36% 

105 
44.68% 

52 
22.13% 

7 
2.98% 

 2 
0.85% 

3.99 0.85 มาก 

จํานวนอาจารย  บุคลากรท่ี
ทําหนาท่ีแนะนํา ชวยเหลือ 
ติดตามผลการฝกงาน และ
ประสานงานกับสถาน
ประกอบการหรือหนวยงาน
ท่ีนักศึกษาเขาฝกงาน
เพียงพอ 

40 
17.02% 

112 
47.66% 

73 
31.06% 

8 
3.41% 

 2 
0.85% 

3.77 
 
 
 
 
 

0.80 
 
 
 
 
 

มาก 
 
 
 
 
 

สถานประกอบการหรือ
หนวยงาน มีการมอบหมาย
ผูควบคุม ดูแล และให
คําปรึกษานักศึกษาฝกงาน
อยางเหมาะสม 

45 
19.15% 

135 
57.45% 

50 
21.28% 

3 
1.28% 

 2 
0.85% 

3.93 0.73 มาก 
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ตารางท่ี 5  (ตอ) 
 

 
บุคลากร 

ระดับความคดิเห็น  μ  σ  คา
ระดับ มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 
ผูควบคุมดูแลและให
คําแนะนําประจําสถาน
ประกอบการหรือหนวยงาน 
มีความรู ความสามารถใน
การถายทอด/สอนงาน      

52 
22.13% 

131 
55.74% 

49 
20.85% 

2 
0.85% 

 1 
0.43% 

3.98 0.71 มาก 

รวมจําแนกตามบุคลากร N = 235 3.92 
 

0.61 
 

มาก 
 

  
  2.4 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับวิชาชีพของนักศึกษา เปนปจจัยเบ้ืองตนท่ีสําคัญท่ีจะชวย
ใหนักศึกษาเกิดความม่ันใจในการฝกงานวิชาชีพใหเปนไปตามวัตถุประสงค   ผูวิจัยกําหนด
ขอบเขตเปน 6 ประเด็น ดังนี้ 
            2.4.1 “มีความสามารถในการส่ือสารภาษาไทย” พบวาคณะกรรมการดําเนินงาน
ฝกงานและนักศึกษาฝกงานรอยละ 52.34  มีความคิดเห็นในระดับมาก  รองลงมารอยละ 37.02 มี
ความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด   รอยละ 10.21 มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง  สวนท่ีมีความ
คิดเห็นในระดับนอย มีรอยละ 0.43 โดยมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 4.26  แสดงวานักศึกษามีความสามารถ
ในการส่ือสารภาษาไทยในระดับมาก 
         2.4.2 “มีความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษ”  พบวาคณะกรรมการ
ดําเนินงานฝกงานและนักศึกษาฝกงานรอยละ 47.23 มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง  รองลงมา
รอยละ 32.77 มีความคิดเห็นในระดับมาก   รอยละ 9.78 มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด  สวนท่ีมี
ความคิดเห็นในระดับนอยและนอยท่ีสุด มีรอยละ 8.09 และ 2.13 ตามลําดับ โดยมีคาเฉลี่ยรวม
เทากับ 3.40  แสดงวานักศึกษามีความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง 
             2.4.3 “มีความสามารถในการออกแบบงานดวยมือและการลงสี” พบวา
คณะกรรมการดําเนินงานฝกงานและนักศึกษาฝกงานรอยละ 53.62 มีความคิดเห็นในระดับมาก  
รองลงมารอยละ 26.38 มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด   รอยละ 19.15 มีความคิดเห็นในระดับ
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ปานกลาง  สวนท่ีมีความคิดเห็นในระดับนอย มีรอยละ 0.85 โดยมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 4.06  แสดง
วานักศึกษามีความสามารถในการออกแบบงานดวยมือและการลงสีในระดับมาก 
   2.4.4 “มีความคิดริเร่ิม สรางสรรค และความสามารถในการออกแบบ” พบวา
คณะกรรมการดําเนินงานฝกงานและนักศึกษาฝกงานรอยละ 57.02 มีความคิดเห็นในระดับมาก  
รองลงมารอยละ 29.36 มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด   รอยละ 13.19 มีความคิดเห็นในระดับ
ปานกลาง  สวนท่ีมีความคิดเห็นในระดับนอย มีรอยละ 0.43 โดยมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 4.15  แสดง
วานักศึกษามีความคิดริเร่ิม สรางสรรค และความสามารถในการออกแบบในระดับมาก 
   2.4.5 “มีความสามารถในการใชคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ” พบวา
คณะกรรมการดําเนินงานฝกงานและนักศึกษาฝกงานรอยละ 52.77 มีความคิดเห็นในระดับมาก  
รองลงมารอยละ 27.66 มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง   รอยละ 17.87 มีความคิดเห็นในระดับ
มากท่ีสุด  สวนท่ีมีความคิดเห็นในระดับนอย มีรอยละ 1.70 โดยมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.87  แสดงวา
นักศึกษามีความสามารถในการใชคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบในระดับมาก 
   2.4.6 “มีความสามารถในการนําเสนองาน” พบวาคณะกรรมการดําเนินงาน
ฝกงานและนักศึกษาฝกงานรอยละ 48.94 มีความคิดเห็นในระดับมาก  รองลงมารอยละ 26.80 มี
ความคิดเห็นในระดับปานกลาง   รอยละ 20.85 มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด  สวนท่ีมีความ
คิดเห็นในระดับนอยและนอยท่ีสุด มีรอยละ 2.98 และ 0.43 ตามลําดับ โดยมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 
3.87  แสดงวานักศึกษามีความสามารถในการนําเสนองานในระดับมาก 
 เม่ือพิจารณาในภาพรวม  ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.93  แสดงวาคณะกรรมการดําเนินงาน
ฝกงานและนักศึกษาฝกงาน มีความคิดเห็นดานความรูพื้นฐานเกี่ยวกับวิชาชีพของนักศึกษาในระดับ
มาก  ดังตารางท่ี 6 
 

ตารางท่ี 6    ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับความคิดเห็นของ 
  คณะกรรมการดําเนินงานฝกงาน และนักศึกษาฝกงานดานปจจัยเบ้ืองตน จําแนกตาม 
  ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับวิชาชีพของนักศึกษา 
 

 
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ
วิชาชพีของนกัศึกษา 

ระดับความคดิเห็น  μ  σ  คา
ระดับ มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 
มีความสามารถในการ
ส่ือสารภาษาไทย 

87 
37.02% 

123 
52.34% 

24 
10.21% 

1 
0.43% 

 - 4.26 0.65 มาก 
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ตารางท่ี 6 (ตอ) 
 

 
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ
วิชาชพีของนกัศึกษา 

ระดับความคดิเห็น  μ  σ  คา
ระดับ มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 
มีความสามารถในการ
ส่ือสารภาษาอังกฤษ 

23 
9.78% 

77 
32.77% 

111 
47.23% 

19 
8.09% 

 5 
2.13% 

3.40 
 

0.85 
 

ปาน
กลาง 

มีความสามารถในการ
ออกแบบงานดวยมือและ
การลงสี 

62 
26.38% 

126 
53.62% 

45 
19.15% 

2 
0.85% 

 - 4.06 
 
 

0.70 
 
 

มาก 
 
 

มีความคิดริเร่ิม สรางสรรค 
และความสามารถในการ 
ออกแบบ 

69 
29.36% 

134 
57.02% 

31 
13.19% 

1 
0.43% 

- 4.15 
 
 

0.65 
 
 

มาก 
 
 

มีความสามารถในการใช
คอมพิวเตอรเพื่อการ
ออกแบบ 

42 
17.87% 

124 
52.77% 

65 
27.66% 

4 
1.70% 

 - 3.87 
 
 

0.71 
 
 

มาก 
 
 

มีความสามารถในการ
นําเสนองาน 

49 
20.85% 

115 
48.94% 

63 
26.80% 

7 
2.98% 

 1 
0.43% 

3.87 
 

0.79 
 

มาก 
 

รวมความรูพืน้ฐานเก่ียวกับ
วิชาชพีของนกัศึกษา 

N = 235 3.93 
 

0.48 
 

มาก 
 

  
    2.5  คุณลักษณะของนักศึกษาเปนปจจัยเบ้ืองตนท่ีมีผลตอการฝกงานวิชาชีพของ
นักศึกษา   ผูวิจัยกําหนดขอบเขตเปน 12 ประเด็น ดังนี้ 
     2.5.1 “มีความสามารถในการเรียนรูหรือทํางาน”   พบวาคณะกรรมการ
ดําเนินงานฝกงานและนักศึกษาฝกงานรอยละ 57.87 มีความคิดเห็นในระดับมาก  รองลงมารอยละ 
28.94 มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด   รอยละ 12.76 มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง  สวนท่ีมี
ความคิดเห็นในระดับนอย มีรอยละ 0.43 โดยมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.87  แสดงวานักศึกษามี
ความสามารถในการเรียนรูหรือทํางานในระดับมาก 
     2.5.2 “มีความเปนระเบียบ” พบวาคณะกรรมการดําเนินงานฝกงานและ
นักศึกษาฝกงานรอยละ 52.77 มีความคิดเห็นในระดับมาก  รองลงมารอยละ 25.53 มีความคิดเห็น
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ในระดับปานกลาง   รอยละ 20.42 มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด  สวนท่ีมีความคิดเห็นในระดับ
นอย มีรอยละ 1.28 โดยมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.92  แสดงวานักศึกษามีความเปนระเบียบในระดับ
มาก 
    2.5.3 “มีวินัยในการทํางาน”  พบวาคณะกรรมการดําเนินงานฝกงานและ
นักศึกษาฝกงานรอยละ 51.49 มีความคิดเห็นในระดับมาก  รองลงมารอยละ 23.83 มีความคิดเห็น
ในระดับมากท่ีสุด   รอยละ 22.98 มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง  สวนท่ีมีความคิดเห็นในระดับ
นอย มีรอยละ 1.70 โดยมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.97  แสดงวานักศึกษามีวินัยในการทํางานในระดับ
มาก 
    2.5.4 “มีความรับผิดชอบและต้ังใจทํางาน”  พบวาคณะกรรมการดําเนินงาน
ฝกงานและนักศึกษาฝกงานรอยละ 52.77 มีความคิดเห็นในระดับมาก  รองลงมารอยละ 33.19 มี
ความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด   รอยละ 13.61 มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง  สวนท่ีมีความ
คิดเห็นในระดับนอย มีรอยละ 0.43 โดยมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 4.19  แสดงวานักศึกษามีความ
รับผิดชอบและต้ังใจทํางานในระดับมาก 
    2.5.5 “ความสามารถในการควบคุมอารมณตนเองของนักศึกษา” พบวา
คณะกรรมการดําเนินงานฝกงานและนักศึกษาฝกงานรอยละ 56.17 มีความคิดเห็นในระดับมาก  
รองลงมารอยละ 28.08 มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด   รอยละ 14.47 มีความคิดเห็นในระดับ
ปานกลาง  สวนท่ีมีความคิดเห็นในระดับนอย มีรอยละ 1.28 โดยมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 4.11  แสดง
วานักศึกษามีความสามารถในการควบคุมอารมณตนเองในระดับมาก 
    2.5.6 “มีความอดทน อดกล้ันไมยอทอหรือยอมแพงาย” พบวาคณะกรรมการ
ดําเนินงานฝกงานและนักศึกษาฝกงานรอยละ 58.30 มีความคิดเห็นในระดับมาก  รองลงมารอยละ 
25.53 มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด   รอยละ 15.32 มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง  สวนท่ีมี
ความคิดเห็นในระดับนอย มีรอยละ 0.85 โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.09  แสดงวานักศึกษามีความ
อดทน อดกล้ันไมยอทอหรือยอมแพงายในระดับมาก 
    2.5.7 “มีความเขาใจอารมณความรูสึกของผูอ่ืน”    พบวาคณะกรรมการ
ดําเนินงานฝกงานและนักศึกษาฝกงานรอยละ 51.49 มีความคิดเห็นในระดับมาก  รองลงมารอยละ 
27.23 มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด   และรอยละ 21.28 มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง โดยมี
คาเฉล่ียรวมเทากับ 4.06  แสดงวานักศึกษามีความเขาใจอารมณความรูสึกของผูอ่ืนในระดับมาก 
            2.5.8  “มีความสามารถสมานไมตรีกับบุคคลท่ีมีความแตกตางกับตนเองไดอยาง
สนิทใจ” พบวาคณะกรรมการดําเนินงานฝกงานและนักศึกษาฝกงานรอยละ 51.49 มีความคิดเห็น
ในระดับมาก  รองลงมารอยละ 26.80 มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด   รอยละ 21.28 มีความ
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คิดเห็นในระดับปานกลาง  สวนท่ีมีความคิดเห็นในระดับนอย มีรอยละ 0.43 โดยมีคาเฉล่ียรวม
เทากับ 4.05  แสดงวานักศึกษามีความสามารถสมานไมตรีกับบุคคลท่ีมีความแตกตางกับตนเองได
อยางสนิทใจในระดับมาก 
    2.5.9 “มีความสามารถในการแกปญหา” พบวาคณะกรรมการดําเนินงาน
ฝกงานและนักศึกษาฝกงานรอยละ 55.74 มีความคิดเห็นในระดับมาก  รองลงมารอยละ 25.11 มี
ความคิดเห็นในระดับปานกลาง   รอยละ 18.72 มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด  สวนท่ีมีความ
คิดเห็นในระดับนอย มีรอยละ 0.43 โดยมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.93  แสดงวานักศึกษามีความสามารถ
ในการแกปญหาในระดับมาก 
    2 .5 .10  “สามารถให คํ าปรึกษา  และเปน ท่ีพึ่ งของคนอ่ืนได”  พบว า
คณะกรรมการดําเนินงานฝกงานและนักศึกษาฝกงานรอยละ 51.91 มีความคิดเห็นในระดับมาก  
รองลงมารอยละ 25.96 มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง   รอยละ 20.43 มีความคิดเห็นในระดับ
มากท่ีสุด  สวนท่ีมีความคิดเห็นในระดับนอย มีรอยละ 1.70 โดยมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.91  แสดงวา
นักศึกษาสามารถใหคําปรึกษา และเปนท่ีพึ่งของคนอ่ืนไดในระดับมาก 
    2.5.11 “รูจักเรียนรูและปรับตนใหเขากับส่ิงแวดลอม” พบวาคณะกรรมการ
ดําเนินงานฝกงานและนักศึกษาฝกงานรอยละ 60.43 มีความคิดเห็นในระดับมาก  รองลงมารอยละ 
26.38 มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด   รอยละ 12.76 มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง  สวนท่ีมี
ความคิดเห็นในระดับนอย มีรอยละ 0.43 โดยมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 4.13  แสดงวานักศึกษารูจัก
เรียนรูและปรับตนใหเขากับส่ิงแวดลอมในระดับมาก 
    2.5.12 “เปนผูมีน้ําใจ และเคารพผูอ่ืน” พบวาคณะกรรมการดําเนินงานฝกงาน
และนักศึกษาฝกงานรอยละ 52.34 มีความคิดเห็นในระดับมาก  รองลงมารอยละ 36.17 มีความ
คิดเห็นในระดับมากท่ีสุด   รอยละ 11.06 มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง  สวนท่ีมีความคิดเห็น
ในระดับนอย มีรอยละ 0.43 โดยมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 4.24  แสดงวานักศึกษาเปนผูมีน้ําใจ และ
เคารพผูอ่ืนในระดับมาก 
  เม่ือพิจารณาในภาพรวม  ซ่ึงมีคาเฉล่ียเทากับ 4.06  แสดงวาคณะกรรมการ
ดําเนินงานฝกงานและนักศึกษาฝกงาน มีความคิดเห็นดานคุณลักษณะของนักศึกษาในระดับมาก  
ดังตารางท่ี 7 
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ตารางท่ี 7   ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับความคิดเห็นของ 
  คณะกรรมการดําเนินงานฝกงาน และนักศึกษาฝกงานดานปจจัยเบ้ืองตน จําแนกตาม 
  คุณลักษณะของนักศึกษา 
 

 
คุณลักษณะของนักศึกษา 

ระดับความคดิเห็น  μ  σ  คา
ระดับ มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 
มีความสามารถในการ
เรียนรูหรือทํางาน 

68 
28.94% 

136 
57.87% 

30 
12.76% 

1 
0.43% 

- 4.15 
 

0.64 
 

มาก 

มีความเปนระเบียบ 48 
20.42% 

124 
52.77% 

60 
25.53% 

3 
1.28% 

 - 3.92 0.71 มาก 

มีวินยัในการทํางาน   56 
23.83% 

121 
51.49% 

54 
22.98% 

4 
1.70% 

- 
3.97 0.73 มาก 

มีความรับผิดชอบและต้ังใจ
ทํางาน 

78 
33.19% 

124 
52.77% 

32 
13.61% 

1 
0.43% 

- 4.19 
 

0.67 
 

มาก 
 

ความสามารถในการ
ควบคุมอารมณตนเองของ
นักศึกษา 

66 
28.08% 

132 
56.17% 

34 
14.47% 

3 
1.28% 

 - 4.11 
 
 

0.68 
 
 

มาก 
 
 

มีความอดทน อดกล้ันไมยอ
ทอหรือยอมแพงาย 

60 
25.53% 

137 
58.30% 

36 
15.32% 

2 
0.85% 

 - 4.09 
 

0.66 
 

มาก 
 

มีความเขาใจอารมณ
ความรูสึกของผูอ่ืน 

64 
27.23% 

121 
51.49% 

50 
21.28% 

-  - 4.06 
 

0.70 
 

มาก 
 

มีความสามารถสมานไมตรี
กับบุคคลท่ีมีความแตกตาง 
กับตนเองไดอยางสนิทใจ 

63 
26.80% 

121 
51.49% 

50 
21.28% 

1 
0.43% 

 - 4.05 
 
 

0.71 
 
 

มาก 
 
 

มีความสามารถในการ
แกปญหา 

44 
18.72% 

131 
55.74% 

59 
25.10% 

1 
0.43% 

- 3.93 
 

0.67 
 

มาก 
 

สามารถใหคําปรึกษา และ
เปนท่ีพึ่งของคนอ่ืนได 

48 
20.43% 

122 
51.91% 

61 
25.96% 

4 
1.70% 

- 3.91 
 

0.73 
 

มาก 
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ตารางท่ี 7 (ตอ) 
 

 
คุณลักษณะของนักศึกษา 

ระดับความคดิเห็น  μ  σ  คา
ระดับ มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 
รูจักเรียนรูและปรับตนให
เขากับส่ิงแวดลอม 

62 
26.38% 

142 
60.42% 

30 
12.76% 

1 
0.43% 

- 4.13 
 

0.63 
 

มาก 

เปนผูมีน้ําใจ และเคารพ
ผูอ่ืน 

85 
36.17% 

123 
52.34% 

26 
11.06% 

1 
0.43% 

- 4.24 0.66 มาก 

รวมคุณลักษณะของนักศึกษา N = 235 4.06 0.49 มาก 
 
 จากการวิจัย พบวา เม่ือพิจารณาในภาพรวมดานปจจัยเบ้ืองตนจําแนกตาม เนื้อหาสาระ
ของการฝกงาน งบประมาณ บุคลากร ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับวิชาชีพของนักศึกษา และคุณลักษณะ
ของนักศึกษา ซ่ึงมีคาเฉล่ียโดยรวม 4.04 แสดงวา ดานปจจัยเบ้ืองตนการฝกงานวิชาชีพของนักศึกษา
อยูในระดับมาก ดังตารางท่ี 8 
 

ตารางท่ี 8    คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาระดับภาพรวมดานปจจัยเบ้ืองตน จําแนกตามเนื้อหา 
 สาระของการฝกงาน งบประมาณ  บุคลากร ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับวิชาชีพของนักศึกษา  
 และคุณลักษณะของนักศึกษา 

 

ดานปจจัยเบื้องตน μ  σ  คาระดับ 
เนื้อหาและสาระของการฝกงาน 4.20 0.57 มาก 
งบประมาณ 4.01 0.85 มาก 
บุคลากร 3.92 0.61 มาก 
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับวิชาชีพของนักศึกษา 3.93 0.48 มาก 
คุณลักษณะของนักศึกษา 4.06 0.49 มาก 

รวมดานปจจัยเบื้องตน 4.04 0.39 มาก 
 

  3. ขอมูลเกี่ยวกับการประเมินดานกระบวนการ ผูวิจัยไดสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการ
ประเมินดานกระบวนการ ซ่ึงจําแนกเปนกอนฝก  ประกอบดวย ความเหมาะสมของเอกสารฝกงาน 
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ระยะเวลาการฝกงาน การจัดปฐมนิเทศและใหคําปรึกษาแนะนํา  ระหวางฝก ประกอบดวย สภาพ
การฝกงาน และหลังฝกงาน คือ การมีสวนรวมแลกเปล่ียนประสบการณท่ีไดรับจากการฝกงาน มี
รายละเอียดดังนี้ 
    3.1 ความเหมาะสมของเอกสารฝกงานท่ีใชในการฝกงาน กอนฝกงาน เอกสาร
ฝกงานเปนองคประกอบสําคัญของกระบวนการมีความสําคัญอยางยิ่ง เนื่องจากเปนขอมูลท่ีจะให
นักศึกษาทราบ และใชประโยชนในการติดตอขอเขาฝกงานของนักศึกษา ผูวิจัยกําหนดขอบเขตเปน 
10 ประเด็น ดังนี้ 
            3.1.1 “ปฏิทินการฝกงานวิชาชีพ มีความชัดเจน” พบวาคณะกรรมการดําเนินงาน
ฝกงานและนักศึกษาฝกงานรอยละ 48.94 มีความคิดเห็นวาชัดเจนในระดับมาก  รองลงมารอยละ 
25.96 มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด   รอยละ 21.70 มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง  สวนท่ีมี
ความคิดเห็นในระดับนอยและนอยท่ีสุด มีรอยละ 2.55 และ 0.85 ตามลําดับ โดยมีคาเฉลี่ยรวม
เทากับ 3.97  แสดงวาปฏิทินการฝกงานวิชาชีพ มีความชัดเจนในระดับมาก 
  3.1.2 “การใชประโยชนในการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการเตรียมการฝกงาน
วิชาชีพจากคูมือการฝกงาน” พบวาคณะกรรมการดําเนินงานฝกงานและนักศึกษาฝกงานรอยละ 
50.64 มีความคิดเห็นในระดับมาก  รองลงมารอยละ 29.79 มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด  รอยละ 
17.44 มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง  สวนท่ีมีความคิดเห็นในระดับนอยและนอยท่ีสุด มีรอยละ 
1.70 และ 0.43 ตามลําดับ โดยมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 4.08  แสดงวานักศึกษามีการใชประโยชนใน
การศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการเตรียมการฝกงานวิชาชีพจากคูมือการฝกงานในระดับมาก 
 3.1.3 “การใชประโยชนจากขอมูลทําเนียบสถานประกอบการและหนวยงานท่ี
เคยรับนักศึกษาเขาฝกงานในการพิจารณาหาแหลงฝกงาน” พบวาคณะกรรมการดําเนินงานฝกงาน
และนักศึกษาฝกงานรอยละ 49.36 มีความคิดเห็นในระดับมาก  รองลงมารอยละ 25.10 มีความ
คิดเห็นในระดับปานกลาง   รอยละ 20.43 มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด  สวนท่ีมีความคิดเห็น
ในระดับนอยและนอยท่ีสุด มีรอยละ 3.83 และ 1.28 ตามลําดับ โดยมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.84  
แสดงวานักศึกษามีการใชประโยชนจากขอมูลทําเนียบสถานประกอบการและหนวยงานที่เคยรับ
นักศึกษาเขาฝกงานในการพิจารณาหาแหลงฝกงานในระดับมาก 
  3.1.4 “แบบขอความอนุเคราะหรับนักศึกษาเขาฝกงานวิชาชีพ(ฝง.1)  สําหรับใช
เปนเอกสารดําเนินการติดตอสถานท่ีฝกงาน มีความเหมาะสม” พบวาคณะกรรมการดําเนินงาน
ฝกงานและนักศึกษาฝกงานรอยละ 60.42 มีความคิดเห็นในระดับมาก  รองลงมารอยละ 21.70 มี
ความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด   รอยละ 17.02 มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง  สวนท่ีมีความ
คิดเห็นในระดับนอยและนอยท่ีสุด มีรอยละ 0.43 โดยมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 4.03  แสดงวาแบบขอ
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ความอนุเคราะหรับนักศึกษาเขาฝกงานวิชาชีพ(ฝง.1)  สําหรับใชเปนเอกสารดําเนินการติดตอ
สถานท่ีฝกงาน มีความเหมาะสมในระดับมาก 
  3.1.5 “แบบตอบรับนักศึกษาเขาฝกงาน (ฝง.3) สําหรับใชเปนเอกสาร
ดําเนินการติดตอสถานท่ีฝกงาน มีความเหมาะสม” พบวาคณะกรรมการดําเนินงานฝกงานและ
นักศึกษาฝกงานรอยละ 59.57  มีความคิดเห็นในระดับมาก  รองลงมารอยละ 23.83 มีความคิดเห็น
ในระดับมากท่ีสุด   รอยละ 16.17 มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง  สวนท่ีมีความคิดเห็นในระดับ
นอยท่ีสุด มีรอยละ 0.43 โดยมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 4.06  แสดงวาแบบตอบรับนักศึกษาเขาฝกงาน 
(ฝง.3) สําหรับใชเปนเอกสารดําเนินการติดตอสถานท่ีฝกงาน มีความเหมาะสมในระดับมาก 
  3.1.6 “แบบคํารองขอความเห็นชอบสถานท่ีฝกงาน (ฝง.2) สําหรับขอความ
เห็นชอบจาก กรรมการดําเนินงานฝกงานมีความเหมาะสม” พบวาคณะกรรมการดําเนินงานฝกงาน
และนักศึกษาฝกงานรอยละ 58.72 มีความคิดเห็นในระดับมาก  รองลงมารอยละ 22.55 มีความ
คิดเห็นในระดับมากท่ีสุด   รอยละ 18.30 มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง  สวนท่ีมีความคิดเห็น
ในระดับนอยท่ีสุด มีรอยละ 0.43 โดยมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 4.03  แสดงวาแบบคํารองขอความ
เห็นชอบสถานที่ฝกงาน (ฝง.2) สําหรับขอความเห็นชอบจาก กรรมการดําเนินงานฝกงานมีความ
เหมาะสมในระดับมาก 
 3.1.7 “แบบฟอรมขอมูลเฉพาะของนักศึกษา (ฝง.5) เพ่ือใหนักศึกษา ประเมิน
ตนเอง ใชสําหรับสถานประกอบการหรือหนวยงานพิจารณารับเขาฝกงาน มีความเหมาะสม” พบวา
คณะกรรมการดําเนินงานฝกงานและนักศึกษาฝกงานรอยละ 57.44 มีความคิดเห็นในระดับมาก  
รองลงมารอยละ 21.70 มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด   รอยละ 20.00 มีความคิดเห็นในระดับ
ปานกลาง  สวนท่ีมีความคิดเห็นในระดับนอยและนอยท่ีสุด มีรอยละ 0.43 โดยมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 
4.00  แสดงวาแบบฟอรมขอมูลเฉพาะของนักศึกษา (ฝง.5) เพื่อใหนักศึกษา ประเมินตนเอง ใช
สําหรับสถานประกอบการหรือหนวยงานพิจารณารับเขาฝกงาน มีความเหมาะสมในระดับมาก 
  3.1.8 “แบบสงตัวนักศึกษาเขาฝกงานวิชาชีพ (ฝง.4) มีความเหมาะสม” พบวา
คณะกรรมการดําเนินงานฝกงานและนักศึกษาฝกงานรอยละ 59.57 มีความคิดเห็นในระดับมาก  
รองลงมารอยละ 23.83 มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด   รอยละ 16.17 มีความคิดเห็นในระดับ
ปานกลาง  สวนท่ีมีความคิดเห็นในระดับนอย มีรอยละ 0.43 โดยมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 4.07  แสดง
วาแบบสงตัวนักศึกษาเขาฝกงานวิชาชีพ (ฝง.4) มีความเหมาะสมในระดับมาก 
  3.1.9 “สมุดรายงานการฝกงานวิชาชีพ มีความเหมาะสม” พบวาคณะกรรมการ
ดําเนินงานฝกงานและนักศึกษาฝกงานรอยละ 57.02 มีความคิดเห็นในระดับมาก  รองลงมามีความ
คิดเห็นในระดับมากท่ีสุด และปานกลาง  รอยละ 20.85  สวนท่ีมีความคิดเห็นในระดับนอยและนอย
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ท่ีสุด มีรอยละ 0.85 และ 0.43 ตามลําดับ โดยมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.97  แสดงวาสมุดรายงานการ
ฝกงานวิชาชีพ มีความเหมาะสมในระดับมาก 
  3.1.10 “ความรวดเร็ว ทันการณในการออกเอกสารหนังสือเพ่ือติดตอสถาน
ประกอบการหรือหนวยงานใน” พบวาคณะกรรมการดําเนินงานฝกงานและนักศึกษาฝกงานรอยละ 
57.44 มีความคิดเห็นในระดับมาก  รองลงมารอยละ 20.85 มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด   รอย
ละ 18.72 มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง  สวนท่ีมีความคิดเห็นในระดับนอยและนอยท่ีสุด มีรอย
ละ 1.70 และ1.28 ตามลําดับ โดยมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.95  แสดงวาความรวดเร็ว ทันการณในการ
ออกเอกสารหนังสือเพ่ือติดตอสถานประกอบการหรือหนวยงานในระดับมาก 
   เม่ือพิจารณาในภาพรวม  ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.99  แสดงวาคณะกรรมการดําเนินงาน
ฝกงานและนักศึกษาฝกงาน มีความคิดเห็นดานความเหมาะสมของเอกสารท่ีใชในการฝกงานใน
ระดับมาก  ดังตารางท่ี 9 
 

ตารางท่ี 9    ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับความคิดเห็นของ 
  คณะกรรมการดําเนินงานฝกงาน และนักศึกษาฝกงานดานกระบวนการ จําแนกตาม  
  ความเหมาะสมของเอกสารท่ีใชในการฝกงาน 
 

 

ความเหมาะสมของเอกสาร
ท่ีใชในการฝกงาน 

ระดับความคิดเห็น  μ  σ  คา
ระดับ มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 
ปฏิทินการฝกงานวิชาชีพ  
มีความชัดเจน 

61 
25.96% 

155 
48.94% 

51 
21.70% 

6 
2.55% 

2 
0.85% 

3.97 0.81 มาก 

การใชประโยชนใน
การศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการ
เตรียมการฝกงานวิชาชีพ
จากคูมือการฝกงาน 

70 
29.79% 

119 
50.64% 

41 
17.44% 

4 
1.70% 

1 
0.43% 

4.08 0.76 มาก 

การใชประโยชนจากขอมูล
ทําเนียบสถานประกอบการ 
และหนวยงานท่ีเคยรับ
นักศึกษาเขาฝกงานในการ
พิจารณาหาแหลงฝกงาน 

48 
20.43% 

116 
49.36% 

59 
25.10% 

9 
3.83% 

3 
1.28% 

3.84 
 
 
 
 

0.84 
 
 
 
 

มาก 
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ตารางท่ี 9  (ตอ) 
 

ความเหมาะสมของเอกสาร
ท่ีใชในการฝกงาน 

ระดับความคิดเห็น  μ  σ  คา
ระดับ มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 
แบบขอความอนุเคราะหรับ
นักศึกษาเขาฝกงานวิชาชีพ
(ฝง.1)  สําหรับใชเปน
เอกสารดําเนินการติดตอ
สถานท่ีฝกงาน มีความ
เหมาะสม 

51 
21.70% 

142 
60.42% 

40 
17.02% 

1 
0.43% 

1 
0.43% 

4.03 
 
 
 
 
 

0.67 
 
 
 
 
 

มาก 
 
 
 
 
 

แบบตอบรับนกัศึกษาเขา
ฝกงาน (ฝง.3) สําหรับใช
เปนเอกสารดําเนินการ
ติดตอสถานท่ีฝกงาน มี
ความเหมาะสม 

56 
23.83% 

140 
59.57% 

38 
16.17% 

- 1 
0.43% 

4.06 
 
 
 
 

0.66 
 
 
 
 

มาก 
 
 
 
 

แบบคํารองขอความ
เห็นชอบสถานท่ีฝกงาน 
(ฝง.2) สําหรับขอความ
เห็นชอบจาก กรรมการ
ดําเนินงานฝกงานมีความ
เหมาะสม 

53 
22.55% 

138 
58.72% 

43 
18.30% 

- 1 
0.43% 

4.03 0.67 มาก 

แบบฟอรมขอมูลเฉพาะ
ของนักศึกษา (ฝง.5) เพื่อให
นักศึกษา ประเมินตนเอง 
ใชสําหรับสถาน
ประกอบการหรือหนวยงาน 
พิจารณารับเขาฝกงาน มี
ความเหมาะสม 

51 
21.70% 

135 
57.44% 

47 
20.00% 

1 
0.43% 

1 
0.43% 

4.00 0.69 มาก 
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ตารางท่ี 9  (ตอ) 
 

ความเหมาะสมของเอกสาร
ท่ีใชในการฝกงาน 

ระดับความคิดเห็น  μ  σ  คา
ระดับ มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 
แบบสงตัวนกัศึกษาเขา
ฝกงานวิชาชีพ (ฝง.4) มี
ความเหมาะสม 

56 
23.83% 

140 
59.57% 

38 
16.17% 

1 
0.43% 

- 4.07 0.64 มาก 

สมุดรายงานการฝกงาน
วิชาชีพ มีความเหมาะสม 

49 
20.85% 

134 
57.02% 

49 
20.85% 

2 
0.85% 

1 
0.43% 

3.97 0.70 มาก 

ความรวดเร็ว ทันการณใน
การออกเอกสารหนังสือ
เพื่อติดตอสถาน
ประกอบการหรือหนวยงาน
ในการขอเขาฝกงาน       

49 
20.85% 

135 
57.44% 

44 
18.72% 

4 
1.70% 

3 
1.28% 

3.95 0.76 มาก 

รวมความเหมาะสมของ
เอกสารท่ีใชในการฝกงาน 

N = 235 3.99 
 

0.56 
 

มาก 
 

 
      3.2 ระยะเวลาการฝกงาน ผูวิจัยกําหนดขอบเขตเปน 2 ประเด็น ดังนี้ 
            3.2.1 “การกําหนดระยะเวลาฝกงานตามหลักสูตรท่ีมีจํานวนไมต่ํากวา 180 
ช่ัวโมง มีความเหมาะสม” พบวา คณะกรรมการดําเนินงานฝกงานและนักศึกษาฝกงานรอยละ 54.47 
มีความคิดเห็นในระดับมาก  รองลงมารอยละ 22.13 มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด   รอยละ 
20.42 มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง  สวนท่ีมีความคิดเห็นในระดับนอยและนอยท่ีสุด มีรอยละ 
1.70 และ 1.28 ตามลําดับ โดยมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.94  แสดงวาการกําหนดระยะเวลาฝกงานตาม
หลักสูตรท่ีมีจํานวนไมต่ํากวา 180 ช่ัวโมง มีความเหมาะสมในระดับมาก 
   3.2.2 “การกําหนดระยะเวลาฝกงานตามหลักสูตร มีความสอดคลอง กับความ
ตองการของสถานประกอบการหรือหนวยงาน” พบวาคณะกรรมการดําเนินงานฝกงานและ
นักศึกษาฝกงานรอยละ 55.74 มีความคิดเห็นในระดับมาก  รองลงมารอยละ 22.13 มีความคิดเห็น
ในระดับปานกลาง  รอยละ 18.72 มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด  สวนท่ีมีความคิดเห็นในระดับ
นอยและนอยท่ีสุด มีรอยละ 2.13 และ 1.28 ตามลําดับ โดยมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.89  แสดงวาการ
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กําหนดระยะเวลาฝกงานตามหลักสูตร  มีความสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ
หรือหนวยงานในระดับมาก 
 เม่ือพิจารณาในภาพรวม  ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.91  แสดงวาคณะกรรมการดําเนินงาน
ฝกงานและนักศึกษาฝกงาน มีความคิดเห็นดานระยะเวลาการฝกงานในระดับมาก  ดังตารางท่ี 10 
 

ตารางท่ี 10   ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับความคิดเห็นของ 
  คณะกรรมการดําเนินงานฝกงาน และนักศึกษาฝกงานดานกระบวนการ จําแนกตาม 
  กอนฝกระยะเวลาการฝกงาน 
 

 
ระยะเวลาการฝกงาน 

ระดับความคิดเห็น  μ  σ  คา
ระดับ มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 
การกําหนดระยะเวลา
ฝกงานตามหลักสูตรท่ีมี
จํานวนไมต่ํากวา 180 
ช่ัวโมง มีความเหมาะสม 

52 
22.13% 

128 
54.47% 

48 
20.42% 

4 
1.70% 

3 
1.28% 

3.94 0.78 มาก 

การกําหนดระยะเวลา
ฝกงานตามหลักสูตร มี
ความสอดคลอง กับความ
ตองการของสถาน
ประกอบการหรือหนวยงาน  

44 
18.72% 

131 
55.74% 

52 
22.13% 

5 
2.13% 

3 
1.28% 

3.89 
 

0.77 มาก 

รวมระยะเวลาการฝกงาน 
 

N = 235 3.91 
 

0.72 
 

มาก 
 

 
  3.3 การจัดปฐมนิเทศและใหคําปรึกษาแนะนํา กอนฝกงาน เปนกระบวนการท่ีมี
ความสําคัญอยางยิ่ง เนื่องจากเปนการจัดใหนักศึกษาทราบขอมูลและคําแนะนําท่ีเปนประโยชน ใน
การฝกงานของนักศึกษา ผูวิจัยกําหนดขอบเขตเปน 4 ประเด็น ดังนี้ 
            3.3.1 “ความเหมาะสมของการจัดอบรมปฐมนิเทศนักศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตน  กิริยามารยาท และมนุษยสัมพันธท่ีดี กับเพ่ือนรวมงานกอนออกฝกงาน” พบวาคณะกรรมการ
ดําเนินงานฝกงานและนักศึกษาฝกงานรอยละ 58.29 มีความคิดเห็นในระดับมาก  รองลงมารอยละ 
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22.98 มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง   รอยละ 15.32 มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด  สวนท่ีมี
ความคิดเห็นในระดับนอยและนอยท่ีสุด มีรอยละ 2.98 และ 0.43 ตามลําดับ โดยมีคาเฉลี่ยรวม
เทากับ 3.85  แสดงวาการจัดอบรมปฐมนิเทศนักศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตน  กิริยามารยาท และ
มนุษยสัมพันธท่ีดี กับเพื่อนรวมงานกอนออกฝกงาน มีความเหมาะสมในระดับมาก 
 3.3.2 “การใหคําแนะนําแกนักศึกษาเกี่ยวกับการพิจารณาเลือกสถาน
ประกอบการ เพียงพอ” พบวาคณะกรรมการดําเนินงานฝกงานและนักศึกษาฝกงานรอยละ 56.59 มี
ความคิดเห็นในระดับมาก  รองลงมารอยละ 24.25 มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง  รอยละ 14.47 
มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด  สวนท่ีมีความคิดเห็นในระดับนอยและนอยท่ีสุด มีรอยละ 4.26 
และ 0.43 ตามลําดับ โดยมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.80  แสดงวาการใหคําแนะนําแกนักศึกษา เกี่ยวกับ
การพิจารณาเลือกสถานประกอบการ เพียงพอในระดับมาก 
 3.3.3 “จํานวนการนิเทศงานสอดคลองกับระยะเวลาการฝกงานของนักศึกษา” 
พบวาคณะกรรมการดําเนินงานฝกงานและนักศึกษาฝกงานรอยละ 54.89 มีความคิดเห็นในระดับ
มาก  รองลงมารอยละ 25.11 มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง   รอยละ 14.89 มีความคิดเห็นใน
ระดับมากท่ีสุด  สวนท่ีมีความคิดเห็นในระดับนอยและนอยท่ีสุด มีรอยละ 4.26 และ 0.85 
ตามลําดับ โดยมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.79  แสดงวาจํานวนการนิเทศงานสอดคลองกับระยะเวลาการ
ฝกงานของนักศึกษาในระดับมาก 
 3.3.4 “การเปดโอกาสใหนักศึกษาไดเลือกฝกงานในสถานประกอบการหรือ
หนวยงานตามความเหมาะสม” พบวาคณะกรรมการดําเนินงานฝกงานและนักศึกษาฝกงานรอยละ 
52.34 มีความคิดเห็นในระดับมาก  รองลงมารอยละ 32.77 มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด   รอย
ละ 13.61 มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง  สวนท่ีมีความคิดเห็นในระดับนอย มีรอยละ 1.28 โดย
มีคาเฉล่ียรวมเทากับ 4.17  แสดงวาการเปดโอกาสใหนักศึกษาไดเลือกฝกงานในสถานประกอบการ
หรือหนวยงานตามความเหมาะสมในระดับมาก 
  เม่ือพิจารณาในภาพรวม  ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.90  แสดงวาคณะกรรมการดําเนินงาน
ฝกงานและนักศึกษาฝกงาน มีความคิดเห็นตามการจัดปฐมนิเทศและใหคําปรึกษาแนะนํา ในระดับ
มาก  ดังตารางท่ี 11 
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ตารางท่ี 11   ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับความคิดเห็นของ 
 คณะกรรมการดําเนินงานฝกงาน และนักศึกษาฝกงาน  ดานกระบวนการ 
 จําแนกตามการจัดปฐมนิเทศและใหคําปรึกษาแนะนํา 

 
การจัดปฐมนิเทศและให 

คําปรึกษาแนะนํา 

ระดับความคิดเห็น  μ  σ  คา
ระดับ มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 
ความเหมาะสมของการจัด
อบรมปฐมนิเทศนักศึกษา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตน  
กิริยามารยาท และมนษุย
สัมพันธท่ีดี กบัเพื่อน 
รวมงานกอนออกฝกงาน 

36 
15.32% 

137 
58.29% 

54 
22.98% 

7 
2.98% 

1 
0.43% 

3.85 
 

0.72 มาก 

การใหคําแนะนําแก
นักศึกษา เกีย่วกับการ
พิจารณาเลือกสถาน 
ประกอบการ เพียงพอ 

34 
14.47% 

133 
56.59% 

57 
24.25% 

10 
4.26% 

1 
0.43% 

3.80 0.75 มาก 

จํานวนการนิเทศงาน
สอดคลองกับระยะเวลาการ
ฝกงานของนักศึกษา 

35 
14.89% 

129 
54.89% 

59 
25.11% 

10 
4.26% 

2 
0.85% 

3.79 0.78 มาก 

การเปดโอกาสใหนักศึกษา
ไดเลือกฝกงานในสถาน 
ประกอบการ/ หนวยงาน
ตามความเหมาะสม 

77 
32.77% 

123 
52.34% 

32 
13.61% 

3 
1.28% 

- 4.17 0.70 มาก 

รวมการจัดปฐมนิเทศและ
ใหคําปรึกษาแนะนํา 

N = 235 3.90 
 

0.56 
 

มาก 
 

 
   3.4  สภาพการฝกงานในระหวางฝกงาน   ผูวิจัยกําหนดขอบเขตเปน 3 ประเด็น ดังนี้ 
  3.4.1 “นักศึกษาฝกงานในสถานประกอบการหรือหนวยงานที่ตรงกับสาขา
วิชาชีพท่ีกําลังศึกษาอยู” พบวาคณะกรรมการดําเนินงานฝกงานและนักศึกษาฝกงานรอยละ 49.36 มี
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ความคิดเห็นในระดับมาก  รองลงมารอยละ 29.36 มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด   รอยละ 19.57 
มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง  สวนท่ีมีความคิดเห็นในระดับนอยและนอยท่ีสุด มีรอยละ 1.28 
และ 0.43 ตามลําดับ โดยมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 4.06  แสดงวานักศึกษาฝกงานในสถานประกอบการ
หรือหนวยงานที่ตรงกับสาขาวิชาชีพท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับมาก 
 3.4.2 “ผูควบคุมดูแลนักศึกษาระหวางฝกงานใหความสัมพันธอันดีกับ
นักศึกษา” พบวาคณะกรรมการดําเนินงานฝกงานและนักศึกษาฝกงานรอยละ 51.49 มีความคิดเห็น
ในระดับมาก  รองลงมารอยละ 28.51 มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด  รอยละ 18.29 มีความ
คิดเห็นในระดับปานกลาง  สวนท่ีมีความคิดเห็นในระดับนอยและนอยท่ีสุด มีรอยละ 1.28 และ 
0.43 ตามลําดับ โดยมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 4.06  แสดงวาผูควบคุมดูแลนักศึกษาระหวางฝกงานให
ความสัมพันธอันดีกับนักศึกษาในระดับมาก 
 3.4.3 “สถานประกอบการหรือหนวยงานท่ีฝก มีความพรอม และเหมาะสม
สําหรับการฝกวิชาชีพ” พบวาคณะกรรมการดําเนินงานฝกงานและนักศึกษาฝกงานรอยละ 57.87 มี
ความคิดเห็นในระดับมาก  รองลงมารอยละ 28.09 มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด   รอยละ 11.91 
มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง  สวนท่ีมีความคิดเห็นในระดับนอยและนอยท่ีสุด มีรอยละ 1.28 
และ 0.85 ตามลําดับ โดยมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 4.11  แสดงวาสถานประกอบการหรือหนวยงานท่ีฝก 
มีความพรอม และเหมาะสมสําหรับการฝกวิชาชีพในระดับมาก 
 เม่ือพิจารณาในภาพรวม  ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.10  แสดงวาคณะกรรมการดําเนินงาน
ฝกงานและนักศึกษาฝกงาน มีความคิดเห็นดานสภาพการฝกงานในระหวางฝกงานของนักศึกษา 
เกี่ยวกับการฝกงานท่ีตรงกับสาขา ความสัมพันธระหวางผูควบคุมดูแลนักศึกษากับนักศึกษา และ
ความพรอมและเหมาะสมของสถานประกอบการหรือหนวยงานในระดับมาก ดังตารางท่ี 12 
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ตารางท่ี 12   ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับความคิดเห็นของ 
  คณะกรรมการดําเนินงานฝกงาน และนักศึกษาฝกงานดานกระบวนการ จําแนกตาม 
  สภาพการฝกงานในระหวางฝกงาน 
 

 

สภาพการฝกงานใน
ระหวางฝกงาน 

ระดับความคิดเห็น  μ  σ  คา
ระดับ มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 
นักศึกษาฝกงานในสถาน
ประกอบการหรือหนวยงาน
ท่ีตรงกับสาขาวิชาชีพท่ี
กําลังศึกษาอยู 

69 
29.36% 

116 
49.36% 

46 
19.57% 

3 
1.28% 

1 
0.43% 

4.06 0.75 มาก 

ผูควบคุมดูแลนักศึกษา
ระหวางฝกงานให
ความสัมพันธอันดีกับ
นักศึกษา 

67 
28.51% 

121 
51.49% 

43 
18.29% 

3 
1.28% 

1 
0.43% 

4.06 0.76 มาก 

สถานประกอบการหรือ
หนวยงานท่ีฝก มีความ
พรอม และเหมาะสม
สําหรับการฝกวิชาชีพ 

66 
28.09% 

136 
57.87% 

28 
11.91% 

3 
1.28% 

2 
0.85% 

4.11 0.72 มาก 

รวมสภาพการฝกงานใน
ระหวางฝก 

N = 235 4.10 
 

0.60 
 

มาก 
 

 
  3.5  หลังการฝกงาน การจัดใหนักศึกษามีสวนรวมแลกเปล่ียนประสบการณเปน
กระบวนการสุดทายของการฝกงาน และมีความสําคัญท่ีจะไดขอมูลความคิดเห็นในดานตาง ๆจาก
นักศึกษาหลังจากการฝกงาน ดังนี้ 
  3.5.1 “การมีสวนรวมแลกเปล่ียนประสบการณท่ีไดรับจากการฝกงาน” พบวา
คณะกรรมการดําเนินงานฝกงานและนักศึกษาฝกงานรอยละ 55.74 มีความคิดเห็นในระดับมาก  
รองลงมารอยละ 24.68 มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง   รอยละ 17.02 มีความคิดเห็นในระดับ
มากท่ีสุด  สวนท่ีมีความคิดเห็นในระดับนอย มีรอยละ 1.28 โดยมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.87  แสดงวา
การมีสวนรวมแลกเปล่ียนประสบการณท่ีไดรับจากการฝกงานอยูในระดับมาก ดังตารางท่ี 13 
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ตารางท่ี 13   ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับความคิดเห็นของ 
  คณะกรรมการดําเนินงานฝกงาน และนักศึกษาฝกงาน ดานกระบวนการ จําแนกการมี 
  สวนรวมแลกเปล่ียนประสบการณท่ีไดรับจากการฝกงานหลังการฝกงาน 
 

 

หลังการฝกงาน 
ระดับความคิดเห็น  μ  σ  คา

ระดับ มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

การมีสวนรวมแลกเปล่ียน
ประสบการณท่ีไดรับจาก
การฝกงาน 

40 
17.02% 

131 
55.74% 

58 
24.68% 

6 
1.28% 

- 3.87 0.71 มาก 

รวมหลังการฝกงาน N = 235 3.87 
 

0.71 
 

มาก 
 

 
  จากการวิจัย พบวา เม่ือพิจารณาในภาพรวมดานกระบวนการจําแนกเปนกอนฝกงาน 
ประกอบดวย ความเหมาะสมของเอกสารฝกงาน ระยะเวลาการฝกงาน การจัดปฐมนิเทศและให
คําปรึกษาแนะนํา  ระหวางฝกงาน ประกอบดวย สภาพการฝกงาน และหลังฝกงาน คือ การมีสวน
รวมแลกเปล่ียนประสบการณท่ีไดรับจากการฝกงาน ซ่ึงมีคาเฉล่ียโดยรวม 3.98 แสดงวา ดานปจจัย
เบ้ืองตนการฝกงานวิชาชีพของนักศึกษาอยูในระดับมาก ดังตารางท่ี 14 
 

ตารางท่ี 14  คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับ ภาพรวมดานกระบวนการ จําแนกเปน 
  กอนฝก ประกอบดวย ความเหมาะสมของเอกสารท่ีใชในการฝกงาน ระยะเวลาการ 
  ฝกงาน การจัดปฐมนิเทศและใหคําปรึกษาแนะนํา   ระหวางฝกประกอบดวย สภาพ 
  การฝกงาน และหลังการฝก คือการมีสวนรวมแลกเปล่ียนประสบการณท่ีไดรับจากการ 
  ฝกงาน 
 

ดานกระบวนการ μ  σ  คาระดับ 

กอนฝก 
ความเหมาะสมของเอกสารท่ีใชในการฝกงาน 

 
3.99 

 
0.56 

 
มาก 

ระยะเวลาการฝกงานท่ีกําหนด 3.91 0.72 มาก 
การจัดปฐมนิเทศและใหปรึกษาแนะนํา 3.90 0.56 มาก 
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ตารางท่ี 14 (ตอ) 
 

ดานกระบวนการ μ  σ  คาระดับ 

ระหวางฝก  
สภาพการฝกงาน 

 
4.10 

 
0.60 

 
มาก 

หลังการฝก  
การมีสวนรวมแลกเปล่ียนประสบการณท่ีไดรับจาก
การฝกงาน 

 
3.87 

 

 
0.71 

 

 
มาก 

 

รวมดานกระบวนการ 3.98 0.49 มาก 
 
 4. ขอมูลเกี่ยวกับการประเมินดานผลผลิต ผูวิจัยไดสอบถามเก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิท่ี
เกิดข้ึนจากการฝกงานวิชาชีพของนักศึกษา  กําหนดขอบเขตเปน 15 ประเด็น ดังนี้ 
    4.1 “นักศึกษาไดรับประสบการณท่ีดีเพียงพอท่ีจะออกไปประกอบอาชีพหรือศึกษา
ตอ” พบวาคณะกรรมการดําเนินงานฝกงานและนักศึกษาฝกงานรอยละ 56.60 มีความคิดเห็นวา
ชัดเจนในระดับมาก  รองลงมารอยละ 26.38 มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด   รอยละ 15.74 มี
ความคิดเห็นในระดับปานกลาง  สวนท่ีมีความคิดเห็นในระดับนอย มีรอยละ 1.28 โดยมีคาเฉล่ีย
รวมเทากับ 4.08  แสดงวานักศึกษาไดรับประสบการณท่ีดีเพียงพอท่ีจะออกไปประกอบอาชีพหรือ
ศึกษาตอในระดับมาก 
        4.2 “นักศึกษามีความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานในหนวยงานเพิ่มข้ึนหลัง
การฝกงาน” พบวาคณะกรรมการดําเนินงานฝกงานและนักศึกษาฝกงานรอยละ 54.89   มีความ
คิดเห็นในระดับมาก รองลงมารอยละ 28.51 มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด  รอยละ 15.74 มีความ
คิดเห็นในระดับปานกลาง สวนท่ีมีความคิดเห็นในระดับนอยและนอยท่ีสุด มีรอยละ 0.43  โดยมี
คาเฉล่ียรวมเทากับ 4.11 แสดงวานักศึกษามีความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานในหนวยงาน
เพิ่มข้ึนหลังการฝกงานในระดับมาก 
    4.3 “การฝกงานไดเพิ่มพูนทักษะและประสบการณตรงในการทํางานใหกับ
นักศึกษา”   พบวาคณะกรรมการดําเนินงานฝกงานและนักศึกษาฝกงานรอยละ 59.57 มีความ
คิดเห็นในระดับมาก รองลงมารอยละ 25.43 มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด รอยละ 14.47 มีความ
คิดเห็นในระดับปานกลาง สวนท่ีมีความคิดเห็นในระดับนอยท่ีสุด มีรอยละ 0.43  โดยมีคาเฉล่ียรวม
เทากับ 4.10 แสดงวา การฝกงานไดเพิ่มพูนทักษะและประสบการณตรงในการทํางานใหกับ
นักศึกษาในระดับมาก 
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    4.4 “นักศึกษาไดเรียนรูเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีนํามาใชในการทํางาน”  พบวา
คณะกรรมการดําเนินงานฝกงานและนักศึกษาฝกงานรอยละ 51.91 มีความคิดเห็นในระดับมาก 
รองลงมารอยละ 28.09  มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด รอยละ 18.72  มีความคิดเห็นในระดับ
ปานกลาง สวนท่ีมีความคิดเห็นในระดับนอยท่ีสุดและนอย มีรอยละ 0.85 และ 0.43   โดยมีคาเฉล่ีย
รวมเทากับ 4.06  แสดงวา นักศึกษาไดเรียนรูเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีนํามาใชในการทํางานในระดับ
มาก 
    4.5 “นักศึกษาไดรับความรูเกี่ยวกับวิทยาการใหม ๆ เพ่ิมเติม” พบวาคณะกรรมการ
ดําเนินงานฝกงานและนักศึกษาฝกงานรอยละ 49.79   มีความคิดเห็นในระดับมาก รองลงมารอยละ 
28.94 มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด  รอยละ 19.57 มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง สวนท่ีมี
ความคิดเห็นในระดับนอยและนอยท่ีสุด มีรอยละ 0.85 โดยมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 4.05  แสดงวา 
นักศึกษาไดรับความรูเกี่ยวกับวิทยาการใหม ๆ เพิ่มเติมในระดับมาก 
    4.6 “นักศึกษาไดความรูความเขาใจในหลักการ แนวคิดในการประกอบอาชีพ”  
พบวาคณะกรรมการดําเนินงานฝกงานและนักศึกษาฝกงานรอยละ 48.94 มีความคิดเห็นในระดับ
มาก รองลงมารอยละ 34.04 มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด รอยละ 16.17 มีความคิดเห็นในระดับ
ปานกลาง สวนท่ีมีความคิดเห็นในระดับนอย มีรอยละ 0.85 โดยมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 4.16 แสดงวา 
นักศึกษาไดความรูความเขาใจในหลักการ แนวคิดในการประกอบอาชีพในระดับมาก 
    4.7 “นักศึกษามองเห็นปญหาการทํางานดานวิชาชีพของตนดีข้ึน”      พบวา
คณะกรรมการดําเนินงานฝกงานและนักศึกษาฝกงานรอยละ 52.77 มีความคิดเห็นในระดับมาก 
รองลงมารอยละ 30.63 มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด รอยละ 16.17 มีความคิดเห็นในระดับปาน
กลาง สวนท่ีมีความคิดเห็นในระดับนอย มีรอยละ 0.43 โดยมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 4.14 แสดงวา 
นักศึกษามองเห็นปญหาการทํางานดานวิชาชีพของตนดีข้ึนในระดับมาก 
    4.8 “นักศึกษามีความม่ันใจวาจะสามารถแกปญหาในการทํางานดานวิชาชีพของตน
ดีขึ้น” พบวาคณะกรรมการดําเนินงานฝกงานและนักศึกษาฝกงานรอยละ 54.47   มีความคิดเห็นใน
ระดับมาก รองลงมารอยละ 26.38 มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด  รอยละ 18.30 มีความคิดเห็นใน
ระดับปานกลาง สวนท่ีมีความคิดเห็นในระดับนอย มีรอยละ 0.85  โดยมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 4.06  
แสดงวา นักศึกษามีความม่ันใจวาจะสามารถแกปญหาในการทํางานดานวิชาชีพของตนดีข้ึนใน
ระดับมาก 
  4.9 “นักศึกษาสามารถปรับตัวเขากับระบบการทํางานของสถานประกอบการได”  
พบวาคณะกรรมการดําเนินงานฝกงานและนักศึกษาฝกงานรอยละ 55.32 มีความคิดเห็นในระดับ
มาก รองลงมารอยละ 27.66 มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด รอยละ 17.02 มีความคิดเห็นในระดับ
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ปานกลาง โดยมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 4.11 แสดงวา นักศึกษาสามารถปรับตัวเขากับระบบการทํางาน
ของสถานประกอบการไดในระดับมาก 
    4.10 “นักศึกษาสามารถจัดระบบการทํางานและดําเนินงานตามกําหนดเวลา” พบวา
คณะกรรมการดําเนินงานฝกงานและนักศึกษาฝกงานรอยละ 60.85 มีความคิดเห็นในระดับมาก 
รองลงมารอยละ 22.98 มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด รอยละ 16.17 มีความคิดเห็นในระดับปาน
กลาง โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.07 แสดงวา นักศึกษาสามารถจัดระบบการทํางานและดําเนินงาน
ตามกําหนดเวลาในระดับมาก 
  4.11 “นักศึกษาสามารถนําความรูไปประยุกตใชพัฒนาและสรางสรรคในการ
ปฏิบัติงาน”   พบวาคณะกรรมการดําเนินงานฝกงานและนักศึกษาฝกงานรอยละ 56.16   มีความ
คิดเห็นในระดับมาก รองลงมารอยละ 29.79 มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด  รอยละ 13.19 มีความ
คิดเห็นในระดับปานกลาง สวนท่ีมีความคิดเห็นในระดับนอย มีรอยละ 0.43   โดยมีคาเฉล่ียรวม
เทากับ 4.14  แสดงวา นักศึกษาสามารถนําความรูไปประยุกตใชพัฒนาและสรางสรรคในการ
ปฏิบัติงานในระดับมาก 
    4.12 “นักศึกษามีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพของตน”  พบวาคณะกรรมการดําเนินงาน
ฝกงานและนักศึกษาฝกงาน รอยละ 53.19 มีความคิดเห็นในระดับมาก รองลงมารอยละ 33.61 มี
ความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด รอยละ 12.77 มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง สวนท่ีมีความ
คิดเห็นในระดับนอย มีรอยละ 0.43   โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.20 แสดงวา นักศึกษามีเจตคติท่ีดี
ตอวิชาชีพของตนในระดับมาก 
    4.13 “นักศึกษามีเจตคติท่ีดีตอการทํางานรวมกับบุคคลอ่ืน”    พบวาคณะกรรมการ
ดําเนินงานฝกงานและนักศึกษาฝกงานรอยละ 52.77 มีความคิดเห็นในระดับมาก รองลงมารอยละ 
33.61 มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด รอยละ 13.19 มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง สวนท่ีมี
ความคิดเห็นในระดับนอยที่สุด มีรอยละ 0.43 โดยมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 4.19 แสดงวา นักศึกษามี
เจตคติท่ีดีตอการทํางานรวมกับบุคคลอ่ืนในระดับมาก 
    4.14 “นักศึกษาคาดวาจะไดทํางานท่ีสอดคลองกับประสบการณการฝกงาน” พบวา
คณะกรรมการดําเนินงานฝกงานและนักศึกษาฝกงานรอยละ 53.19   มีความคิดเห็นในระดับมาก 
รองลงมารอยละ 31.91 มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด  รอยละ 13.19 มีความคิดเห็นในระดับปาน
กลาง สวนท่ีมีความคิดเห็นในระดับนอยและนอยท่ีสุด มีรอยละ 1.28 และ0.43 ตามลําดับ โดยมี
คาเฉล่ียรวมเทากับ 4.26  แสดงวา นักศึกษาคาดวาจะไดทํางานท่ีสอดคลองกับประสบการณการ
ฝกงานในระดับมาก 
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    4.15 “นักศึกษาไดรับการเสนองานกอนจบการศึกษา”  พบวาคณะกรรมการ
ดําเนินงานฝกงานและนักศึกษาฝกงานรอยละ 49.79 มีความคิดเห็นในระดับมาก รองลงมารอยละ 
24.68 มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด รอยละ 22.13 มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง  สวนท่ีมี
ความคิดเห็นในระดับนอยและนอยท่ีสุด มีรอยละ 2.13 และ1.28  โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.94 
แสดงวา นักศึกษาไดรับการเสนองานกอนจบการศึกษาในระดับมาก 
  จากการวิจัยพบวา เม่ือพิจารณาในภาพรวม  ซ่ึงมีคาเฉล่ียเทากับ 4.10  แสดงวา ดาน
ผลผลิต เกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดข้ึนจากการฝกงานวิชาชีพ คณะกรรมการดําเนินงานฝกงานและ
นักศึกษาฝกงานมีความคิดเห็นในระดับมาก ดังตารางท่ี 15   
 
ตารางท่ี 15   ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับความคิดเห็นของ 
  คณะกรรมการดําเนินงานฝกงาน และนักศึกษาฝกงาน ดานผลผลิต เกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิ 
  ท่ีเกิดขึ้นจากการฝกงานวิชาชีพ 
 

ดานผลผลิต 
ผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดขึ้นจากการ

ฝกงานวิชาชีพ 

ระดับความคิดเห็น  μ  σ  คา
ระดับ มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 

นักศึกษาไดรับ
ประสบการณท่ีดีเพียง
พอท่ีจะออกไปประกอบ
อาชีพหรือศึกษาตอ 

62 
26.38% 

133 
56.60% 

37 
15.74% 

3 
1.28% 

- 4.08 0.68 มาก 

นักศึกษามีความรูและ
ประสบการณในการ
ปฏิบัติงานในหนวยงาน
เพิ่มข้ึนหลังการฝกงาน 

67 
28.51% 

129 
54.89% 

37 
15.74% 

1 
0.43% 

1 
0.43% 

4.11 0.70 มาก 

การฝกงานไดเพิ่มพูนทักษะ
และประสบการณตรงใน
การทํางานใหกับนักศึกษา   

60 
25.53% 

140 
59.57% 

34 
14.47% 

- 1 
0.43% 

4.10 0.66 มาก 

นักศึกษาไดเรียนรู
เทคโนโลยีสมัยใหมท่ี
นํามาใชในการทํางาน   

66 
28.09% 

122 
51.91% 

44 
18.72% 

1 
0.43% 

2 
0.85% 

4.06 0.75 มาก 
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ตารางท่ี 15 (ตอ) 
 

ดานผลผลิต 
ผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดขึ้นจากการ

ฝกงานวิชาชีพ 

ระดับความคิดเห็น  μ  σ  คา
ระดับ มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 

นักศึกษาไดรับความรู
เกี่ยวกับวิทยาการใหม ๆ 
เพิ่มเติม 

68 
28.94% 

117 
49.79% 

46 
19.57% 

2 
0.85% 

2 
0.85% 

4.05 0.77 มาก 

นักศึกษาไดความรูความ
เขาใจในหลักการ แนวคิด
ในการประกอบอาชีพ 

80 
34.04% 

115 
48.94% 

38 
16.17% 

2 
0.85% 

- 4.16 0.72 มาก 

นักศึกษามองเห็นปญหา
การทํางานดานวิชาชีพของ
ตนดีข้ึน      

72 
30.63% 

124 
52.77% 

38 
16.17% 

1 
0.43% 

- 4.14 0.69 มาก 

นักศึกษามีความม่ันใจวาจะ
สามารถแกปญหาในการ
ทํางานดานวิชาชีพของตนดี
ข้ึน 

62 
26.38% 

128 
54.47% 

43 
18.30% 

2 
0.85% 

- 4.06 0.69 มาก 

นักศึกษาสามารถปรับตัว
เขากับระบบการทํางานของ 
สถานประกอบการได 

65 
27.66% 

130 
55.32% 

40 
17.02% 

- - 4.11 0.66 มาก 

นักศึกษาสามารถจัดระบบ
การทํางานและดําเนินงาน
ตามกําหนดเวลา 

54 
22.98% 

143 
60.85% 

38 
16.17% 

- - 4.07 0.62 มาก 

นักศึกษาสามารถนําความรู
ไปประยุกตใชพัฒนาและ 
สรางสรรคในการปฏิบัติ 
งาน 

70 
29.79% 

132 
56.16% 

31 
13.19% 

1 
0.43% 

1 
0.43% 

4.14 0.68 มาก 

นักศึกษามี เจตคติ ท่ีดีตอ
วิชาชีพของตน 

79 
33.61% 

125 
53.19% 

30 
12.77% 

1 
0.43% 

- 4.20 0.67 มาก 
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ตารางท่ี 15 (ตอ) 
 

ดานผลผลิต 
ผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดขึ้นจากการ

ฝกงานวิชาชีพ 

ระดับความคิดเห็น  μ  σ  คา
ระดับ มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 

นักศึกษามีเจตคติท่ีดีตอการ
ทํางานรวมกับบุคคลอ่ืน   

79 
33.61% 

124 
52.77% 

31 
13.19% 

- 1 
0.43% 

4.19 0.69 มาก 

นักศึกษาคาดวาจะได
ทํางานท่ีสอดคลองกับ
ประสบการณการฝกงาน 

75 
31.91% 

125 
53.19% 

31 
13.19% 

3 
1.28% 

1 
0.43% 

4.15 0.72 มาก 

นักศึกษาได รับการเสนอ
งานกอนจบการศึกษา 

58 
24.67% 

117 
49.79% 

52 
22.13% 

5 
2.13% 

3 
1.28% 

3.94 0.82 มาก 

รวมดานผลผลิต 
ผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดขึ้นจากการ
ฝกงานวิชาชีพ 

N = 235 4.10 
 

0.49 
 

มาก 
 

  
   ดังนั้นจากผลการวิจัย สามารถสรุปการวิเคราะหขอมูลผลการประเมินการฝกงาน
วิชาชีพของนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามความคิดเห็นของนักศึกษาประเมิน
ตนเอง และคณะกรรมการดําเนินงานประเมิน ในภาพรวมแตละดานคือ ดานบริบท ดานปจจัย
เบ้ืองตน ดานกระบวนการ และดานผลผลิต  ดังน้ี  
   ดานบริบท การกําหนดวัตถุประสงคของการฝกงาน พบวาอยูในระดับมาก  ซ่ึงมี
คาเฉล่ียโดยรวมเทากับ 4.19   
  ดานปจจัยเบ้ืองตนจําแนกตาม เนื้อหาสาระของการฝกงาน งบประมาณ บุคลากร 
ความรูพื้นฐานเก่ียวกับวิชาชีพของนักศึกษา และคุณลักษณะของนักศึกษา พบวาอยูในระดับมาก 
ซ่ึงมีคาเฉล่ียโดยรวมเทากับ 4.04  
  ดานกระบวนการจําแนกเปนกอนฝกงาน ประกอบดวย ความเหมาะสมของเอกสาร
ฝกงาน ระยะเวลาการฝกงาน  การจัดปฐมนิเทศและใหคําปรึกษาแนะนํา  ระหวางฝกงาน 
ประกอบดวย สภาพการฝกงาน และหลังฝกงาน คือ การมีสวนรวมแลกเปล่ียนประสบการณท่ีไดรับ
จากการฝกงาน พบวาอยูในระดับมาก ซ่ึงมีคาเฉล่ียโดยรวมเทากับ 3.98  
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  ดานผลผลิต เกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดข้ึนจากการฝกงาวิชาชีพ พบวา อยูในระดับมาก 
ซ่ึงมีคาเฉล่ียโดยรวมเทากับ 4.10  ดังตารางท่ี 16 
 

ตารางท่ี 16   สรุปคาเฉล่ีย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาระดับ การประเมินการฝกงานวิชาชีพของ 
  นักศึกษาคณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามความคิดเห็นของนักศึกษา 
  ประเมินตนเอง และคณะกรรมการดําเนินงานประเมิน ในภาพรวม ดานบริบท ดาน 
  ปจจัยเบื้องตน ดานกระบวนการ และดานผลผลิต 
 

การประเมินการฝกงานวิชาชีพ  μ  σ  คาระดับ 

ดานบริบท : วัตถุประสงคการฝกงาน 4.19 0.51 มาก 

ดานปจจัยเบ้ืองตน :  เนื้อหาสาระของการฝกงาน งบประมาณ 
บุคลากร ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับวิชาชีพของนักศึกษา และ
คุณลักษณะของนักศึกษา 

4.04 0.39 มาก 

ดานประบวนการ :  กอนฝก  ระหวางฝก หลังการฝก 3.98 0.49 มาก 

ดานผลผลิต :  ผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดขึ้นจากการฝกงานวิชาชีพ 4.10 0.49 มาก 

 
ตอนท่ี 3  ความคิดเห็น และขอเสนอแนะ 
  การวิเคราะหขอมูลตอนท่ี 3 เปนการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการแสดงความคิดเห็น 
และขอเสนอแนะตาง ๆ ของคณะกรรมการดําเนินงานฝกงาน และนักศึกษาฝกงาน  เพื่อทราบความ
คิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการฝกงานวิชาชีพของนักศึกษาคณะ
มัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร ใหดียิ่งข้ึน ผูวิจัยไดใชการพรรณนาวิเคราะห (Descriptive 
analysis) ขอมูลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามปลายเปด ไดแก ดานบริบทดานปจจัยเบ้ืองตน ดาน
กระบวนการ และดานผลผลิต ซ่ึงมีผูแสดงความคิดเห็น และขอเสนอแนะ จํานวน 52 ชุด คิดเปนรอย
ละ 22.13 ซ่ึงสรุปไดดังรายละเอียด ดังตารางท่ี 17 
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ตารางท่ี 17   ขอมูลความคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการดําเนินงานฝกงานและ 
  นักศึกษาฝกงาน ในดานบริบท ปจจัยเบ้ืองตน ดานกระบวนการ และดานผลผลิต และ 
  ความถ่ีของขอมูล 
 
ดานบริบท 

คณะกรรมการดําเนินงานฝกงาน 
 

ความถี่* นักศึกษาฝกงาน 
 

ความถี่* 

1. ควรมีการพจิารณาวตัถุประสงคใน
การฝกงาน เพือ่ทําใหเกดิความ
ชัดเจนและสอดคลองกับสถานการณ
ปจจุบันวิชาชีพและวุฒิของนักศึกษา
2.  มีสถาบันการศึกษาท่ีมีการฝกงาน
มากทําใหแกงแยงสถานท่ีฝกงาน
โดยเฉพาะเคร่ืองประดับมีพืน้ท่ี
โรงงานจํากัด  
3.  จํานวนบริษัทท่ีมีความเหมาะสม
กับการเรียนรูในสาขายังไมเพียงพอ
กับจํานวนนกัศึกษา (อาจไมตองเปน
สาขาอาชีพบางก็ได) 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 

1. มีความชัดเจนถูกตองตาม
จุดประสงคของการศึกษาเปนการ
ฝกใหนําไปใชกอนทํางานจริงอีก
ท้ังเปนการฝกแกปญหา 
2. ไดเรียนรูระบบการทํางาน วินัย 
โครงสรางองคกร 
3. เพื่อใหไดเรียนรูการทํางานจริง
งานท่ีไดรับอาจจะยังไมถนัด 
4. คิดวาเหมาะสมท่ีตองฝกงานเพื่อ
ประโยชนในอนาคต 
5.ฝกใหเขาใจและเตรียมตัวรับกับ
งานในสายอาชีพท่ีตองเจอในการ
ทํางาน 
6. บางคร้ังนักศึกษาไดเขาฝกงาน
ไมสอดคลองกบัวัตถุประสงคเชน
การเขาฝกงานในบริษัทออกแบบท่ี
มีช่ือเสียงแตใหไปทํางานตัด
กระดาษเอง 
7.  แบรนดเคร่ืองประดับใน
ประเทศไทยมีทางเลือกในการ
ฝกงานนอยสวนใหญมีแตงานเขียน
แบบหรือการทําโรงงาน ไมมีความ
หลากหลายพอควรเปดกวางใหน.ศ.
ไดลองทํางานในสายอาชีพอ่ืนท่ี 

1 
 
 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
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ตารางท่ี 17  (ตอ) 
 

ดานบริบท 

คณะกรรมการดําเนินงานฝกงาน 
 

ความถี่* นักศึกษาฝกงาน 
 

ความถี่* 

 
 

ใกลเคียงกันได 
8. ฝกงานไมตรงกับดานท่ีชอบ 
อยากเรียนนิเทศศิลป แตอยู 
ออกแบบตกแตงภายใน ฝกงานใน
ดานท่ีชอบไมได 

 
1 

ดานปจจัยเบื้องตน 
1.นักศึกษายังขาดความรับผิดชอบ
เร่ืองเวลา  ระเบียบ 
2.ดานวุฒภิาวะของนักศึกษาบางคน
อาจตํ่า เห็นไดจากงานของการ
ฝกงานและมีการเปล่ียนแปลงแตทาง
ภาควิชาพยายามช้ีแจงใหนกัศึกษา
ทราบถึงผลที่เกิดกับนักศึกษาและ
สถาบัน   
3.ความสัมพันธระหวางคณะวิชากับ
บริษัทท่ีฝกงาน 
 

1 
 

1 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

1.ตองการงบประมาณดานท่ีพักและ
คาเดินทางสําหรับการฝกงานใน
สถานท่ีหางไกล ตางจังหวดั เพื่อเปน
การเปดโอกาสในการเรียนรูงาน
ใหมๆ ไมใชแตบริเวณใกลเคียงท่ีพัก
ของนักศึกษาหรือญาติพี่นอง 
เนื่องจากคาใชจายในการเดนิทาง
ระหวางท่ีทํางานกับท่ีพัก
คอนขางมาก 
2.เนื้อหาสาระของการฝกงานมี
ความสอดคลองกับการเรียนใน
ระดับปริญญาตรีคณะมัณฑนศิลปดี 
ในการออกแบบตกแตงภายในใช
กับท่ีฝกงานไดเทาท่ีเรียนมา 
3.ตอนสงใบสมัครฝกงานแจงกับ
ทางบริษัทวาตองการฝกงานดาน
ไหนทางบริษทัยืนยนัจะไดฝก
ตามน้ันแตพอทํางานจริงบริษัท
บอกวาไมมีงานประเภทดังกลาว
ในชวงระยะเวลานั้นทําใหไมไดทํา  

5 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
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ตารางท่ี 17 (ตอ) 
 

ดานปจจัยเบื้องตน (ตอ) 

คณะกรรมการดําเนินงานฝกงาน 
 

ความถี่* นักศึกษาฝกงาน 
 

ความถี่* 
  ในส่ิงท่ีตองการแตก็ไดความรู

ประเภทอ่ืนๆมาแทนบาง 
4.การเรียนรูงานยังไมดีพอ เนื่องจาก
งานท่ีไดรับมอบหมายเปนงานงาย
และเยอะ 
5.การตองทํางานหลายฝายทําให
ยากลําบากในการทํางานใหเร็ว การ
ทํางานดิสเพลยตองมีการเคลียร 
สตอกเองทุกสัปดาหทําใหแทนท่ีจะ
ฝกงานตองมานั่งเก็บตก 
6.เนื่องจากไดไปฝกท่ี เอส.บี
เฟอรนิเจอร การจะอยูแผนก
ออกแบบตองไปเรียนรูเร่ืองกําลัง
การผลิตฝงโรงงาน ซ่ึงก็ไดทําตาม
ข้ันตอนเหมือนทํางานจริงได
ออกแบบและผลิตขายแตมีเพียงยัง
ไมเคยไดไปดกูารทํางานของแผนก
ออกแบบวาเปนอยางไร 
7.อยากไดประสบการณในการ
ทํางานเฟอรนิเจอร กระบวนการใน
การผลิตงานแตละข้ันตอนและการ
อยูรวมกับผูอ่ืน 
8.งานดานท่ีไปฝกสวนใหญเปน
ผูชายทําใหผูหญิงดูไมนาเช่ือถือ 

1 

 
1 

 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 

1 
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ตารางท่ี 17  (ตอ) 
 

ดานปจจัยเบื้องตน (ตอ) 

คณะกรรมการดําเนินงานฝกงาน 
 

ความถี่* นักศึกษาฝกงาน 
 

ความถี*่ 

  9.เจานายบางคนไมมีพื้นฐานความรู
ทางดานงานทําใหคุยงานยากมาก
ข้ึน 
10.ยังขาดประสบการณจึงทําใหยัง
ไมปรับตัวใหเหมาะกับงานได 
11.ระยะเวลาแรกอาจเขินเร่ือง
ความรูความเขาใจในงานท่ีไดรับ
มอบหมาย 
12.ยังไมมีประสบการณความรูยัง
ไมมีเพียงพอในการทํางาน 
13.วุฒิภาวะยังนอยไป 
14. นักศึกษายงัขาดระเบียบวินัยอยู
มาก 
15. ยังเด็กอยู เจาของธุรกิจไมเช่ือ 
16. ควรจัดใหนักศึกษาฝกงานมี
ความรูพื้นฐานสําหรับการ
ปฏิบัติงานเปนระบบและมารยาท
ในท่ีฝกงานในรวมถึง 

1 
 
 

1 
 

1 
 
 

1 

 
1 

1 
 

1 
1 
 

ดานกระบวนการ 
1. เพิ่มระยะเวลาการฝกงานเปน 2 
เทา 
2. ระยะเวลาในการฝกงานสาขาวิชา
ออกแบบตกแตงภายใน กําหนด
นอยมากควรปรับปรุงดวน 
3.ขอแนะนําใหปรับเปล่ียนจากการ
ฝกงาน 180 ชม.เปน 240-260 ชม. 

3 
 

1 
 
 

1 
 

1.ควรจัดใหมีการปฐมนิเทศอยาง
จริงจัง และใหคําแนะนําตอการ
ฝกงานและใหคําปรึกษาตอสถานท่ี
ฝกงานอธิบายเกี่ยวกับสถานที่ฝกท่ี
เหมาะสมกับพฤติกรรมและ
ลักษณะของนกัศึกษาแตละคน 

12 
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ตารางท่ี 17  (ตอ) 
 

ดานกระบวนการ  

คณะกรรมการดําเนินงานฝกงาน 
 

ความถี่* นักศึกษาฝกงาน 
 

ความถี่* 
เพื่อใหนักศึกษาไดประโยชนใน
เร่ืองใบประกอบวิชาชีพของสภา
สถาปนิก  
4. ควรจัดการปฐมนิเทศใหเร็วข้ึน
เนื่องจากกําหนดการของคณะชา
เกินไป  สถานท่ีฝกงานมักรับ
นักศึกษาฝกงานจากมหาวิทยาลัยอ่ืน
เต็มไปกอนแลวเพราะคณะใหขอมูล
เร่ืองการฝกงานลาชา 
5. ควรมีการใหขอมูลบุคลากรท่ีเปน
กรรมการฝกงานของคณะกอนท่ีจะ
ใหบุคลากรไปปฐมนิเทศนกัศึกษา
และใหขอมูลกรรมการฝกงานทุก
ภาคใหไปในแนวทางเดียวกนั 
6. แบบฝกงาน(ฝง.5) ควรเพิ่มการ
ออกแบบกราฟฟคและเปล่ียน
ออกแบบเว็บไซตเปนอินเตอรแอ็ค
ทีฟ(สาขาออกแบบนิเทศศิลป) 

7.ในสมุดรายงานการฝกงานของ 
นักศึกษาควรมีชองใหใสรูปผลงาน 
หรือบรรยากาศการทํางานรวมอยู
ดวย เพื่องายตอการนําไปแบงปน
ขอมูลใหเพื่อนๆหรืออาจเปน
ตัวอยางเบ้ืองตนให นักศึกษารุน
ตอไปไดพจิารณา 
 

 
 
 

1 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

 

2. ดานระยะเวลาในการฝกงานคิด
วา 180 ช่ัวโมงนอยไปที่จะเรียนรูถึง
ข้ันตอนหรือวธีิการทํางานที่ลึกและ
ละเอียด  การท่ีจะทําใหซึมซับ
กระบวนการทํางาน ควรให
ระยะเวลาในการฝกงานมีมากกวานี ้
หรือไมควรต่ํากวา 250 ช่ัวโมง และ
มีคําแนะนําในการฝกงานท้ังหมด
มาจากรุนพี่ สวนอาจารยใหเพียง
แนวทางในการฝก 
3.ควรออกเอกสารฝกงานเร็วกวานี้
เพราะออกชาแลวมหาวิทยาลัยอ่ืน
เร็วกวาก็ท่ีฝกงานดีๆไปหมด ควร
เปนชวงปดเทอม1ของป 3 เพราะได
ขอมูลท่ีครบถวนและเอกสารจะมี
ความพรอมมาก 
4.ควรมีคําแนะนําและใหคําปรึกษา
มากกวานี ้
5.เสนอใหมีบุคลากรท่ีใหคําแนะนํา
ไดตลอดเวลา 
6. ระยะการฝกงานเหมาะสมดี 
7.จํานวนเอกสารท่ีมากทําใหสับสน
ข้ันตอนกระบวนการ 
8.เอกสารการฝกงานยังดูซับซอน
สับสนอยูทําใหกระบวนการในการ
ยื่นเอกสารตางๆของตัวนักศึกษาเอง  

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 

  
 
 
 

1 
 

1 
 

1 
 
 

1 
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ตารางท่ี 17  (ตอ) 
 

ดานกระบวนการ (ตอ) 

คณะกรรมการดําเนินงานฝกงาน 
 

ความถี่* นักศึกษาฝกงาน 
 

ความถี่* 
8. ในแบบประเมินความสามารถ
นักศึกษาของผูประกอบการอาจจะมี
คะแนนใหกรอกดวย 
9. ควรหาแหลงการฝกงานใน
องคกรใหญๆโดยการแนะนาํของ
มหาวิทยาลัยสงเขาไปเพื่อใหเขาเปด
โอกาสใหเขาฝกงาน 
10.ควรใหมีการประชุมกอนและ
หลัง เพื่อถายทอดปญหาและ
แนวทางในการทํางาน 
11.ควรมีชวงเวลาใหนักศึกษาท่ี
ฝกงานประชุมแลกเปลี่ยน
ประสบการณกันชวงหลังฝกงาน 

 

1 

 
 

1 

 
 
 

1 
 
 

1 
 
 
 

ลาชา 
9.อุปกรณตางๆไมพรอมและไม
เพียงพอตอการฝกงาน 
10.ควรมีเอกสารผูประกอบการวา
สถานประกอบการมีลักษณะงานท่ี
เหมาะสมกับนักศึกษาหรือไม 
11. ตองการใหคณะมีตัวเลือกของ
สถานท่ีฝกงานใหมากกวานีเ้พราะท่ี
ไดมา ก็สอบถามจากเพ่ือนหรือไมก็
รุน พี่ท่ีเคยไปทํามาเอง 
12.การท่ีใหนกัศึกษาเลือกสถานท่ี
ฝกงานเองดีอยูแลว เพราะทําใหตรง
กับความตองการ 
13.หากมีสถานท่ีฝกงานจากรายช่ือ
ท่ีทางมหาวิทยาลัยจัดหาใหจะชวย
เพิ่มความสะดวกสําหรับนกัศึกษาท่ี
จะฝกงาน แตควรใหมีการจดัหางาน
เองควบคูไปดวย 
14.ตองการใหมีเอกสารขอมูล
บริษัทตางๆ แจกนกัศึกษาทุกคน
กอนเลือกบริษทัฝกงาน 
15.ตองการใหมีขอมูลบริษัทท่ีคน
เรียนภาควิชานี้และอ่ืนๆ วาสายน้ีมี
บริษัทไหนบางอาจไมตองละเอียด
แตเปนแนวทางใหคนท่ีเพิ่งฝกงาน
คร้ังแรกพอจะรูจักก็ได 

 
1 
 

1 
 
 

1 
 

 
 

1 

 
 

1 

 
 
 
 

1 

 
 

1 
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ตารางท่ี 17  (ตอ) 
 

ดานกระบวนการ (ตอ) 

คณะกรรมการดําเนินงานฝกงาน 
 

ความถี่* นักศึกษาฝกงาน 
 

ความถี่* 
  16. แนะนําบริษัทตางๆใหนกัศึกษา

มีทางเลือกเพราะจะไมทราบ
เกี่ยวกับบริษัทเทาคณาจารยจงึเกิด
การแยงท่ีฝกงาน ถาแนะนําคิดวาจะ
มีทางเลือกท่ีหลากหลาย 
17.ควรใหนกัศึกษาสงรายงาน
ประเมินสถานที่ ฝกงาน ท่ีจะไดรับ
การฝก เพื่อเปนขอมูลใหทราบถึง
ความพรอมและความรูท่ีไดรับจาก
สถานท่ีนั้นๆ และเพื่อเปนขอมูลกับ
ภาควิชาในปตอ ๆไป 
18.นาจะมีขอมูลเดิมของรุนพี่ท่ีสง
ตอถึงรุนนองมากกวานี้หรือมีการ
สัมมนาท่ีใหรุนพี่ปกอนมาเลา
ประสบการณถึงรุนนองเพื่อขอมูล
ท่ีอัพเดตรุนตอรุนและเปนมุมมอง
ของรุนพี่ท่ีใกลตัวกวาใหอาจารยมา
ปฐมนิเทศฝกงานอยางเดยีว 
19.ควรมีการรายงานผลการฝกงาน
วาสถานประกอบการไดมอบหมาย
งานและผลลัพธเปนอยางไร 

1 

 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 

ดานผลผลิต 
1. ดีมาก เพราะนักศึกษาต้ังใจ
ฝกงานสังเกตจาก นกัศึกษาเพียร
พยามฝกงาน 2 ท่ีท่ีมีทักษะงาน
แตกตางกันเพือ่ใหไดความรูมากถึง 

1 
 
 

1.ไดรับความรูเพิ่มเติมจากส่ิงท่ี
เรียนมาและสามารถนําไป
ประยุกตใชไดจริง 

3 
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ตารางท่ี 17  (ตอ) 
 

ดานผลผลิต (ตอ) 

คณะกรรมการดําเนินงานฝกงาน 
 

ความถี่* นักศึกษาฝกงาน 
 

ความถี่* 
มากท่ีสุด 
2. เหมาะสมสําหรับระดับปริญญา
ตรีแลว 
3.สวนใหญนกัศึกษาสามารถ
ตอบสนองผูประกอบการได 

 

 
1 
 
1 

2.ไดรับความรูจากประสบการณจริง 
การเปนอาชีพนักออกแบบจริง 
3.นักศึกษามีประสบการณจริงท้ัง
ดานการทํางาน และการใชชีวิต 
4.ใหไดทักษะในการฝกงานเกี่ยวกับ
ดานท่ีเรียน 
5.สามารถเรียนรูงานจริง พรอมท่ีจะ
ทํางานจริง 
6.ไดกระบวนการทํางานและเทคนิค
ใหมๆ 
7.สามารถรูวิธีการทํางานท่ีเปน
ระบบธุรกิจ 
8.สามารถนําใชทํางานในชีวติ
ประจํา วนัและยังสามารถ
ประยุกตใชกบัสาขาอ่ืนๆ ดวย 
9.ดีตอตัวนกัศึกษา ไดเลือกตามท่ีตน
ฝกและสมเหตผุลในงานท่ีทํา 
10.ไดรูจักวิธีการทํางานและการเขา
สังคม 
11.ไดความรูเพิ่มเติม รูจักแกปญหา 
12.มีผลตอการทํางานในอนาคตเปน
อยางมาก มีผลลัพธท่ีดีในการ
ฝกงาน 
13. ไดรูกระบวนการทํางานท่ีดี ตรง
ตามวัตถุประสงคท่ีตองการฝกงานรู
ถึงกระบวนการท่ีเพิ่มข้ึนจากการ   

3 
 

3 
 

2 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 
 

1 
 

1 
1 
 
 

1 
 

1 
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ตารางท่ี 17  (ตอ) 
 

ดานผลผลิต 

คณะกรรมการดําเนินงานฝกงาน 
 

ความถี่* นักศึกษาฝกงาน 
 

ความถี่* 
 

 

ศึกษาในหอง 
14.ไดรูจักกระบวนการทํางานใน
ระบบบริษัทและโรงงานในการ
ผลิตงานในสายท่ีตัวเองเรียนมา 
15.การฝกงานทําใหได
ประสบการณท่ีดีแมจะไมไดผลตาม
จุดประสงคท่ีตั้งไวแตอยางนอยก็ทํา
ใหคนพบวาตนเองไมเหมาะสมกับ
งานออฟฟศ 
16.ไดความรูไมตรงกับสาขาวิชาชีพ 

 
1 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
* คณะกรรมการฝกงานและนักศึกษาฝกงานบางคน เสนอความคิดเห็นและขอเสนอแนะไมครบทุก
ดาน และบางคนเกิน 1 ประเด็น 
 

ตอนท่ี 4  ผลการวิเคราะหการประเมินผลผลิต ประเมินโดยสถานประกอบการหรือหนวยงาน
เก่ียวกับสัมฤทธิผลการฝกงานของนักศึกษา ดานความรูความสามารถเก่ียวกับงานท่ีปฏิบัติ และ
คุณลักษณะและความรับผิดชอบของนักศึกษา ในภาพรวม และจําแนกเปนดานความรูความสามารถ
เก่ียวกับงานท่ีปฏิบัติ   ดานคุณลักษณะและความรับผิดชอบ  ใชความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย (μ ) และสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ ) มีรายละเอียดดังนี้ 
 

  1. ขอมูลการประเมินดานความรูความสามารถเกี่ยวกับงานท่ีปฏิบัติ  ผูวิจัยไดศึกษาผล
การประเมินความรูความสามารถเกี่ยวกับงานท่ีปฏิบัติ  จากแบบประเมินผลการฝกงานวิชาชีพ 
ประเมินโดยผูควบคุมการฝกงานของสถานประกอบการหรือหนวยงานจํานวน 112 คน ซ่ึงประเมิน
นักศึกษาฝกงานจํานวน 202 คน กําหนดขอบเขตเปน 9 รายขอ ดังนี้ 
            1.1 “มีความรูความสามารถในงานที่ปฏิบัติ” พบวาผูควบคุมการฝกงานของสถาน
ประกอบการหรือหนวยงานรอยละ 66.83   มีความคิดเห็นในระดับดี รองลงมารอยละ 24.26 มีความ
คิดเห็นในระดับดีมาก  รอยละ 8.41 มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง สวนท่ีมีความคิดเห็นใน
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ระดับพอใช มีรอยละ 0.50  โดยมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 4.15  แสดงวา นักศึกษามีความรูความสามารถ
ในงานท่ีปฏิบัติในระดับดี 
        1.2 “การออกแบบและความคิดสรางสรรค” พบวาผูควบคุมการฝกงานของสถาน
ประกอบการหรือหนวยงานรอยละ 58.91   มีความคิดเห็นในระดับดี รองลงมารอยละ 27.23 มีความ
คิดเห็นในระดับดีมาก  รอยละ 13.86 มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง  โดยมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 
4.13  แสดงวา นักศึกษามีความรูความสามารถการออกแบบและความคิดสรางสรรคในระดับดี 
        1.3 “การเขียนงานดวยมือและทักษะการลงสี” พบวาผูควบคุมการฝกงานของสถาน
ประกอบการหรือหนวยงานรอยละ 50.99   มีความคิดเห็นในระดับดี รองลงมารอยละ 25.25 มีความ
คิดเห็นในระดับดีมาก  รอยละ 23.26 มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง สวนท่ีมีความคิดเห็นใน
ระดับพอใช มีรอยละ 0.50   โดยมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 4.01  แสดงวานักศึกษามีความรูความสามารถ
การเขียนงานดวยมือและทักษะการลงสีในระดับดี 
        1.4 “ทักษะการใชเคร่ืองคอมพิวเตอร” พบวาผูควบคุมการฝกงานของสถาน
ประกอบการหรือหนวยงานรอยละ 56.44   มีความคิดเห็นในระดับดี รองลงมารอยละ 27.72 มีความ
คิดเห็นในระดับดีมาก  รอยละ 14.36 มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง สวนท่ีมีความคิดเห็นใน
ระดับพอใช มีรอยละ 1.48 โดยมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 4.10  แสดงวา นักศึกษามีทักษะการใชเคร่ือง
คอมพิวเตอรในระดับดี 
        1.5 “คุณภาพของผลงานที่ปฏิบัติ”      พบวา ผูควบคุมการฝกงานของสถาน
ประกอบการหรือหนวยงานรอยละ 60.89   มีความคิดเห็นในระดับดี รองลงมารอยละ 27.23 มีความ
คิดเห็นในระดับดีมาก  รอยละ 10.89 มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง สวนท่ีมีความคิดเห็นใน
ระดับพอใช มีรอยละ 0.99  โดยมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 4.14  แสดงวา มีคุณภาพของผลงานท่ีปฏิบัติ
ในระดับดี 
         1.6 “ความสามารถในการพัฒนาตนเอง” พบวาผูควบคุมการฝกงานของสถาน
ประกอบการหรือหนวยงานรอยละ 54.46   มีความคิดเห็นในระดับดี รองลงมารอยละ 33.66 มีความ
คิดเห็นในระดับดีมาก  รอยละ 10.89 มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง สวนท่ีมีความคิดเห็นใน
ระดับพอใช มีรอยละ 0.99  โดยมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 4.21  แสดงวา นักศึกษามีความสามารถในการ
พัฒนาตนเองในระดับดี 
         1.7 “ทักษะการใชภาษา” พบวาผูควบคุมการฝกงานของสถานประกอบการหรือ
หนวยงานรอยละ 50.00   มีความคิดเห็นในระดับดี รองลงมารอยละ 33.17 มีความคิดเห็นในระดับ
ปานกลาง  รอยละ 10.89 มีความคิดเห็นในระดับดีมาก  โดยมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.66  แสดงวา 
นักศึกษามีทักษะการใชภาษาในระดับดี 
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         1.8 “การใชวัสดุอุปกรณ ทรัพยากรในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ”    พบวาผู
ควบคุมการฝกงานของสถานประกอบการหรือหนวยงานรอยละ 60.89   มีความคิดเห็นในระดับดี 
รองลงมารอยละ 25.25  มีความคิดเห็นในระดับดีมาก   รอยละ 13.36  มีความคิดเห็นในระดับ    
ปานกลาง สวนท่ีมีความคิดเห็นในระดับพอใช มีรอยละ 0.50  โดยมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 4.11  แสดง
วา นักศึกษาใชวัสดุอุปกรณ ทรัพยากรในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพในระดับดี 
        1.9 “ความสามารถในการเรียนรูวิทยาการใหม ๆ” พบวาผูควบคุมการฝกงานของ
สถานประกอบการหรือหนวยงานรอยละ 55.45   มีความคิดเห็นในระดับดี รองลงมารอยละ 34.65 
มีความคิดเห็นในระดับดีมาก  รอยละ 9.90 มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง  โดยมีคาเฉล่ียรวม
เทากับ 4.25  แสดงวา นักศึกษามีความสามารถในการเรียนรูวิทยาการใหม ๆ ในระดับดี 
   จากการวิจัยพบวา เม่ือพิจารณาในภาพรวม  ซ่ึงมีคาเฉล่ียเทากับ 4.08  แสดงวา การ
ประเมินดานความรูความสามารถเก่ียวกับงานท่ีปฏิบัติของนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป  ผูควบคุมการ
ฝกงานมีความคิดเห็นในระดับดี  ดังตารางท่ี 18 
 

ตารางท่ี 18  ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับความคิดเห็นของผู 
  ควบคุมการฝกงานของสถานประกอบการหรือหนวยงาน การประเมินดานความรู 
  ความสามารถเก่ียวกับงานท่ีปฏิบัติของนักศึกษาฝกงานคณะมัณฑนศิลป 
 

ผลผลิต 
ดานความรูความสามารถ
เก่ียวกับงานท่ีปฏิบตั ิ

ระดับความคิดเห็น  μ  σ  คา
ระดับ ดีมาก ดี ปาน

กลาง 
พอใช ตอง

ปรับปรุง 

มีความรูความสามารถใน
งานท่ีปฏิบัติ 

49 
24.26% 

135 
66.83% 

17 
8.41% 

1 
0.50% 

- 4.15 
 

0.57 ดี 

การออกแบบและความคิด
สรางสรรค 

55 
27.23% 

119 
58.91% 

28 
13.86% 

- - 4.13 
 

0.63 ดี 

การเขียนงานดวยมือและ
ทักษะการลงสี 

51 
25.25% 

103 
50.99% 

47 
23.26% 

1 
0.50% 

- 4.01 
 

0.71 ดี 

ทักษะการใชเคร่ือง
คอมพิวเตอร 

56 
27.72% 

114 
56.44% 

29 
14.36% 

3 
1.48% 

- 4.10 
 

0.69 ดี 

คุณภาพของผลงานท่ีปฏิบัติ 55 
27.23% 

123 
60.89% 

22 
10.89% 

2 
0.99% 

- 4.14 0.63 ดี 
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ตารางท่ี 18  (ตอ) 
 

ผลผลิต 
ดานความรูความสามารถ
เก่ียวกับงานท่ีปฏิบตั ิ

ระดับความคิดเห็น  μ  σ  คา
ระดับ ดีมาก ดี ปาน

กลาง 
พอใช ตอง

ปรับปรุง 

ความสามารถในการพัฒนา
ตนเอง 

68 
33.66% 

110 
54.46% 

22 
10.89% 

2 
0.99% 

- 4.21 
 

0.67 ดี 

ทักษะการใชภาษา 22 
10.89% 

101 
50.00% 

67 
33.17% 

12 
5.94% 

- 3.66 0.75 ดี 

การใชวัสดุอุปกรณ 
ทรัพยากรในการทํางาน
อยางมีประสิทธิภาพ   

51 
25.25% 

123 
60.89% 

27 
13.36% 

1 
0.50% 

- 4.11 0.63 ดี 

ความสามารถในการเรียนรู
วิทยาการใหม ๆ 

70 
34.65% 

112 
55.45% 

20 
9.90% 

- - 4.25 0.62 ดี 

รวมดานความรูความ 
สามารถเกี่ยวกับงานท่ี
ปฏิบตั ิ

N = 202 
4.08 

 
0.47 

 
ดี 
 

 
    2. ขอมูลการประเมินดานคุณลักษณะและความรับผิดชอบของนักศึกษา ผูวิจัยไดศึกษา
ผลการประเมินคุณลักษณะและความรับผิดชอบของนักศึกษาจากแบบประเมินผลการฝกงาน
วิชาชีพ ประเมินโดยผูควบคุมการฝกงานของสถานประกอบการหรือหนวยงาน จํานวน 112 คน ซ่ึง
ประเมินนักศึกษาฝกงานจํานวน 202 คน กําหนดขอบเขตเปน 5 รายขอ ดังนี้ 
              2.1 “มีการปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของหนวยงาน” พบวาผูควบคุมการฝกงาน
ของสถานประกอบการหรือหนวยงานรอยละ 48.51   มีความคิดเห็นในระดับดีมาก รองลงมารอย
ละ 43.07 มีความคิดเห็นในระดับดี  รอยละ 5.94 มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง สวนท่ีมีความ
คิดเห็นในระดับพอใช มีรอยละ 2.48  โดยมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 4.38  แสดงวา นักศึกษามมีการ
ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของหนวยงานในระดับดี 
   2.2 “มีความรับผิดชอบและต้ังใจในการปฏิบัติงาน” พบวาผูควบคุมการฝกงานของ
สถานประกอบการหรือหนวยงานรอยละ 53.96   มีความคิดเห็นในระดับดีมาก รองลงมารอยละ 
36.63 มีความคิดเห็นในระดับดี  รอยละ 7.43  มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง สวนท่ีมีความ
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คิดเห็นในระดับพอใช มีรอยละ 1.98 โดยมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 4.43  แสดงวานักศึกษามีความ
รับผิดชอบและต้ังใจในการปฏิบัติงานในระดับดี 
   2.3 “มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับวิชาชีพ” พบวาผูควบคุมการฝกงานของสถาน
ประกอบการหรือหนวยงานรอยละ 52.47   มีความคิดเห็นในระดับดี รองลงมารอยละ 37.13 มีความ
คิดเห็นในระดับดีมาก  รอยละ 9.90 มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง สวนท่ีมีความคิดเห็นใน
ระดับพอใช มีรอยละ 0.50   โดยมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 4.26  แสดงวานักศึกษามีบุคลิกภาพเหมาะสม
กับวิชาชีพในระดับดี 
   2.4 “การตัดสินใจและแกปญหาเฉพาะหนา” พบวาผูควบคุมการฝกงานของสถาน
ประกอบการหรือหนวยงานรอยละ 57.43   มีความคิดเห็นในระดับดี รองลงมารอยละ 23.76 มีความ
คิดเห็นในระดับปานกลาง  รอยละ 16.83 มีความคิดเห็นในระดับดีมาก สวนท่ีมีความคิดเห็นใน
ระดับพอใช มีรอยละ 1.98 โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.89  แสดงวา นักศึกษาการตัดสินใจและ
แกปญหาเฉพาะหนาในระดับดี 
   2.5 “การใหความรวมมือและประสานงานกับผูอ่ืน” พบวาผูควบคุมการฝกงานของ
สถานประกอบการหรือหนวยงานรอยละ 51.98   มีความคิดเห็นในระดับดีมาก รองลงมารอยละ 
43.07 มีความคิดเห็นในระดับดี  และรอยละ 4.95 มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย
รวมเทากับ 4.47  แสดงวา มีคุณภาพของผลงานท่ีปฏิบัติในระดับดี 
     จากการวิจัยพบวา เม่ือพิจารณาในภาพรวม  ซ่ึงมีคาเฉล่ียเทากับ 4.29  แสดงวา การ
ประเมินดานคุณลักษณะและความรับผิดชอบของนักศึกษาฝกงานคณะมัณฑนศิลป  ผูควบคุมการ
ฝกงานมีความคิดเห็นในระดับดี  ดังตารางท่ี 19 
 

ตารางท่ี 19   ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับความคิดเห็นของผู 
  ควบคุมการฝกงานของสถานประกอบการหรือหนวยงาน ดานคุณลักษณะและความ 
  รับผิดชอบของนักศึกษาฝกงานคณะมัณฑนศิลป 
 

ผลผลิต 
คุณลักษณะและความ
รับผิดชอบชองนักศึกษา 

ระดับความคิดเห็น  μ  σ  คา
ระดับ ดีมาก ดี ปาน

กลาง 
พอใช ตอง

ปรับปรุง 

มีการปฏิบัติตามระเบียบ
ขอบังคับของหนวยงาน 

98 
48.51% 

87 
43.07% 

12 
5.94% 

5 
2.48% 

- 4.38 0.71 ดี 
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ตารางท่ี 19  (ตอ) 
  

ผลผลิต 
คุณลักษณะและความ
รับผิดชอบชองนักศึกษา 

ระดับความคิดเห็น  μ  σ  คา
ระดับ ดีมาก ดี ปาน

กลาง 
พอใช ตอง

ปรับปรุง 

มีความรับผิดชอบและ
ตั้งใจในการปฏิบัติงาน 

109 
53.96% 

74 
36.63% 

15 
7.43% 

4 
1.98% 

- 4.43 0.72 ดี 

มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับ
วิชาชีพ 

75 
37.13% 

106 
52.47% 

20 
9.90% 

1 
0.50% 

- 4.26 0.65 ดี 

การตัดสินใจและ
แกปญหาเฉพาะหนา 

34 
16.83% 

116 
57.43% 

48 
23.76% 

4 
1.98% 

- 3.89 0.69 ดี 

การใหความรวมมือและ
ประสานงานกับผูอ่ืน 

105 
51.98% 

87 
43.07% 

10 
4.95% 

- - 4.47 0.59 ดี 

รวมดานคุณลักษณะและ
ความรับผดิชอบของ
นักศึกษา 

N = 202 4.29 
 
 

0.54 
 
 

ดี 
 
 

  
    ดังนั้นจากผลการวิจัย สามารถสรุปการวิเคราะหขอมูลการประเมินผลผลิต ประเมิน
โดยสถานประกอบการหรือหนวยงานเกี่ยวกับสัมฤทธิผลการฝกงานของนักศึกษา ดานความรู
ความสามารถเกี่ยวกับงานท่ีปฏิบัติ และคุณลักษณะและความรับผิดชอบของนักศึกษา ในภาพรวม 
พบวาอยูในระดับดี มีคาเฉล่ียเทากับ 4.19 ดังตารางท่ี 20 
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ตารางท่ี 20  สรุปคาเฉล่ีย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาระดับ การประเมินผลผลิต ประเมินโดยสถาน 
 ประกอบการหรือหนวยงาน เกี่ยวกับสัมฤทธิผลการฝกงานของนักศึกษา ดานความรู 
 ความสามารถเก่ียวกับงานท่ีปฏิบัติ และคุณลักษณะและความรับผิดชอบของนักศึกษา 
 ในภาพรวม 
 

สัมฤทธิผลการฝกงานของนกัศึกษา  μ  σ  คาระดับ 
ดานความรูความสามารถเก่ียวกับงานท่ีปฏิบัต ิ 4.08 0.47 ดี 
ดานคุณลักษณะและความรับผิดชอบของนักศึกษา 4.29 0.54 ดี 

                                    รวม 4.19 0.47 ดี 

 
ตอนท่ี 5    ความคิดเห็น คําแนะนําอ่ืน ๆ ของสถานประกอบการหรือหนวยงาน 
  การวิเคราะหขอมูลตอนที่ 5 เปนการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการแสดงความคิดเห็น 
และขอเสนอแนะตาง ๆ ของผูควบคุมการฝกงานในสถานประกอบการหรือหนวยงาน   เพื่อทราบความ
คิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรูและทักษะท่ีนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร ควรไดรับ
การเสริม และความเห็นและคําแนะนําอ่ืน ๆ ผูวิจัยไดใชการวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive 
analysis) ขอมูลท่ีไดจากแบบประเมิน ประกอบดวย ความรูและทักษะท่ีนักศึกษาควรไดรับการ
เสริม  และขอเสนอแนะอ่ืน ๆ แจกแจงเปนภาควิชาออกแบบตกแตงภายใน ภาควิชาออกแบบนิเทศ
ศิลป ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา ภาควิชาออกแบบเคร่ืองประดับ 
เนื่องจากมีลักษณะของงานที่ปฏิบัติแตกตางกัน  ผลการวิเคราะหสรุปไดดังนี้ 
  5.1 ความรูและทักษะท่ีนักศึกษาภาควิชาออกแบบตกแตงภายในควรไดรับการเสริม 
ดังรายละเอียดตารางท่ี 21 และความเห็นและคําแนะนําอ่ืน ๆ ตารางท่ี 22 
 
ตารางท่ี 21  ความคิดเห็นของผูควบคุมการฝกงานของสถานประกอบการหรือหนวยงาน ดาน 
  ความรูและทักษะท่ีนักศึกษาภาควิชาออกแบบตกแตงภายในควรไดรับการเสริม 
 

ความรูและทักษะท่ีควรไดรับการเสริม 
 

ความถี่ 
- เสริมทักษะดานการทําโมเดลใน 3 ดี 22 
- ปรับปรุงทักษะการใชภาษาอังกฤษ 15 
- ความม่ันใจ ความกลาแสดงออก, การนําเสนอ งาน 8 
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ตารางท่ี 21 (ตอ) 
 

ความรูและทักษะท่ีควรไดรับการเสริม 
 

ความถี่ 
- ความรูเร่ืองวัสดุใหม ๆ และการนําไปใช 6 
- ควรมีการเยี่ยมชม การกอสรางจริงเพื่อการเรียนรูการทําแบบ 
  และการออกแบบที่ดีข้ึนและมีความเขาใจมากข้ึน 

4 
 

- นักศึกษามีทักษะในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรคอนขางดี   
  ควรเสริมในการใชโปรแกรมชวยในการออกแบบข้ันสูงตอไป 

1 
 

- คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ สวนอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของ เชน กอสราง 
  โครงสราง สเก็ตช 

2 

- เสริมทักษะในการใชมือสเก็ตชงาน   การลงสี    จะไดใชไดทําคอมพิวเตอร 
  และมือเพ่ือประโยชนในการทํางานในภายภาคหนา 

1 

- ควรมีการฝกงานท่ีนานพอที่ทําครบโครงการจะไดมี 
  ประสบการณท่ีสมบูรณ 

1 

- เพิ่มความรูท่ีไมใชสายงานเชน เศรษฐกิจ,สังคมฯลฯ 1 
- แนวความคิดท่ีเปนไปไดจริงจะทําใหนักศึกษาพัฒนาไปไดอีก 1 
- ควรศึกษาขนาดเฟอรนิเจอรใหมาก 1 
- ควรฝกการมีปฏิสัมพันธกับผูรวมงานใหมากข้ึน,ควรมีความ 
  กระตือรือรนในการทํางาน 

1 

- การหาขอมูลที่เกี่ยวของท้ังหมดเพื่อเตรียมเขียน (Research for  
  development by oneself ) และเขาใจรายละเอียดสําหรับโครงสราง 

1 

- การเขียนงานดวยมือ การนําเสนองาน และเพิ่มเติมรายละเอียดดานขอมูล 
  ตาง ๆ    

1 

-ไดสัมผัสงานจริงท่ีลูกคาตองการและทราบแนวทางการตลาด ตอบความ 
  ตองการของลูกคา 

1 

- โปรแกรม โฟโตช็อป ,ออโตแคด ใหคลองกวานี้ 1 
- อานหนังสือและแนวคิดทางการออกแบบเพ่ิมเติม 1 
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ตารางท่ี 22   ความเห็นและคําแนะนําอ่ืน ๆ ของผูควบคุมการฝกงานของสถานประกอบการหรือ 
  หนวยงานท่ีมีตอนักศึกษาฝกงานภาควิชาออกแบบตกแตงภายใน  
  

ความเห็นและคําแนะนําอ่ืน ๆ 
 

ความถ่ี 
- นักศึกษาเปนคนตรงตอเวลา 1 
- เปนนักศึกษาท่ีทํางานดีมีระเบียบวินัยและมีทักษะการทํางานตลอดจนการ  
   เรียนรูส่ิงใหมๆไดเปนอยางดี 

1 

- มีอัธยาศัยดี มีความรับผิดชอบในการทํางานดี 1 
- นักศึกษามีความกระตือรือรนและรับผิดชอบงานท่ีไดรับมอบหมายอยางดี 1 
- มีความรับผิดชอบในการทํางานดี มีทักษะในการใชคอมพิวเตอรดี 1 
- ฝกการสังเกตรูปแบบการทํางานท้ังตัวเนื้องานและบุคคลรวมงานใหมากข้ึน 
  เนื่องจากปจจุบันการทํางานสวนใหญทําเปนทีมเพื่อเปนประโยชนใน 
  อนาคต 

1 

- มีความใฝรู สามารถทํางานกับผูอ่ืนไดดี รับผิดชอบงานท่ีไดรัยมอบหมายดี 1 
- พื้นฐานการออกแบบที่ดี มีความต้ังใจในการทํางานสูง เพิ่มความ 
  กระฉับกระเฉง  ในการทํางาน , ฝกการนําเสนองาน เพิ่มเติมจะดีข้ึนมาก 

1 

- การไดรูไดเห็นจากของจริง ปฏิบัติงานจริง วัสดุจริง การทํางานจริงๆจะทํา 
  ใหนักศึกษาไปไดอีกระดับเปนประสบการณท่ีดี 

1 

- ควรพูดใหฉะฉานข้ึน จะทําใหนักศึกษาดูสมบูรณในทุกดานเพราะนักศึกษา 
  มีความสามารถสูง 

1 

- นักศึกษามีความประพฤติเรียบรอย ตั้งใจทํางานและสามารถรวมงานกับ 
  ทีมงานไดดี 

1 

- ดูแฟรทุกแฟรท่ีจัดข้ึนในประเทศและตางประเทศไมเฉพาะงานสถาปนิก, 
  บานและสวน 

1 

- มีความใฝรู ในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรมีการพัฒนาทักษะตามงานท่ี 
  ไดรับมอบหมายใหทํา ถามีทักษะในดานภาษาอังกฤษจะดีตอตัวนักศึกษา 
   เองในอนาคต 

1 

- มีความต้ังใจในการทํางานดีแลวควรหาความรูเพิ่มเติมดานรูปแบบงาน 
  ออกแบบ 

1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 22  (ตอ) 
 

ความเห็นและคําแนะนําอ่ืน ๆ 
 

ความถ่ี 
- มาเชาดีมาก 1 
- มีความพยายามและต้ังใจทํางานดี 1 

   
 5.2 ความรูและทักษะท่ีนักศึกษาภาควิชาออกแบบออกแบบนิเทศศิลปควรไดรับการ
เสริม ดังรายละเอียดตารางท่ี 23 และความเห็นและคําแนะนําอ่ืน ๆ ตารางท่ี 24 
 
ตารางท่ี 23   ความคิดเห็นของผูควบคุมการฝกงานของสถานประกอบการหรือหนวยงาน  ดาน 
                   ความรูและทักษะท่ีนักศึกษาภาควิชาออกแบบนิเทศศิลปควรไดรับการเสริม 
 

ความรูและทักษะท่ีควรไดรับการเสริม ความถ่ี 
- ความรูทางดาน 3 ดี คอมพิวเตอรกราฟก  4 
- เพิ่มเติมภาษาและความรูดานอ่ืนๆ เร่ืองการตลาด ตราสินคา และกลยุทธ 
  อ่ืนๆท่ีเกี่ยวของในสายงานโฆษณา 

3 

- ทักษะการนําเสนอแนวความคิดและงานออกแบบ 2 
- ควรมีการสอนและเรียนรูกระบวนการทํางานจริงวามีข้ันตอน 
  อยางไร เพื่อใหนักศึกษาเห็นภาพรวมของงานท้ังหมด 

2 

- ควรฝกออกแบบงานท่ีหลากหลายรูปแบบมากข้ึนเพ่ือสามารถ 
  สรางสรรคงานในสไตลอ่ืนๆท่ีไมใชอยางท่ีตนถนัดได 

2 

- ควรไดรับการเพิ่มทักษะในการใชมือเขียนงานมากข้ึนและเพิ่ม 
  ประสบการณการทํางานกับคอมพิวเตอร 

2 

- พัฒนาความคิดสรางสรรค ในแนวทางที่นักศึกษาไมเคยคิด 
   ฝกฝนการจับประเด็นความคิดใหแมนยํา 

1 

- พยายามทํางานหลากหลายการศึกษางานเพิ่มเติม 1 
- เรียนรูความรูใหม มุมมองใหมของงานออกแบบของนักออกแบบตางชาติ 1 
- ข้ันตอนและทักษะในการผลิตภาพยนตรโฆษณา ตลอดจน 
  ความเขาใจในศาสตรการเลาเร่ืองดวยภาพ 

1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 23  (ตอ) 
 

ความรูและทักษะท่ีควรไดรับการเสริม ความถ่ี 
- การกําหนดเร่ืองสากลของงานขนาดใหญ เชนบิลบอรดและ แบนเนอร 1 
- ความม่ันใจในตนเอง , การส่ือสาร 1 
- การใชภาษาในการส่ือสาร และนําเสนอผลงาน 1 
-โปรแกรมโฟโตช็อปดานการถายภาพ 1 
- ควรเพิ่มทักษะการส่ือสารและความคิดสรางสรรค 1 
- การใชเทคนิคตางๆในการทําอารตเวิรค ท่ีหลากหลายมากข้ึน 1 
- การปรับใชการออกแบบในการทํางานใหเหมาะสม 1 
- สงเสริมใหนักศึกษาไดเรียนรูดานงานออกแบบมากข้ึน 1 
- ทักษะในการลงสีและองคประกอบในการจัดวางสี 1 

 
ตารางท่ี 24   ความเห็นและคําแนะนําอ่ืน ๆ ของผูควบคุมการฝกงานของสถานประกอบการหรือ 
  หนวยงานท่ีมีตอนักศึกษาฝกงานภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป 
  

ความเห็นและคําแนะนําอ่ืน ๆ 
 

ความถ่ี 
- มีความกลาแสดงความเห็นมากกวานี้ 1 
- พัฒนาการนําเสนองานใหนาสนใจตรงประเด็น อยาลืมเอาบทเรียนจาก 
  ฝกงานมา  ใชจริง 

1 

- อยากใหนักศึกษาฝกงานออกแบบไดหลายแนวมากยิ่งข้ึน เพื่อจะเปนผลดี 
  ในการทํางานในอนาคตหรือสรางสรรคผลงานแนวท่ีตนถนัดใหโดดเดน 
   เปนท่ีสะดุดตามากยิ่งข้ึน 

1 

- นักศึกษามีความคิดสรางสรรคพอสมควร มีทักษะพื้นฐานท่ีดี ควร 
  ปรับปรุงเร่ืองการสงงานตามกําหนดเวลา  

1 

- หาประสบการณชีวิตเพิ่มเติม 1 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 24 (ตอ) 
 

ความเห็นและคําแนะนําอ่ืน ๆ 
 

ความถ่ี 
- มีความสนใจในเร่ืองท่ีนอกเหนือจากวัตถุประสงคท่ีเขามาฝกงานควร 
  ไดรับการสงเสริมดวยนักศึกษามีความต้ังใจดีขยันในการทํางานอยูแลวแต 
  ดวยระยะเวลาการฝกส้ันเกินไปจึงไมคอยไดแสดงทักษะความสามารถท่ี 
  มีไดอยางเต็มท่ี 

1 

- ความสามารถในดานความคิดสรางสรรคและการออกแบบถือวาอยูใน 
  เกณฑดีมาก มีความรูความเขาใจรวมท้ังศึกษาขอมูลในการทํางานแตละ 
  ช้ินเปนอยางดี มีความกระตือรือรนในการเรียนรูเกี่ยวกับงานท่ีไดรับ 
  มอบหมายอยางดี มีความรับผิดชอบและตรงตอเวลา 

1 

- ชวยแกปญหาและหาทางออกไดดี มีทักษะดีมากอยากใหหาความรูใหม ๆ 
  และประสบการณใหมๆเสริมใหกับตัวเองรวมทั้งศึกษางานอ่ืนๆ อยาง 
  สมํ่าเสมอ 

1 

- นักศึกษามีความต้ังใจท่ีจะเรียนรูส่ิงใหมๆอยูเสมอ มีความกระตือรือรนใน 
  การทํางานอยางมากและเปนคนท่ีมีวินัยในสายงานท่ีตัวเองปฏิบัติอยู 

1 

- ควรมีความขยันและรับผิดชอบในการทํางานมากข้ึน มีการเร่ิมตนท่ีดีแต 
  ยังขาดความพยายามในการแกปญหาดวยตัวเอง 

1 

- ช่ัวโมงการฝกงานท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดข้ันตํ่ามีจํานวนช่ัวโมงนอยเกินไป 
   ควรเพิ่มข้ึนนักศึกษาจะไดประโยชนมากกวานี้ ระยะเวลาไมควรต่ํากวา 2  
   เดือน 

1 

- มีความรูและทักษะในการเปนอารตไดเร็คเตอรท่ีดีได มีความคิด 
  สรางสรรคในตัวสูง ขอใหเพิ่มเติมความรูอ่ืนๆ เพิ่ม นาจะเปนคนท่ีมี 
  คุณภาพของวงการโฆษณาได 

1 

- มีความสนใจในดานแฟช่ันและสามารถเขาใจสไตลของงานท่ีไดรับ  
  วิเคราะห วิจารณดี มีความรับผิดชอบกับงานท่ีไดรับมอบหมาย 

1 

-สามารถปฏิบัติงานไดดีมาก เรียนรูงานไดดี ทํางานเร็ว มีพื้นฐานการ 
  ออกแบบท่ีดี ไดรับคําชมในงานหลายช้ิน 

1 

- มีพื้นฐานและความตั้งใจมุงม่ันดี เคารพกฎระเบียบและมีสัมมาคารวะ  
  นาจะเปนบุคคลากรทีดีในอนาคต 

1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 24 (ตอ) 
 

ความเห็นและคําแนะนําอ่ืน ๆ 
 

ความถ่ี 
- มีพื้นฐานที่ดีและมีความคิดสรางสรรคในตัวสูง ถาเพิ่มเติมคามรูอ่ืนๆมาก 
  ข้ึนอีก ก็จะเปนคนท่ีมีคุณภาพของวงการโฆษณาได 

1 

- มีความขยันและต้ังใจทํางานท่ีดี เรียนรูไดเร็วแตควรมีความหลากหลายใน 
  ผลงานมากกวานี้ 

1 

- ควรไปดูงานออกแบบตามงานแสดงนิทรรศการบอย ๆ หรืองานใน  
   เว็ปไซด กราฟกตางๆ 

1 

 
 5.3  ความรูและทักษะท่ีนักศึกษาภาควิชาออกแบบออกแบบผลิตภัณฑ ควรไดรับการ
เสริม ดังรายละเอียดตารางท่ี 25 และความเห็นและคําแนะนําอ่ืน ๆ ตารางท่ี 26 
 
ตารางท่ี 25   ความคิดเหน็ของผูควบคุมการฝกงานของสถานประกอบการหรือหนวยงาน   ดาน 
                     ความรู และทักษะท่ีนักศึกษาภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑควรไดรับการเสริม 
 

 

ความรูและทักษะท่ีควรไดรับการเสริม 
 

ความถ่ี 
- ทักษะการเขียนงานดวยมือ 2 
- การนําเสนองาน/นําเสนอแนวความคิด ในท่ีประชุม 2 
- ทักษะในการส่ือสาร 1 
- เทรนดของการออกแบบใหสอดคลองกับการตลาดในปจจุบัน/ อนาคต 1 
- เร่ืองทักษะความรูทางดานการผลิต เพื่อเสริมสรางใหการออกแบบเปน 
  จริงมากข้ึนเพ่ือเปนพื้นฐานในการทํางานจริงตอไป 

1 

-โปรแกรม 3ดี แม็กซ โฟโตช็อป การสรางภาพประกอบ และศึกษาวัสดุ 
  วัตถุดิบท้ังใหมและเกา 

1 

- การมอง หาแนวคิดการใชรูปทรง 1 
- เขียนแบบตองเพิ่มเติมใหมากกวาเดิมจะออกแบบในคอมพิวเตอรไดดีมาก 
  ข้ึน 

1 

- ทักษะเกี่ยวกับการใชวัสดุตกแตง 1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 25  (ตอ) 
 

 

ความรูและทักษะท่ีควรไดรับการเสริม 
 

ความถ่ี 
- ทักษะการใชคอมพิวเตอรท่ีคลองแคลว และลึกซ้ึงสําหรับวิชาชีพ 1 
- ความรูเฉพาะทางโดยเฉพาะโปรแกรมโฟโตช็อป 1 
- การใชเคร่ืองแม็ค 1 
- ควรเพิ่มการคิดสรางสรรคงาน 1 
- หม่ันศึกษาจากงานจริง 1 
- ความรูรอบตัวทั่วไปทุกแนว เพื่อการมองโลกอยางเขาใจ 1 
- เร่ืององคประกอบการใชรูปทรง,เสน,การคล่ีคลายรูปทรง 1 
- ถาอยากทํางานโฆษณาก็ควรศึกษาดูงานโฆษณาของตางประเทศเยอะๆ 1 
- ทักษะในการทํา 3ดี และบางโปรแกรม 1 
- ควรเพิ่มทักษะการปฏิบัติจริงเขาไปในระหวางทฤษฎีใหมากกวานี้เพราะ 
  บางโอกาสภาคทฤษฎีก็นํามาใชในการปฏิบัติจริงไดไมงาย  อยูท่ีการ   
  สัมผัส และฝกฝน 

1 

 
ตารางท่ี 26   ความเห็นและคําแนะนําอ่ืน ๆ ของผูควบคุมการฝกงานของสถานประกอบการหรือ 
 หนวยงานท่ีมีตอนักศึกษาฝกงานภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ 
 

ความเห็นและคําแนะนําอ่ืน ๆ 
 

ความถ่ี 
- ควรเพิ่มความรอบรูในดานอ่ืนๆท่ีเกี่ยวกับงานออกแบบ การตลาด,การ 
  วิเคราะห  ตนทุน ภาพรวมของการใชงาน 

1 

- ฝกหัดและมองหาแงมุมใหมๆ 1 
- เปนคนยิ้มงายเขากับผูอ่ืนไดดี ตั้งใจรับผิดชอบดีมาก 1 
- การเพิ่มมุมมองในการออกแบบ ในมุมของผูใชงานจริง,ตนทุน,การตลาด 
  โดยรวมนักศึกษามีความรูความสามารถในการออกแบบควรพัฒนาตอไป 
  ควบคูกับลักษณะการทํางานในชีวิตจริงท่ีมีความเปนระบบตามข้ันตอน 
  มากข้ึน 

1 

- อยากใหนําความรูในการศึกษามาเผยแพรใหกับสังคม 1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 26 (ตอ) 
 

ความเห็นและคําแนะนําอ่ืน ๆ 
 

ความถ่ี 
-โดยทฤษฎีและปฏิบัตินักศึกษาเปนคนคิดเร็วทําเร็วและทําไดดี แตขาดการ 
  พัฒนาส่ิงใหมๆตอเนื่องควรจะตักตวงโอกาสตางๆเพ่ือคิดคนหรือหา 
  แนวทางใหม ๆ ในขณะฝกงานเพื่อพัฒนาความรูความสามารถในขณะ 
  ปฏิบัติงานจริงใหมากกวานี้เพราะเปนคนมีความสามารถ 

1 

- ขยัน รับผิดชอบงานท่ีมอบหมาย พัฒนาทักษะ ฝกฝนและสรางสรรค  
  ผลงาน  หม่ันต้ังคําถามและพูดใหเยอะข้ึนอีกนิดจะดี 

1 

- นักศึกษาเปนคนเขาใจและปฏิบัติงานไดเร็วและตรงวัตถุประสงคการ 
  ทํางานแตควรเพิ่มเติมความละเอียดรอบคอบของผลงานท่ีสําเร็จ 

1 

- หาความรูเพิ่มเติมในมุมอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาผลิตภัณฑ 1 
- เพิ่มการมอง ออกแบบผลิตภัณฑ ในมุมมองของผูซ้ือ, ผูขาย 1 
- เปนคนเขียนเรียบรอย,ตั้งใจทํางานและฝกงานอยูในระเบียบวินัยไดดีมาก 
  และรวดเร็ว 

1 

- นอกจากการเรียนการสอนตามวิชาชีพแลวควรมีกิจกรรมสงเสริมให 
  นักศึกษาไดมีการพัฒนาในการมองเห็นและเขาใจในความเปนไปของ 
  สังคมในหลายแงมุม 

1 

- ฝกใหทําองคประกอบตางๆ เพื่อฝกหัดการแกปญหาเร่ืองรูปทรง 1 
- ฝกหัดใหมองหาแงมุมใหมๆ ในการใชรูปทรง 1 
- นักศึกษามีความสามารถเขาใจในงานสามารถท่ีจะมาสายงานการโฆษณา 
  ได 

1 

 
 5.4  ความรูและทักษะท่ีนักศึกษาภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา ควรไดรับการเสริม ดัง
รายละเอียดตารางท่ี 27 และความเห็นและคําแนะนําอ่ืน ๆ ตารางท่ี 28 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 27   ความคิดเห็นของผูควบคุมการฝกงานของสถานประกอบการหรือหนวยงาน   ดาน 
 ความรูและทักษะท่ีนักศึกษาภาควิชาประยุกตศิลปศึกษาควรไดรับการเสริม 
 

ความรูและทักษะท่ีควรไดรับการเสริม ความถ่ี 
- ทักษะภาษาตางประเทศ   7 
- ทักษะดานการใชคอมพิวเตอรในการประกอบการทํางาน   2 
- การนําทักษะทางดานคอมพิวเตอรมาใชประโยชนใหมากข้ึนกับช้ินงาน 
  เนื่องจากลักษณะงานท่ีเกี่ยวของกับแฟช่ันโชว   นักศึกษาอาจตองลองศึกษา 
  ความสัมพันธองงานท่ีตองมาอยูบนรางกายแตจากการปฏิบัติงาน นักศึกษา 
  สามารถปฏิบัติไดออกมาเปนท่ีนาพอใจ มีความรับผิดชอบและความ 
  พยายามดีมาก 

2 

- การตกแตงภาพ,การถายภาพ 2 
- จดจําเคร่ืองมือในการออกแบบใหดีไวเพราะมีความสําคัญตอ 
  การทํางาน 

2 

- ขอมูลเกี่ยวกับแฟช่ันเพื่อไปประยุกตใชงานท่ีจะทําในอนาคต 
   เชน เทรนดเส้ือผา   ลายผาสีสันในแตละฤดูกาล 

1 

- ความเขมขนของกระบวนการคิดและพัฒนาเพื่อเพ่ิมทักษะ 
  ใหกับความถนัดของวิชาชีพ 

1 

- ควรศึกษาใหเขาใจลักษณะงานประติมากรรมใหเขาใจวัสดุท่ี 
  นํามาปฏิบัติ 

1 

- คอมพิวเตอร/จักร อุปกรณการเย็บ 1 
- เสริมกระบวนการคิดและพัฒนาเพื่อเพ่ิมทักษะใหกับความถนัดของวิชาชีพ 1 
- การศึกษางานดีไซนการออกแบบลายเพื่อนํามาพัฒนาผลงานให 
 โดดเดนเปนเอกลักษณ 

1 

 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 28  ความเห็นและคําแนะนําอ่ืน ๆ ของผูควบคุมการฝกงานของสถานประกอบการหรือ 
 หนวยงานท่ีมีตอนักศึกษาฝกงานภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา 
 

ความเห็นและคําแนะนําอ่ืน ๆ 
 

ความถ่ี 
- หม่ันฝกฝนตนเองและโปรแกรมตางๆ 1 
- มีความกระตือรือรน ในงานดี ขยัน แตตองหม่ันหาความรูเพิ่มเติม 1 
- มีความต้ังใจมุงม่ันในการปฏิบัติงาน 1 
- มีความใสใจในการปฏิบัติงานอยางดี ตั้งใจทํางานท่ีไดรับมอบหมายเปน 
  อยางดี 

1 

- มีความต้ังใจมุงม่ันในการปฏิบัติหนาท่ีสูงมาก 1 
- ควรรักษาเวลาในการทํางานใหมากกวานี้ 1 
- ขยันมีความรับผิดชอบและสรางสรรคผลงานไดตามแนวความคิดท่ีวางไว 1 
- มีมนุษยสัมพันธดี ปรับตัวเขากับระบบการทํางานไดดีมาก 1 
- ระยะเวลาการฝกงานควรมีมากกวา180 ช่ัวโมง เพื่อประโยชนของตัว 
  นักศึกษาเอง 

1 

- ใหหม่ันฝกฝนศึกษาหาความรูเปนการเพิ่มทักษะ 1 
- ปรับตัวเขากับระบบการทํางานไดเปนอยางดี 1 
- ฝกฝนตนเองและโปรแกรมตางๆไดตลอดเวลา 1 
- มีพื้นฐานในศิลปะเบ้ืองตนไดดี ท้ังการหาแนวความคิดการตีความหมาย  
  การใชองคประกอบศิลปและความใสใจในงานท่ีไดรับไปอยางดี แตอยาก 
  ใหเสริมเร่ืองการทํางานแบบเชิงพาณิชย ควบคูไปดวยเชนการวางงานดีไซน 
  จากคอมพิวเตอร และการใชจักรเย็บ 

1 

- มีการพัฒนาทักษะในการทํางานอยูเสมอ 1 
- เปนเด็กท่ีมีความต้ังใจ ขยันอดทนและมีทักษะทางการวาดดวยมือสูงหาก 
  สามารถเติมทักษะทางคอมพิวเตอรก็สามารถจะประกอบอาชีพนี้ไดดีมาก 

1 

- ชวงเวลาฝกนอยไป , คอมพิวเตอรและอุปกรณสมัยใหมอาจจะชวยให 
  ทํางานไดเร็วข้ึนแตมันคิดหรือจินตนาการไมได ใชสมองคิดงานเยอะๆ 

1 

- ตองการใหนักศึกษามีความกลาแสดงออกในการแสดงความคิดเห็นและ 
  การนําเสนอนาจะเปนสวนชวยในการผลักดันความกาวหนาในอาชีพ 

1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 28 (ตอ) 
 

ความเห็นและคําแนะนําอ่ืน ๆ 
 

ความถ่ี 
- สงสัยอยากรูอะไรก็ถามอยาปลอยผานเพราะบางคร้ังปฏิบัติอาจไมตรงกับ 
  ทฤษฎีความรูทุกอยางทฤษฎีพื้นฐานตองแนน แตเม่ือทํางานจริงเราตอง 
  ยืดหยุนปรับใชตามสถานการณ 

1 

- นักศึกษาเรียนรูงานไดเร็วและมีความรับผิดชอบและต้ังใจสูงหากพัฒนาใน 
  จุดหลักคือรูปแบบงานดีไซนศึกษาวิจัยของการออกแบบและการนํามาใช 
  จริงและสามารถมีผลงานโดดเดนตอไปในอนาคตไดด ี

1 

- งานโฆษณาคืองานศิลปะแขนงหนึ่งซ่ึงเราสามารถใชศิลปะทุกแขนงมา 
  ประยุกตใชได อาจจะตองเนนใหนักศึกษาฝกปรับใหนํามาใชรวมกับ 
  ช้ินงาน นั้นๆได 

1 

 
 5.5  ความรูและทักษะท่ีนักศึกษาภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ ควรไดรับการเสริม 
ดังรายละเอียดตารางท่ี 29  และความเห็นและคําแนะนําอ่ืน ๆ ตารางท่ี 30 
   
ตารางท่ี 29   ความคิดเห็นของผูควบคุมการฝกงานของสถานประกอบการหรือหนวยงาน  ดาน 
                   ความรูและทักษะท่ีนักศึกษาภาควิชาออกแบบเคร่ืองประดับควรไดรับการเสริม 
 

 

ความรูและทักษะท่ีควรไดรับการเสริม 
 

ความถ่ี 
- การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการออกแบบเคร่ืองประดับ เชน จิวเวลร่ี   
  แคด 

4 

- ควรฝกทักษะการเขียนงานดวยมือเพ่ิมเติมมากข้ึน 2 
- ทักษะเกี่ยวกับเร่ืองของผา, การเย็บปกถักรอย (ในกรณีท่ีตองการทํางานดาน 
  แฟช่ัน) 

2 

- การเขียนภาพสามมิติ 1 
- ทักษะในการติดตอประสานงานอยางเปนทางการกับผูอ่ืน 1 
- ควรมีเวลาเสริมสรางทักษะเรียนรูในแตละกลุมลูกคา แนวทาง  
  การออกแบบมากกวานี้ 

1 

   ส
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ตารางท่ี 29  (ตอ) 
  

 

ความรูและทักษะท่ีควรไดรับการเสริม 
 

ความถ่ี 
- เรียนรูคุณสมบัติของพลอยแตละชนิด 1 
- ใหเรียนรูโปรแกรมการออกแบบเพ่ิมเติมเชน การสรางภาพประกอบ และ  
   โฟโตช็อป 

1 

- ควรฝกทักษะการเขียนภาพแบบและฝกทักษะการใชคอมพิวเตอรเพิ่มเติม 1 
- ควรศึกษาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1 

 
ตารางท่ี 30  ความเห็นและคําแนะนําอ่ืน ๆ ของผูควบคุมการฝกงานของสถานประกอบการหรือ 
  หนวยงานท่ีมีตอนักศึกษาฝกงานภาควิชาออกแบบเคร่ืองประดับ 
 

ความรูและทักษะท่ีควรไดรับการเสริม ความถ่ี 
- เพิ่มระยะเวลาการฝกในงานประกอบการท่ีผลิตเคร่ืองประดับเพื่อใหรูวาการ 
  ทํางานจริงต้ังแตกระบวนการแรกถึงสุดทาย รูปแบบท่ีผลิตไปยังประเทศ 
  ตาง ๆ 

1 

- ถึงแมวาจะเรียนทางดานวิเคราะหอัญมณีมานอยกวามหาวิทยาลัยอ่ืนแต 
  นักศึกษาก็มีความสนใจใสใจในงานท่ีมอบหมายใหคนควาหาความรู 
   เพิ่มเติมดี 

1 

- มีความต้ังใจในการฝกงานเปนอยางดี 1 
- มีการสนใจศึกษาแลพัฒนางานออกแบบท่ีดี 1 
- มีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 1 
- เรียนรูส่ิงท่ีตัวเองไมถนัดเพิ่มเติมและชวยเหลือเพ่ือนรวมงานเปนอยางดี 1 
- มีการสนใจในทักษะดานอ่ืน และพัฒนาทักษะดานคอมพิวเตอรและการ 
  ออกแบบ 

1 

- ควรฝกฝนงานออกแบบอยูตลอดเวลาและความอดทนมากกวานี้ 1 
- ตองมีเวลาในการฝกงานมากกวานี้ 1 
-ไมสามารถทํางานไดในสายงาน แค็ด 1 

 

   ส
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ตารางท่ี 30 (ตอ) 
 

ความรูและทักษะท่ีควรไดรับการเสริม ความถ่ี 
- ความละเอียดในการทํางานรอบคอบและต้ังใจใหมากกวานี้ 1 
- ควรเพิ่มความรับผิดชอบ และการตรงตอเวลา 1 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทท่ี  5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเ ร่ือง  “การประเมินการฝกงานวิชาชีพของนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป 
มหาวิทยาลัยศิลปากร” เปนการวิจัยเชิงประเมิน (Evaluation research) โดยมีวัตถุประสงค 2 
ประการ ไดแก 1) เพ่ือประเมินผลการดําเนินงานการฝกงานวิชาชีพของนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามความคิดเห็นของนักศึกษาประเมินตนเอง และคณะกรรมการดําเนินงาน
ฝกงานวิชาชีพประเมิน  2) เพื่อศึกษาผลการประเมินเกี่ยวกับสัมฤทธิผลการฝกงานวิชาชีพของ
นักศึกษาในสถานประกอบการหรือหนวยงาน ตามความคิดเห็นของผูประกอบการ  โดยใชรูปแบบ
การประเมิน CIPP ประเมินดานบริบท ปจจัยเบ้ืองตนของการฝกงาน กระบวนการในการ
ดําเนินงาน และผลผลิตการฝกงาน 
  ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ คณะกรรมการดําเนินงานฝกงานวิชาชีพ จํานวน 33 
คน และนักศึกษาปจจุบันท่ีกําลังศึกษาอยูช้ันปท่ี 4 ในปการศึกษา 2553 และออกฝกงานวิชาชีพใน
ภาคการศึกษาฤดูรอน ปการศึกษา 2552 (ฝกงานในชวงระหวางวันท่ี 1 มีนาคม 2553 -  25 
พฤษภาคม  พ.ศ. 2553) จํานวน 202 คน  ผูประกอบการ จํานวน 112 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคือ 1)แบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ ซ่ึงผูวิจัยไดจัดทําข้ึนโดย
ศึกษาจากทฤษฎี แนวคิดและการทบทวนเคร่ืองมือในรายงานการวิจัยท่ีเกี่ยวของ โดยแบงออกเปน 3 
ตอน ไดแก ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ขอคําถามเปนแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check list) ตอนท่ี 2 คําถามความคิดเห็นการประเมินการฝกงานวิชาชีพของ
นักศึกษาคณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร  ดานบริบทเก่ียวกับวัตถุประสงคของการฝกงาน 
ดานปจจัยเบื้องตน ดานกระบวนการในการดําเนินงานฝกงานวิชาชีพ และดานผลผลิตของการ
ฝกงานวิชาชีพของนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป ท่ีฝกงานวิชาชีพภาคการศึกษาฤดูรอน ปการศึกษา 
2552   ขอคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ และตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถาม
ปลายเปด (Open ended) เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น และขอเสนอแนะตาง ๆ 
เพิ่มเติมเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา หรือการปรับปรุงการดําเนินงานการฝกงานวิชาชีพ  ซ่ึง
แบบสอบถามดังกลาวไดผานการตรวจสอบความเที่ยงตรงดานเน้ือหาและดานการวัดและการ
ประเมินผลจากคณาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผูทรงคุณวุฒิแลว และไดนําแบบสอบถามไป
ทดลองใช (Try out) กับอาจารย  และนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร  ท่ีไมใช 
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กลุมเปาหมาย  จํานวน  30 คน  แลวนํามาคํานวณหาคาความเ ช่ือม่ัน  (Reliability)  โดยใช
สัมประสิทธ์ิครอนบาค (Cronbach alpha coefficient)ไดคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับ
เทากับ .859   2) แบบประเมินผลการฝกงานวิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบภายใน 
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา 
และสาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองประดับ ประเมินโดยสถานประกอบการหรือหนวยงาน ใชมาตรา
สวนประมาณคา (Rating Scale)  5 ระดับ และคําถามปลายเปดเกี่ยวกับความรูและทักษะท่ีนักศึกษา
ควรไดรับการเสริม รวมถึงความเห็นและคําแนะนําอ่ืน ๆ ของสถานประกอบการหรือหนวยงาน 
  การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
นําแบบสอบถามท่ีไดไปเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง และนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะห
ขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for windows (Statistical package for the social science for 
windows) เพื่อคํานวณคาทางสถิติ ไดแก การแจกแจงความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) 
คาเฉล่ีย (μ ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) และการวิเคราหเชิงพรรณนา (Descriptive analysis)  
 

1.  สรุปผลการวิจัย 
  จากการวิจัยเร่ือง “การประเมินการฝกงานวิชาชีพของนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป 
มหาวิทยาลัยศิลปากร” สามารถสรุปผลการวิจัยเปนประเด็นสําคัญไดดังนี้ 
  1.1 ผลการประเมินการฝกงานวิชาชีพของนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตามความคิดเห็นของนักศึกษาประเมินตนเองและคณะกรรมการดําเนินงานฝกงาน
ประเมิน 
  1.1.1 ดานบริบท วัตถุประสงคการฝกงาน พบวาในภาพรวมอยูในระดับมาก (μ =
4.19)  เม่ือจําแนกเปนรายขอ พบวา  วัตถุประสงคของการฝกงานเปนการเตรียมความพรอมใหกับ
นักศึกษาในการประกอบอาชีพและการทํางานรวมกับผูอ่ืนหลังสําเร็จการศึกษา     มีการประเมินอยู
ในระดับมาก คาเฉล่ียสูงสุด (μ =4.38)  รองลงมา คือ วัตถุประสงคการฝกงานมีความสอดคลองกับ
พันธกิจการผลิตบัณฑิตของคณะ ( μ =4.26)   วัตถุประสงคการฝกงานมีความสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของหลักสูตรการศึกษา (μ =4.17)  วัตถุประสงคของการฝกงานมีความสอดคลองกับ
ความตองการของสถานประกอบการหรือหนวยงาน  (μ =4.08) และลําดับทายสุดคือ วัตถุประสงค
การฝกงานสอดคลองกับพัฒนาการทางสังคมและเศรษฐกิจ (μ =4.07) 
         1.1.2 ดานปจจัยเบ้ืองตน จําแนกตามเนื้อหาสาระของการฝกงาน งบประมาณ 
บุคลากร ความรูพื้นฐานเก่ียวกับวิชาชีพของนักศึกษาและคุณลักษณะของนักศึกษา  พบวาใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก (μ =4.04) โดยเม่ือจําแนกตามประเด็นพบวา  ในภาพรวมเน้ือหาสาระการ
ฝกงานอยูในระดับมาก  ( μ =4.20)  คุณลักษณะของนักศึกษา อยูในระดับมาก  ( μ =4.06) 
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งบประมาณท่ีจัดสรรสนับสนุนการฝกงาน อยูในระดับมาก ( μ =4.01)  ความรูพื้นฐานเก่ียวกับ
วิชาชีพของนักศึกษา อยูในระดับมาก ( μ =3.93) ยกเวนความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษา อยูในระดับปานกลาง ( μ =3.40) และลําดับสุดทายบุคลากรที่เกี่ยวของกับการฝกงาน
มีความเหมาะสม ในภาพรวมอยูในระดับมาก (μ =3.92)  
   1.1.3 ดานกระบวนการ จําแนกตามการเตรียมการกอนฝกงาน ระหวางฝกงาน  
และหลังฝกงาน  พบวาในภาพรวมอยูในระดับมาก ( μ =3.98) เมื่อจําแนกตามประเด็นพบวา 
ระหวางฝก สภาพการฝกงานในสถานประกอบการหรือหนวยงาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก 
( μ =4.10) คาเฉล่ียสูงสุด  กอนฝกงาน ความเหมาะสมของเอกสารฝกงาน ในภาพรวมอยูในระดับ
มาก ( μ =3.99) ระยะเวลาการฝกงานท่ีกําหนดในภาพรวมอยูในระดับมาก ( μ =3.91)  การจัด
ปฐมนิเทศและใหคําปรึกษาแนะนํา ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( μ =3.90)   และลําดับสุดทาย หลัง
การฝก การมีสวนรวมแลกเปล่ียนประสบการณท่ีไดรับจากการฝกงาน  อยูในระดับมาก (μ =3.87) 
        1.1.4 ดานผลผลิต  ผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษาจากการฝกงานวิชาชีพ พบวา
ในภาพรวมอยูในระดับมาก (μ =4.10) เม่ือจําแนกเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกรายการ พบ
สูงสุด คือ นักศึกษามีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพของตน (μ =4.20)   และลําดับสุดทายคือ  นักศึกษาไดรับ
การเสนองานกอนจบการศึกษา (μ =3.94)  
         1.1.5 การวิเคราะหความคิดเห็น และขอเสนอแนะดานบริบท ดานปจจัยเบ้ืองตน 
ดานกระบวนการ และดานผลผลิต คณะกรรมการดําเนินงานฝกงานวิชาชีพ และนักศึกษาฝกงาน ได
เสนอความคิดเห็นดังนี้ 
        ดานบริบท เนื่องจากมีสถาบันการศึกษาที่มีการจัดสงนักศึกษาฝกงานจํานวนมาก 
ทําใหมีสถานท่ีฝกงานไมเพียงพอ โดยบางสาขาวิชาท่ีจํากัดในเร่ืองวิชาชีพเฉพาะท่ีศึกษา จําเปน
จะตองฝกงานในสาขาวิชานั้น อาทิ การออกแบบเคร่ืองประดับ สงผลใหการฝกงานวิชาชีพของ
นักศึกษาบางคนไมไดตามวัตถุประสงค    
  ดานปจจัยเบ้ืองตน ประเด็นของเน้ือหาสาระของงานท่ีฝก ไดแก การท่ีนักศึกษา
ฝกงานไดรับมอบหมายใหทํางานหลายฝาย ทําใหการทํางานยากและงานชา  ไมไดฝกงานในดานท่ี
มีการตกลงไวกับหนวยงานเนื่องจากระยะเวลาท่ีนักศึกษาไปฝกไมมีงานประเภทดังกลาว แต
นักศึกษาก็ไดความรูประเภทอ่ืนมา  งานท่ีไดรับมอบหมายเปนงานงายและเยอะ  ในสวนของ
งบประมาณ ควรมีงบประมาณสําหรับนักศึกษาฝกงานในดานท่ีพักและคาเดินทางสําหรับการ
ฝกงานในสถานท่ีหางไกลหรือตางจังหวัด เพื่อเปนการเปดโอกาสในการเรียนรูงานใหม ๆ ไมใชแต
เพียงบริเวณใกลเคียงท่ีพักนักศึกษา รวมถึงงบประมาณในการจัดใหความรูพื้นฐานสําหรับการ
ปฏิบัติงานเปนระบบและมารยาทในที่ฝกงาน ควรใหมีบุคลากรท่ีใหคําแนะนําเกี่ยวกับการฝกงาน
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ไดตลอดเวลา และดานบุคลิกภาพของนักศึกษาฝกงานบางคนยังเด็กและวุฒิภาวะยังนอย ทําให
เจาของธุรกิจไมเช่ือถือ หรือเปนผูหญิงท่ีตองไปฝกงานดานท่ีสวนใหญเปนผูชาย ทําใหผูหญิงดูไม
นาเช่ือถือได จึงควรท่ีจะมีการใหคําแนะนํา การปฏิบัติตนของนักศึกษาฝกงานท่ีจะตองไปอยูใน
สถานการณดังกลาว 
    ดานกระบวนการ   เอกสารฝกงานมีจํานวนมากทําให สับสนในข้ันตอน 
กระบวนการ และควรออกเอกสารฝกงานใหเร็วข้ึน ควรจะเปนชวงเดือนตุลาคม เพราะจะไดหา
แหลงฝกงานไดตามตองการ ซ่ึงการเปดโอกาสใหนักศึกษาเลือกสถานท่ีฝกงานเองดีอยูแลว  การจัด
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝกงาน ควรจัดปฐมนิเทศอยางจริงจังเพ่ือใหความรูกอนการฝกงาน เร่ืองการ
เตรียมการ เร่ืองเอกสารท่ีใชในการฝกงาน การใหคําแนะนําตอการฝกงานและใหคําปรึกษาตอ
สถานท่ีฝกงาน เพื่อใหนักศึกษามีทางเลือกท่ีหลากหลาย  ระยะเวลาการฝกงานควรมากวา 180 
ช่ัวโมง และหลังจากการเสร็จส้ินการฝกงาน ควรจัดใหมีชวงเวลาใหนักศึกษาฝกงานประชุม
แลกเปล่ียนประสบการณ 
   ดานผลผลิต  นักศึกษาฝกงานไดรับประโยชนจากการฝกงาน อาทิ ไดกระบวนการ
ทํางานและเทคนิคใหม ๆ ไดรับความรูเพิ่มเติมจากส่ิงท่ีเรียนมาและสามารถนํามาประยุกตใชไดจริง 
ไดรูจักวิธีการทํางานจริง ไดรูจักวิธีการทํางานและการเขาสังคม ไดรูจักกระบวนการทํางานใน
ระบบบริษัทและโรงงานในการผลิตงานในสายที่ไดศึกษา ไดประสบการณจริงท้ังดานการทํางาน
และการใชชีวิต ท้ังนี้โดยรวมแลวนักศึกษาฝกงานมีความรูสามารถในการทํางาน สามารถ
ตอบสนองความตองการในการทํางานของผูประกอบการได 
 

  1.2 ผลการประเมินเกี่ยวกับสัมฤทธิผลการฝกงานวิชาชีพของนักศึกษาในสถาน
ประกอบการหรือหนวยงาน 
          1.2.1 ผลสัมฤทธ์ิดานความรูความสามารถเก่ียวกับงานท่ีปฏิบัติตามท่ีนักศึกษา
ไดรับมอบหมายระหวางการฝกงาน  และคุณลักษณะและความรับผิดชอบของนักศึกษา   ใน
ภาพรวมอยูในระดับดี ( μ =4.19)  โดยเห็นวาดานความรูความสามารถเกี่ยวกับงานท่ีปฏิบัติ ใน
ภาพรวมอยูในระดับดี  ( μ =4.08) เม่ือจําแนกตามประเด็นพบวา นักศึกษามีความสามารถในการ
เรียนรูวิทยาการใหม ๆ อยูในระดับดี  คาเฉลี่ยสูงสุด ( μ =4.25)  รองลงมาคือ ความสามารถในการ
พัฒนาตนเอง ( μ =4.21)   ความรูความสามารถในงานท่ีปฏิบัติ ( μ =4.15)  คุณภาพของผลงานท่ี
ปฏิบัติ (μ =4.14)   การออกแบบและความคิดสรางสรรค (μ =4.13)  การใชวัสดุอุปกรณ ทรัพยากร
ในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ (μ =4.11) ทักษะการใชเคร่ืองคอมพิวเตอร (μ =4.10)   การ
เขียนงานดวยมือและทักษะการลงสี ( μ =4.01) และลําดับสุดทายทักษะการใชภาษา ( μ =3.66)   
ดานคุณลักษณะและความรับผิดชอบของนักศึกษา  ในภาพรวมอยูในระดับดี ( μ =4.29)  เม่ือ
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จําแนกเปนประเด็นพบวา การใหความรวมมือและประสานงานกับผูอ่ืน อยูในระดับดี คาเฉล่ีย
สูงสุด ( μ =4.47)  รองลงมาคือ มีความรับผิดชอบและต้ังใจในการปฏิบัติงาน ( μ =4.43)  มีการ
ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของหนวยงาน (μ =4.38)  เปนผูมีบุคลิกภาพเหมาะสมกับวิชาชีพ ( μ =
4.26)  และการตัดสินใจและแกปญหาเฉพาะหนา(μ =3.89) ตามลําดับ  
        1.2.2 การวิเคราะหความคิดเห็นและคําแนะนําอ่ืน ๆ   สถานประกอบการหรือ
หนวยงานท่ีรับนักศึกษาคณะมัณฑนศิลปเขาฝกงานไดเสนอความคิดเห็น ดังนี้ 
        ดานความรูและทักษะท่ีนักศึกษาควรไดรับการเสริม  สถานประกอบการหรือ
หนวยงานมีความเห็นวานักศึกษาคณะมัณฑนศิลป มีพื้นฐานดานศิลปะและการออกแบบ รวมถึง
ความคิดสรางสรรคดี แตควรไดรับการเสริมทักษะเพิ่มเติมทางดานคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ 
(3 D) สําหรับท่ีจะนํามาใชในการออกแบบ  วิธีการนําเสนอแนวความคิดของงานและการใชภาษา
ในการส่ือสาร โดยเฉพาะการใชภาษาอังกฤษ รวมถึงความกลาท่ีจะแสดงออกดานความคิดเห็น  
ความรอบรูในดานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวกับงานออกแบบ การตลาด การวิเคราะหตนทุน ภาพรวมของการใช
งาน  นอกจากนี้ควรใหนักศึกษาไดมีการศึกษาดูงาน เขาเยี่ยมชมการทํางานจริง ข้ันตอนการผลิต 
การใชวัสดุจริงจากหนวยงานตาง ๆ 
         ดานคุณลักษณะของนักศึกษา สถานประกอบการหรือหนวยงานมีความเห็นวา 
นักศึกษามีความต้ังใจทํางาน มีความกระตือรือรนในการเรียนรูเกี่ยวกับงานท่ีไดรับมอบหมายและ
ส่ิงใหม ๆ อยูเสมอ มีอัธยาศัยดี และมีความรับผิดชอบในการทํางานดี 
         ความคิดเห็นดานอ่ืน ๆ ไดแก เร่ืองระยะเวลาของการฝกงาน มีระยะเวลานอย
เกินไป ควรจัดเวลาฝกงานใหนักศึกษามากกวานี้ ระยะเวลาไมควรต่ํากวา 2 เดือน เพื่อประโยชน
ของนักศึกษา 
   

2. อภิปรายผล  
                  การฝกงานวิชาชีพของนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนการศึกษา
ผลการดําเนินงานการฝกงานวิชาชีพของนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร และผล
การประเมินเกี่ยวกับสัมฤทธิผลจากการฝกงานของนักศึกษาในสถานประกอบการหรือหนวยงาน  
 จากการสอบถามความคิดเห็นในรูปแบบการประเมินผลการฝกงานวิชาชีพของ
นักศึกษาคณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร ท้ังจากคณะกรรมการดําเนินงานฝกงานวิชาชีพ
และนักศึกษาฝกงาน และการประเมินการฝกงานวิชาชีพจากการประเมินโดยสถานประกอบการ
หรือหนวยงานเกี่ยวกับสัมฤทธิผล ดานความรูความสามารถเกี่ยวกับงานท่ีปฏิบัติ และดาน
คุณลักษณะและความรับผิดชอบของนักศึกษา  มีผลการวิจัย สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



137 
 
 2.1 การประเมินดานบริบท พบวา การกําหนดวัตถุประสงคของการฝกงานในภาพ
รวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา คณะกรรมการดําเนินงานฝกงานวิชาชีพและ
นักศึกษาฝกงานมีความเห็นวา เปนการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาในการประกอบอาชีพและ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนหลังสําเร็จการศึกษา คาเฉล่ียสูงสุด ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา ภายหลังจากการผาน
ประสบการณการฝกงานจากสถานประกอบการหรือหนวยงาน ทําใหนักศึกษาไดเปดโลกทัศนและ
เกิดความม่ันใจ สามารถเห็นแนวทางการตอยอดในโลกอาชีพจริง สอดคลองกับแนวคิดของกมล
ฉัตร  มงคลกิจและคณะ (2545:5) ท่ีกลาววา การฝกประสบการณวิชาชีพ เปนการเสริมสราง
ประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพใหเกิดทักษะและประสบการณเพิ่มข้ึน ชวยใหผูเรียนมีความรู 
ความเขาใจในเทคนิค วิธีการ ระบบ ข้ันตอนการทํางาน กอใหเกิดความเช่ือม่ันในตนเอง มีเจตคติท่ี
ดีตออาชีพ พรอมท้ังสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอีกดวย   รองลงมา คือ วัตถุประสงคการฝกงานมี
ความสอดคลองกับพันธกิจการผลิตบัณฑิตของคณะ และสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร     
มีความสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ และสอดคลองกับพัฒนาการทางสังคม
และเศรษฐกิจ ตามลําดับ  ท่ีเปนเชนนี้แสดงใหเห็นวาคณะมัณฑนศิลป ใหความสําคัญในการจัด
การศึกษา เพื่อใหนักศึกษาไดมีประสบการณการทํางานโดยนําความรูท่ีไดจากการศึกษา ไป
ประยุกตใชในการทํางานระหวางฝกงาน  โดยจัดรายวิชาการฝกงานวิชาชีพเปนรายวิชาบังคับของ
หลักสูตร  และมีการกําหนดวัตถุประสงคการฝกงานท่ีชัดเจน รวมถึงนักศึกษามีทัศนคติท่ีดีและเห็น
ความสําคัญของการฝกงานวิชาชีพ เนื่องจากเปนกิจกรรมหลักสําคัญท่ีชวยสรางประสบการณ
วิชาชีพในสาขาท่ีศึกษา ทําใหเกิดการเรียนรู เกิดเจตคติท่ีดีท่ีดีตอการทํางานรวมกับผูอ่ืน ตามพันธ
กิจในการผลิตบัณฑิตของคณะ และเปนการทดสอบความสามารถในการปรับตัวใหทันกับ
สถานการณทางสังคมและเศรษฐกิจ  ตลอดจนเทคโนโลยี  โดยมีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)  เปนกลไกหรือเคร่ืองมือในการนําแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ี
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 เกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ และมาตรฐานการ
อุดมศึกษาไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปแบบ ดวยการนําไปเปนหลักในการพัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตใหบรรลุ
คุณภาพมาตรฐานผลการเรียนรู  
 2.2 การประเมินดานปจจัยเบ้ืองตน ไดแก เนื้อหาสาระของการฝกงาน งบประมาณ 
บุคลากร ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับวิชาชีพของนักศึกษา และคุณลักษณะของนักศึกษา พบวาใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงพิจารณาไดจากรายดาน ไดดังนี้ 
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        2.2.1 เนื้อหาสาระของการฝกงาน จากการประเมินพบวา มีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมาก  ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา หลักสูตรการศึกษามีการกําหนดเนื้อหารายวิชาการฝกงานวิชาชีพ
แตละสาขาอยางชัดเจน คือใหนักศึกษาศึกษาและฝกปฏิบัติงานจริงในสาขาท่ีนักศึกษากําลังศึกษา
อยูและสาขาอ่ืนท่ีเกี่ยวของ  นักศึกษาไดแหลงฝกงานวิชาชีพตรงกับความตองการ และสถาน
ประกอบการหรือหนวยงาน ก็ไดนักศึกษาซ่ึงมีทักษะความพรอมระดับหนึ่งท่ีหนวยงานมีความ
ตองการ เกิดประโยชนท้ังกับตัวนักศึกษาและสถานประกอบการหรือหนวยงาน คือนักศึกษาไดมี
ประสบการณการทํางานจริงทางดานการออกแบบ มีโอกาสเรียนรูเคร่ืองมือและเทคโนโลยี
สมัยใหม รวมถึงระบบขั้นตอนการทํางานในหนวยงาน  สถานประกอบการหรือหนวยงานได
ประโยชนคือ มีคนชวยงานและแบงเบางานและอาจไดรับความคิดสรางสรรคใหม ๆ จากนักศึกษา
ฝกงาน นอกจากน้ีพบวายังมีปจจัยท่ีทําใหงานท่ีนักศึกษาไดรับระหวางฝกไมเปนไปตามความ
ตองการ ก็คือ สถานประกอบการเองยังไมไววางใจในความสามารถของนักศึกษา นักศึกษาบางคน
ไดรับมอบหมายงานงาย ๆ ใหทํา หรือชวงระยะที่ไปฝกงาน ไมมีงานในลักษณะท่ีนักศึกษาตองการ
ฝก  คณะวิชาจึงควรท่ีจะรวบรวมขอมูลของงานท่ีนักศึกษาไดรับระหวางฝกไวเปนขอมูลในการ
ตัดสินใจหาแหลงฝกงานของนักศึกษาในปตอ ๆ ไป 
     2.2.2 งบประมาณท่ีคณะจัดสรรสําหรับการดําเนินงานจัดสงนักศึกษาไปฝกงานใน
สถานประกอบการหรือหนวยงาน และการจัดโครงการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาดานการ
พัฒนาบุคลิกภาพและความรูพื้นฐานท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานแกนักศึกษา จากการประเมินพบวา 
มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ท้ังนี้พบวานักศึกษาบางคนมีความตองการในเร่ืองงบประมาณ
สําหรับการฝกงานในดานท่ีพักและคาเดินทางในสถานท่ีไกล หรือตางจังหวัด  อาจเปนไปไดวา
นักศึกษาตองการฝกงานวิชาชีพในสถานประกอบการหรือหนวยงานนั้นดวยเหตุผลท่ีวา มีงานตรง
ตามความตองการที่จะฝก  หรือนักศึกษาไมสามารถหาแหลงฝกงานใกล ๆ ท่ีมีงานตามความ
ตองการได ดังนั้น คณะหรือภาควิชาจึงควรตองมีการสอบถามเหตุผลความจําเปนท่ีนักศึกษาตองไป
ฝกงานในสถานประกอบการหรือหนวยงานท่ีอยูไกลจากท่ีพักนักศึกษา หรือตางจังหวัด  คณะหรือ
ภาควิชาอาจจะชวยหาแหลงฝกงานท่ีเหมาะสมใหกับนักศึกษาใหม โดยความสมัครใจของนักศึกษา
ดวย 
    2.2.3 บุคลากรท่ีเกี่ยวของกับการฝกงานวิชาชีพ ไดแก อาจารย เจาหนาท่ีของคณะ ผู
ควบคุมดูแลการฝกงานของสถานประกอบการหรือหนวยงาน พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับ
มาก แตเม่ือเปรียบเทียบกับปจจัยดานอ่ืน ๆ คาเฉล่ียอยูในลําดับทาย คือ 3.92 โดยเฉพาะจํานวน
อาจารย บุคลากรที่ทําหนาท่ีแนะนําชวยเหลือติดตามผลและประสานงานกับหนวยงานท่ีนักศึกษา
เขาฝกงาน มีคาเฉล่ีย 3.77 แสดงใหเห็นวา จํานวนอาจารย บุคลากรท่ีทําหนาท่ีแนะนําชวยเหลือ
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ติดตามผล และประสานงานกับหนวยงาน ถึงแมจะมีความเหมาะสมในระดับมาก แตอยูในระดับ
มากตน ๆ ดังนั้น จึงควรพิจารณาเพ่ิมจํานวนอาจารย บุคลากรใหคําแนะนําชวยเหลือในเร่ืองการ
ฝกงานมากข้ึน 
     2.2.4 ความรูพื้นฐานวิชาชีพของนักศึกษา พบวา อยูในระดับมากเกือบทุกประเด็น 
ยกเวน ความสามารถในเรื่องการส่ือสารภาษาอังกฤษ อยูในระดับปานกลาง คาเฉล่ีย 3.40  ท้ังนี้อาจ
เปนเพราะวา หลักสูตรคณะมัณฑนศิลป มีโครงสรางหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนทางดาน
ศิลปะและการออกแบบ เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความสามารถทักษะและความคิดสรางสรรคทาง
ศิลปะและการออกแบบตามสาขาวิชาท่ีศึกษา กําหนดหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 140 
หนวยกิต เปนหมวดวิชาเฉพาะดานจํานวนไมนอยกวา 96-104 หนวยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี 
จํานวนหนวยกิตไมนอยกวา 6-14 หนวยกิต และหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวนหนวยกิตไมนอยกวา 
30 หนวยกิต โดยกําหนดใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน6 หนวยกิต ในช้ันป
ท่ี 1 รายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับศิลปะและการออกแบบ จํานวน 6 หนวยกิต ในช้ันปท่ี 2 เทานั้น 
ดังนั้น จึงควรจัดฝกอบรมหรือสอนเสริมภาษาอังกฤษเพื่อใชในการส่ือสารใหแกนักศึกษาเพิ่มเติม
ในระหวางท่ีศึกษาอยู ช้ันปท่ี 3-4 ดวย  เพื่อชวยพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษา 
นอกจากนี้ยังพบวา นักศึกษามีความสามารถในการใชคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ และมี
ความสามารถในการนําเสนองานคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก แตคาเฉลี่ยคอนขางนอยกวาขออ่ืน ๆ 
แสดงใหเห็นวา นักศึกษาควรไดรับการสอนและฝกทักษะการใชคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ
เพิ่มเติม รวมถึงการนําเสนองานดวยเชนกัน สอดคลองกับผลการวิจัยของมาลินี  วิกรานต และคณะ 
(2547) ท่ีทําการวิจัยเร่ืองภาวะการหางานทําของบัณฑิตคณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร      
ปการศึกษา 2545 และความพึงพอใจของผูจางงาน ผูจางงานมีความคิดเห็นในเร่ืองทักษะท่ีบัณฑิต
คณะมัณฑนศิลปควรไดรับการฝกปฏิบัติเพ่ิมเติม คือ ทักษะดานคอมพิวเตอรโปรแกรมสําหรับการ
ออกแบบ (3D VIZ Studio Auto CAD) ทักษะดานการส่ือสาร (มนุษยสัมพันธ และการนําเสนอ
ผลงานในรูปแบบตาง ๆ ) ทักษะในการใชเทคโนโลยีและภาษาตางประเทศ 
        2.2.5 คุณลักษณะของนักศึกษา พบวา นักศึกษาคณะมัณฑนศิลป มีคุณลักษณะใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวานักศึกษามีคุณลักษณะพรอมท่ีจะออกฝกงาน และทํางาน
รวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 
 2.3 การประเมินดานกระบวนการ จําแนกเปนการเตรียมการกอนฝก ระหวางฝก และ
หลังการฝก พบวาในภาพรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงพิจารณาตามกระบวนการดังนี้ 
        2.3.1 การเตรียมการกอนฝก ประเด็นความเหมาะสมของเอกสารฝกงาน พบวา 
คณะมีการจัดเอกสารที่ใชในการฝกงานประกอบดวยปฏิทินการฝกงาน คูมือการฝกงาน ขอมูล
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ทําเนียบสถานประกอบการและหนวยงานที่เคยรับนักศึกษาฝกงาน และออกหนังสือตาง ๆ เพ่ือใช
ในการหาแหลงฝกงานของนักศึกษา อยูในระดับมาก  มีนักศึกษาบางคนยังไมคอยเขาใจในข้ันตอน
การใชเอกสาร ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา เอกสารท่ีใชในการฝกงานมีจํานวนมาก  และนักศึกษาอาจจะ
ไมไดรับคําแนะนําหรือศึกษาการใชเอกสารอยางละเอียด  จึงควรใหขอมูลหรือใหคําแนะนําแก
นักศึกษาใหมากข้ึน  นอกจากนี้การออกเอกสารฝกงานถึงสถานประกอบการหรือหนวยงาน หาก
คณะดําเนินการออกเอกสารใหนักศึกษาเร็วข้ึน คือชวงประมาณเดือนตุลาคม นักศึกษาจะสามารถ
หาแหลงฝกงานไดตามความตองการ เนื่องจากมีสถาบันการศึกษาหลายสถาบันมีการจัดสงนักศึกษา
ฝกงานในชวงระยะเวลาเดียวกัน ซ่ึงทําใหเกิดการแขงขันเร่ืองการหาแหลงฝกงาน สถาบันท่ีมี
เอกสารแจงความประสงคจะสงนักศึกษาฝกงานไปเร็ว สถานประกอบการหรือหนวยงานก็จะ
พิจารณารับไวกอนแลว  สําหรับระยะเวลาการฝกงานท่ีกําหนด คือ ฝกงานไมต่ํากวา 180 ช่ัวโมง  
ถึงแมวาจะมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก แตท้ังคณะกรรมการฝกงานวิชาชีพและนักศึกษา
ฝกงาน รวมถึงสถานประกอบการหรือหนวยงาน มีความเห็นวา ระยะเวลาการฝกงานของนักศึกษา
ควรจะมากกวานี้ เพื่อประโยชนสําหรับนักศึกษาฝกงานในการเรียนรูงาน ดานการจัดปฐมนิเทศและ
ใหคําปรึกษาแนะนํา ถึงแมวาคณะกรรมการดําเนินงานฝกงานวิชาชีพและนักศึกษาฝกงานจะมี
ความคิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับมาก แตคาระดับคอนขางตํ่ากวาดานอ่ืน ๆ แสดงใหเห็นวา 
นักศึกษาฝกงานมีความตองการใหจัดอบรมปฐมนิเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติตน กริยามารยาท และ
มนุษยสัมพันธท่ีดีกับเพื่อนรวมงาน รวมถึงคําแนะนําเกี่ยวกับการพิจารณาเลือกสถานประกอบการ 
และการนิเทศหรือเยี่ยมนักศึกษาระหวางฝกงานมากข้ึน เนื่องจากการใหขอมูลท่ีเปนประโยชนแก
นักศึกษา ตั้งแตการใชประโยชนจากเอกสารเพื่อการขอเขาฝกงาน การเลือกสถานประกอบการหรือ
หนวยงาน ลักษณะของงานท่ีนักศึกษาควรไดรับการฝกเพิ่มเติม แนวทางการแกไขปญหาเมื่อพบ
ปญหาในขณะฝกงาน รวมถึงการออกนิเทศหรือเยี่ยมนักศึกษาฝกงานระหวางฝกงาน จะทําให
นักศึกษาเกิดความมั่นใจในการฝกงานในสถานประกอบการหรือหนวยงานมากข้ึน สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของจันทิมา  เขียวแกว (2552) ท่ีทําการวิจัยเร่ืองผลสัมฤทธ์ิของการฝกประสบการณ
วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาการประชาสัมพันธ คณะนิเทศศาสตรมหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
พบวา ปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการฝกประสบการณวิชาชีพ ปญหาหลักคือ เร่ืองการปรับตัวเขา
กับการฝกประสบการณในสถานประกอบการจริง ไมวาจะเปนเร่ืองการปรับตนเองในเร่ืองเวลา 
การปรับตัวเขากับวัฒนธรรมองคกร เจาหนาที่ในหนวยงาน ปญหาดังกลาวเปนปญหาท่ีสาขาวิชา
คาดการณอยู เพราะเปนเร่ืองปกติท่ีพบในการฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษาไมวาจะเปน
สาขาใดก็ตาม จึงไดมีการดําเนินการใหมีการปฐมนิเทศรวมท้ังแจกคูมือเพื่อใหขอมูลท่ีจําเปนเพื่อ
เตรียมนักศึกษากอนไปฝกงานจริง          
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    2.3.2 ระหวางฝกงาน พบวาภาพรวมอยูในระดับมาก  คือนักศึกษาไดฝกงานใน
สถานประกอบการหรือหนวยงาน ท่ีมีความพรอมและเหมาะสม และฝกงานตรงกับสาขาวิชาชีพท่ี
กําลังศึกษาอยู นักศึกษาสามารถปรับตัวเร่ืองเวลา และวัฒนธรรมองคกร และผูรวมงานในสถาน
ประกอบการหรือหนวยงานไดเปนอยางดี  แสดงใหเห็นวา นักศึกษาการเตรียมความพรอมท่ีจะ
ฝกงานในระดับหนึ่ง และมีคุณลักษณะของนักศึกษาฝกงานท่ีพึงประสงค 
        2 .3 .3  หลังการฝกงาน  พบวา  นักศึกษาฝกงานได มีสวนรวมแลกเปล่ียน
ประสบการณท่ีไดรับจากการฝกงาน อยูในระดับมาก แตมีคาเฉล่ียโดยรวมสูงไมมากนัก คือ 3.87 
และอยูลําดับทายของดานกระบวนการ แสดงใหเห็นวา คณะวิชาและสาขาวิชายังจัดกิจกรรมให
นักศึกษาฝกงานมีโอกาสเขารวมสัมมนาแลกเปล่ียนประสบการณการฝกงานไมท่ัวถึงและเพียงพอ 
โดยมีขอมูลสนับสนุนจากขอคิดเห็นของคณะกรรมการฝกงานวิชาชีพ และนักศึกษาฝกงานในเร่ือง
ของความตองการใหมีการจัดสัมมนาแลกเปล่ียนประสบการณการฝกงานหรือขอมูลปญหาท่ีพบ
ระหวางฝกงาน เปนขอมูลใหกับนักศึกษาฝกงานรุนตอไปสําหรับใชประโยชนในการพิจารณา
ประกอบการฝกงาน  ซ่ึงสอดคลองกับความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีไดใหขอคิดเห็นเร่ืองประเด็นของ
การเตรียมการกอนฝกวา ควรมีขอมูลรายงานผลการฝกงานของรุนพี่ หรือจัดสัมมนาโดยใหรุนพ่ีท่ี
เคยฝกงานมาเลาประสบการณ ซ่ึงเปนมุมมองของรุนพี่ท่ีใกลตัวนักศึกษา นอกเหนือจากใหอาจารย
มาปฐมนิเทศนักศึกษาฝกงานเพียงอยางเดียว 
 จากผลการวิจัยดานกระบวนการอาจสรุปไดวา กระบวนการฝกงานวิชาชีพของ
นักศึกษา ทุกข้ันตอนมีความสําคัญท่ีสงผลกับการฝกงานของนักศึกษา ท้ังนี้ เพื่อใหนักศึกษามีความ
ม่ันใจในระดับหนึ่งในการเตรียมความพรอม นักศึกษาฝกงานควรไดรับขอมูลดานตาง ๆ ท่ี
เกี่ยวของกับการฝกงานอยางเพียงพอและรวดเร็วทันสถานการณ  จะทําใหนักศึกษาฝกงานไดรับ
ประโยชนอยางมาก นอกจากนี้นักศึกษาควรไดรับการฝกงานมีระยะเวลามากกวาท่ีหลักสูตรของ
คณะกําหนด 
 2.4 ดานผลผลิต ผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษาจากการฝกงานวิชาชีพ ในภาพรวมอยู
ในระดับมาก โดยคณะกรรมการดําเนินงานฝกงานวิชาชีพและนักศึกษาฝกงาน มีความเห็นวา การ
ฝกงานทําใหมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพของตนและตอการทํางานรวมกับผูอ่ืน ไดรับความรูความเขาใจ
ในหลักการแนวคิดในการประกอบอาชีพ ไดงานทําท่ีสอดคลองประสบการณการฝกงาน มองเห็น
ปญหาการทํางานดานวิชาชีพของตนดีข้ึน สามารถปรับตัวเขากับระบบการทํางานของสถาน
ประกอบการได และนักศึกษาไดรับการเสนองานกอนจบการศึกษา สอดคลองกับผลการวิจัยของ   
จิระจินต  มณีศรี (2549) ท่ีทําการวิจัยเร่ืองทัศนคติตอการฝกงานและปจจัยท่ีมีผลตอความตองการ
ของนักศึกษาคณะวิทยาการส่ือสาร พบวา นักศึกษามีทัศนคติตอการฝกงานในระดับดีมาก ดวย
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เหตุผลคือ การฝกงานเปนกิจกรรมหลักสําคัญชวยสรางประสบการณวิชาชีพในสาขาวิชา(ตามความ
สนใจ)ท่ีศึกษา การฝกงานเปนปจจัยหนึ่งท่ีชวยเตรียมความพรอมแกนักศึกษากอนสําเร็จการศึกษา
ไปสูสถานการณการทํางานจริง  การฝกงานเปนสถานการณท่ีจะทําใหเกิดการเรียนรู ผูท่ีไดรับการ
ฝกงานจะนํารูปแบบประสบการณท่ีดีมาเปนแนวในการพัฒนาตนเอง และจิระจินต  มณีศรี 
(2549)ไดใหขอคิดวา ถึงแมสถานการณสภาพสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยีจะเปล่ียนแปลงไป
อยางไร แตถาบุคคลนั้นมีความพรอมท่ีจะศึกษาเรียนรูและคาดการณไดแมนยําบนพื้นฐานการรับรู
ขอมูลขาวสารอยางถูกตองทันการณ รวมถึงมีความกระตือรือรนท่ีจะฝกฝนประสบการณแลวยอม
สงผลใหบุคคลนั้นมีคุณสมบัติตรงกับความจําเปนเรงดวนขององคกรหรือหนวยงาน และประกอบ
อาชีพท่ีตนเองมีความถนัด มีความสามารถในการทํางานไดอยางเต็มประสิทธิภาพได 
 2.5 ผลการประเมินของสถานประกอบการหรือหนวยงานท่ีนักศึกษาฝกงาน เกี่ยวกับ
สัมฤทธ์ิผลการฝกงานวิชาชีพของนักศึกษาในสถานประกอบการหรือหนวยงาน ดานความรู
ความสามารถเกี่ยวกับงานท่ีปฏิบัติตามท่ีนักศึกษาไดรับมอบหมายระหวางฝกงาน และคุณลักษณะ
ความรับผิดชอบของนักศึกษา พบวา  
 ดานความรูความสามารถเกี่ยวกับงานท่ีปฏิบัติตามท่ีนักศึกษาไดรับมอบหมายระหวาง
ฝกงาน ภาพรวมอยูในระดับดี โดยเห็นวานักศึกษามีความสามารถในการเรียนรูวิทยาการใหม ๆ 
การพัฒนาตนเอง มีความรูความสามารถในงานท่ีปฏิบัติ  การออกแบบความคิดสรางสรรค ทักษะ
การใชเคร่ืองคอมพิวเตอร คุณภาพของงานท่ีปฏิบัติ การใชวัสดุอุปกรณทรัพยากรในการทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพ ตามลําดับ แสดงใหเห็นวา คณะมัณฑนศิลปมีการจัดการเรียนการสอนท่ี
สงเสริมคุณลักษณะของนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป ใหมีมาตรฐานการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย และความรูความสามารถดานทักษะวิชาชีพ มีความ
สอดคลองกับความตองการของผูประกอบการ นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบวานักศึกษามีทักษะการ
ใชภาษา อยูในลําดับสุดทาย คือมีคาเฉล่ียมากในระดับตน ๆ (3.66) ผลการประเมินใกลเคียงกับผล
การประเมินตนเองของนักศึกษาฝกงานและคณะกรรมการฝกงานวิชาชีพ ดานทักษะการใชภาษา 
คือมีคาระดับอยูในระดับปานกลาง  (3.40)  แสดงใหเห็นวา  การประกอบอาชีพในสถาน
ประกอบการหรือหนวยงานดานการออกแบบ ทักษะดานภาษามีความจําเปนและใชประโยชนเพ่ือ
การส่ือสารและการนําเสนองาน ซ่ึงสอดคลองกับขอเสนอแนะของสถานประกอบการหรือ
หนวยงาน ในเร่ืองท่ีนักศึกษาคณะมัณฑนศิลปควรไดรับเสริมคือทักษะการใชภาษาอังกฤษ และ
คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ (3 D)  ดังนั้น คณะมัณฑนศิลปจึงควรที่จะกําหนดหลักสูตรหรือ
พิจารณาหาแนวทางจัดการเรียนการสอนท่ีเนนทางดานภาษา ท้ังภาษาท่ีใชในการส่ือสารและการ
นําเสนองาน และภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในวิชาชีพควบคูกับทักษะวิชาชีพดานศิลปะและการ
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ออกแบบใหแกนักศึกษา เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษาในการเปนบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพ คือมีความรูความสามารถตามความตองการของผูประกอบการ/หนวยงาน และสามารถ
ประกอบอาชีพไดตามพัฒนาการทางสังคมและเศรษฐกิจ เพื่อขยายโอกาสในการแขงขันของ
นักศึกษาในโลกอาชีพจริงท่ีจะเปดกวางเขาสูระดับสากล 
  ดานคุณลักษณะและความรับผิดชอบของนักศึกษา พบวาในภาพรวมอยูในระดับดี โดย
มีคาระดับอยูในระดับดีทุกรายขอ  คาระดับสูงสุด (4.47) ในเร่ืองการใหความรวมมือและประสาน
รวมกับผูอ่ืน และคาระดับดีลําดับสุดทาย คือการตัดสินใจและแกปญหาเฉพาะหนา (3.89) แสดงให
เห็นวา การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรของคณะมัณฑนศิลป ชวยพัฒนาและ
เสริมสรางใหนักศึกษามีคุณลักษณะและความรับผิดชอบท่ีความสอดคลองกับความตองการของ
สถานประกอบการหรือหนวยงาน  และ จันทิมา  เขียวแกว (2552) ไดใหความเห็นวา ระดับ
ความสามารถในการปรับตัวนั้นยังข้ึนกับคุณลักษณะสวนตนของนักศึกษาดวย 
 

3. ขอเสนอแนะ 
  การฝกงานวิชาชีพ คณะมัณฑนศิลป จัดเปนรายวิชาบังคับในหลักสูตรทําใหการ
ฝกงานในสถานประกอบการหรือหนวยงาน  มีกระบวนการเก่ียวของกันอยูหลายสวน  ส่ิงสําคัญท่ี
ควรจะตองตระหนัก คือ การฝกงานในสถานประกอบการหรือหนวยงาน เปนกิจกรรมที่ตองอาศัย
ความรวมมืออยางเปนรูปธรรมจากอาจารยประจําภาควิชา   คณะกรรมการดําเนินงานฝกงานวิชาชีพ
ของภาควิชา เจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ  ผูบริหารของคณะวิชา     รวมท้ังบุคลากรผูไดรับมอบหมายทํา
หนาท่ีดูแลและควบคุมการฝกงานของสถานประกอบการและผูบริหารของสถานประกอบการ เปน
ตน  ท้ังนี้เพราะการฝกงานในสถานประกอบการหรือหนวยงาน เปนการแสดงออกตอสังคมอยาง
ชัดเจนในแงของการประชาสัมพันธประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาภายในภาควิชา คณะวิชาของ
มหาวิทยาลัย  
 ผลการวิจัยคร้ังนี้ พบวา ระดับผลการประเมินการฝกงานวิชาชีพของนักศึกษาคณะ
มัณฑนศิลป โดยรวมจะอยูระดับมากทุกดาน แตในดานปจจัยเบ้ืองตนและดานกระบวนการมี
ขอเสนอแนะ และความตองการเพื่อท่ีจะพัฒนาและสงเสริมใหการฝกงานของนักศึกษาเกิดผล
สัมฤทธ์ิมากข้ึน ดังนั้น  ผูวิจัยจึงขอเสนอแนวทางสงเสริมและพัฒนาดานปจจัยเบ้ืองตน ดาน
กระบวนการ การฝกงานวิชาชีพของนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป  มหาวิทยาลัยศิลปากร ในภาพรวม 
ดังนี้ 
 3.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  3.1.1  นโยบายการสงเสริมและพัฒนาการฝกงานวิชาชีพ  เนื่องจากการฝกงานวิชาชีพ
ของนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป มีกระบวนการสัมพันธและสงเสริมกันทุกดาน ดังนั้นเพื่อใหการฝกงาน
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วิชาชีพของนักศึกษาเกิดประสิทธิผลมากข้ึน จึงควรมีการพิจารณากําหนดนโยบายและแผนการฝกงาน
วิชาชีพครอบคลุมท้ังกระบวนการ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนและสงเสริมการจัดการ
ดานการฝกงานวิชาชีพ โดยใหความสําคัญกับการฝกงานวิชาชีพของนักศึกษา   ในรูปแบบสหกิจศึกษา 
(Cooperative Education) ซ่ึงเปนการจัดใหมีการผสมผสาน การเรียนของนักศึกษาในสถานศึกษา 
ใหเขากับการหาประสบการณจริง จากการทํางานในสถานประกอบการอยางมีหลักการ และเปน
ระบบ  
         3.1.2  ผลในเร่ืองการส่ือสารภาษาอังกฤษตํ่ากวาดานอ่ืน ๆ จึงควรมีนโยบายสงเสริม
ดานทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารใหกับนักศึกษา อาทิ จัดโครงการอบรมหรือสอนเสริม เพื่อ
พัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษของนักศึกษาใหเพิ่มข้ึน 
 

  3.2  ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
         3.2.1 จากผลการวิจัยพบวา ดานปจจัยเบ้ืองตน บุคลากรท่ีเกี่ยวของกับการฝกงาน 
ถึงแมจะมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก แตอยูลําดับทาย และจากการเสนอความคิดเห็นของ
นักศึกษาฝกงานในเร่ืองของความตองการใหมีอาจารยและบุคลากรท่ีจะใหคําแนะนํา ปรึกษามาก
ข้ึน คณะวิชา หรือภาควิชาจึงควรมีการมอบหมายและกําหนดบทบาทหนาท่ีท่ีชัดเจนใหกับ
คณะกรรมการดําเนินงานฝกงานวิชาชีพ และบุคลากรท่ีเกี่ยวของ รวมถึงบทบาทหนาท่ีของ
นักศึกษาฝกงาน เพื่อใหนักศึกษาทราบขอมูลในระดับหนึ่ง และสามารถเขารับการปรึกษาไดตรง
บุคคล 
        3.2.2  จากผลการวิจัยพบวา ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับวิชาชีพของนักศึกษา นักศึกษามี
ความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษ อยูในระดับปานกลาง และสถานประกอบการหรือ
หนวยงานมีความเห็นวานักศึกษาคณะมัณฑนศิลป ควรไดรับการสริมเร่ืองภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสารเพ่ิมข้ึน ดังนั้นคณะวิชา ควรพิจารณาจัดการเรียนการสอน หรือการจัดฝกอบรมดาน
ภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษา เพิ่มข้ึน เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําความรูไปใชในสถานประกอบการ
ได 
        3.2.3 การจัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝกงาน จากผลการวิจัยพบวา นักศึกษาฝกงานมี
ความตองการในเร่ืองของการจัดปฐมนิเทศเพ่ือรับทราบขอมูลเกี่ยวกับการฝกงาน  ดังนั้นคณะวิชา
หรือภาควิชาที่จัดสงนักศึกษาฝกงานควรกําหนดใหมีการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกงานอยางจริงจัง 
เพ่ือใหนักศึกษาไดรับขอมูลตาง ๆ ท้ังทางดานเอกสารฝกงาน การเตรียมความพรอมของนักศึกษา   
เชน การปฏิบัติตนในระหวางฝกงานในสถานประกอบการหรือหนวยงาน   การหาแหลงฝกงาน 
และขอตกลงเกี่ยวกับการฝกงานตาง ๆ รวมถึงความรูเร่ืองกฎหมายแรงงานท่ีนักศึกษาควรไดทราบ  
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       3.2.4  จากผลการวิจัย พบวา สถานประกอบการหรือหนวยงานท่ีเปนแหลงฝกงาน
มีจํานวนไมเพียงพอกับความตองการของนักศึกษา เนื่องจากมีหลายสถาบันการศึกษาท่ีสงนักศึกษา
เขาฝกงานในระยะเวลาเดียวกัน   ดังนั้น เพ่ือเปนการชวยเหลือนักศึกษาในการหาแหลงท่ีฝกงาน 
คณะวิชาจึงควรสรางความรวมมือหรือมีขอตกลงรวมกันกับสถานประกอบการในสาขาวิชาชีพท่ี
คณะหรือภาควิชาพิจารณาแลววามีความเหมาะสม ในการจัดสงนักศึกษาเขาไปฝกงาน เพื่อ
นักศึกษาจะไดรับการฝกงานวิชาชีพท่ีตรงกับสาขาวิชาท่ีศึกษาและเปนไปตามวัตถุประสงค และ
ตามความตองการของผูประกอบการ/หนวยงาน และยังเปนการสรางสัมพันธภาพระหวางสถาน
ประกอบการกับคณะวิชา  นอกจากนี้ควรจัดทําฐานขอมูลสถานประกอบการหรือหนวยงานท่ีเคย
รับนักศึกษาคณะมัณฑนศิลปเขาฝกงาน และปรับขอมูลใหเปนปจจุบัน จัดเผยแพรและนักศึกษา
สามารถเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็ว  จะชวยใหนักศึกษาสามารถศึกษาขอมูลรายละเอียด 
ประกอบการตัดสินใจเลือกแหลงฝกงานไดอยางเหมาะสม 
        3.2.5  การนิเทศการฝกงาน และตรวจเย่ียมนักศึกษาฝกงาน    กระบวนการ
ตรวจสอบระหวางการฝกงาน ซ่ึงเรียกโดยรวมวา การนิเทศการฝกงาน  โดยผูมีหนาท่ีไดแก   
กรรมการดําเนินงานฝกงานวิชาชีพของภาควิชา จักตองทําแผนนิเทศการฝกงานใหชัดเจน มีการ
ประชุมกลุมกอน โดยประสานขอมูลกับเจาหนาท่ีผูเกี่ยวของของสถานประกอบการ ช้ีใหเห็นถึง
ความจําเปนของการนิเทศการฝกงาน  นอกจากน้ี ควรจัดอบรมอาจารยท่ีมีหนาท่ีหรือเกี่ยวของกับ
การฝกงานของนักศึกษาใหไดทราบถึงบทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบในการนิเทศ และจัดสง
อาจารยไปนิเทศอยางนอย 1 คร้ัง  ท้ังนี้การนิเทศ หรือตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝกงานจะเปนประโยชน
ตอสถาบันการศึกษา นักศึกษา และสถานประกอบการ ในกรณีท่ีเกิดปญหาในระหวางการฝกงาน
ของนักศึกษา  อาจารย หรือผูเกี่ยวของสามารถชวยแกไขปญหารวมกันกับสถานประกอบการได     
และนักศึกษามิไดรูสึกถูกทอดท้ิงใหฝกงานอยูในสถานประกอบการโดยลําพัง   ผลเสียของการไม
ออกไปนิเทศหรือตรวจเยี่ยมนักศึกษาท่ีฝกงานคือ ภาควิชาและคณะวิชาจะทราบปญหาของ
นักศึกษาท่ีเกิดข้ึนระหวางการฝกงานกับหนวยงาน ตอเม่ือผลการประเมินของหนวยงานแจงกลับมา
ยังคณะฯ แลว เชน นักศึกษาทํางานไมตรงตอเวลา  หยุดงานบอยโดยไมแจงใหทราบลวงหนา   
นักศึกษาไมเห็นความสําคัญของการฝกงาน  หนวยงานจะประเมินนักศึกษาฝกงานไมผาน   โดยเม่ือ
สอบถามขอมูลจากนักศึกษา  ปรากฏวา หนวยงานท่ีนักศึกษาไปฝก   ใหงานที่ไมตรงกับความรู
ความสามารถของนักศึกษา  หรือหนวยงานนั้นไมคอยมีงานใหนักศึกษาทํา  หรือนักศึกษาอาจมี
ปญหาอ่ืน ๆ   ซ่ึงทําใหนักศึกษาไมอยากไปฝกงานและหยุดงานไปเลย  ซ่ึงถือไดวาเปนการเสีย
โอกาสของนักศึกษา นักศึกษาจะไมไดประสบการณจากการทํางานในสถานประกอบการวิชาชีพ    
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ถาหากอาจารยไดรับรูปญหาในระหวางการฝกงานก็อาจจะชวยแกไขปญหาใหกับนักศึกษาได และ
นักศึกษาก็ไมเสียโอกาสในการฝกประสบการณดวย 
       3.2.6 จากผลการวิจัย พบวา การมีสวนรวมแลกเปล่ียนประสบการณท่ีไดรับจาก
การฝกงานหลังการฝกงาน ถึงแมจะมีคาระดับอยูในระดับมาก แตอยูลําดับทายสุดของดาน
กระบวนการ  แสดงใหเห็นวา หลังเสร็จส้ินการฝกงาน  การมีสวนรวมในการแลกเปล่ียน
ประสบการณท่ีไดรับจากการฝกงานของนักศึกษาอาจมีไมครอบคลุมทุกภาควิชา   ดังนั้น จึงควรจัด
ใหมีการสัมมนานักศึกษาฝกงานในทุกภาควิชา  เพื่อรวบรวมขอมูลโดยรวมกันวิเคราะหปญหาและ
หาทางแกปญหาดวยกัน   รวมถึงหาแนวทางรวมในการพัฒนาศักยภาพของการเรียนการสอน
ภายในภาควิชา  เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพออกไปรับใชสังคมวิชาชีพการออกแบบตอไป  ท้ังนี้
คณาจารยในภาควิชาและนักศึกษาฝกงานทุกคนควรใหความรวมมือในการเขาสัมมนาโดยพรอม
เพรียงกันดวย 
       3.2.7  การรายงานผลการฝกงานวิชาชีพ      เปนกระบวนการสําคัญอยางยิ่งตอการ
พัฒนาประสิทธิภาพการฝกงานในสถานประกอบการของนักศึกษา  มีการจัดทําแบบรายงานผลการ
ฝกงานท่ีจะประมวลขอมูลสําคัญเพื่อใชปรับปรุง แกไข    และพัฒนาประสิทธิภาพการฝกงานของ
นักศึกษาในรุน    ตอ ๆ ไป ใหไดรับประสิทธิภาพสูงสุด   ดังนั้น การจัดทําแบบรายงานผลการ
ฝกงาน จึงควรท่ีจะจัดทําดวยขอมูลเชิงสถิติ และการวิจัย เพื่อใหไดแบบรายงานท่ีมีคุณภาพ มีขอมูล
ท่ีชัดเจนและมากพอท่ีจะบอกไดวา    นักศึกษาทํางานอะไรในสถานประกอบการน้ัน ๆ ลักษณะ
งานเปนอยางไร มีความสําคัญตอระบบการทํางานของสถานประกอบการมากนอยเพียงใด  มีการ
รับรองผลการปฏิบัติงานท่ีนาเช่ือถือมากนอยเพียงไร และสถานประกอบการนั้น มีความพึงพอใจ
ในผลงานการฝกงานของนักศึกษาระดับใด  เปนตน  การไดรับรายงานผลการฝกงานท่ีตรวจสอบ
ขอมูลไดวาถูกตองมากท่ีสุด  จะเปนประโยชนไมเพียงแตเฉพาะการประเมินผลการฝกงานของ
นักศึกษาปจจุบันเทานั้น  แตจะสงผลตอประสิทธิภาพของนักศึกษาฝกงานในอนาคตดวย     
 

      3.3 ขอเสนอแนะการนําผลการศึกษาไปใช 
       จากผลการวิจัยการประเมินผลการฝกงานวิชาชีพของนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช ดังนี้ 
       สําหรับคณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร ซ่ึงเปนผูรับผิดชอบโดยตรงในการ
จัดการเรียนการสอนและกําหนดหลักสูตรการศึกษา ขอคนพบท่ีไดจากการศึกษาครั้งนี้ สามารถใช
เปนขอมูลประกอบการสรางแนวทางในการพัฒนาการจัดการกระบวนการฝกงานวิชาชีพ   ตาม
มาตรฐานวิชาชีพและปองกันปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนได รวมถึงจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีให
นักศึกษาเกิดการเสริมสรางคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  หรือปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาเพื่อ
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เสริมสรางใหนักศึกษามีความรูความสามารถในวิชาชีพท่ีศึกษา และความรูพื้นฐานทางวิชาชีพที่
สงผลตอการประกอบอาชีพของบัณฑิต ใหสอดคลองกับความตองการของผูประกอบการ และเทา
ทันกับสภาพการณพัฒนาการทางสังคม เทคโนโลยี และเศรษฐกิจ และเพื่อเตรียมความพรอมใน
การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ เขาสูประชาคมอาเซียนตอไป 
  ในขณะเดียวกัน ควรนําขอคนพบจากการศึกษาคร้ังนี้ไปใชเปนแนวทางสราง
ความรวมมือและความเขาใจรวมกันระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการ เพ่ือประโยชนใน
การจัดการพัฒนากระบวนการฝกงานวิชาชีพจะไดมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีวางไว  
 

 3.4  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป  
   1. ควรศึกษาวิจัย ปญหาและอุปสรรคในการสงนักศึกษาออกฝกงานในสถาน
ประกอบการตามแนวคิดของอาจารย นักศึกษา เจาหนาท่ี และผูท่ีเกี่ยวของในสถานศึกษา และ
สถานประกอบการ เพ่ือจะไดแนวทางในการแกไขปญหา พัฒนาและสงเสริมการจัดสงนักศึกษา
ฝกงานวิชาชีพ รวมกันระหวางสถานศึกษา นักศึกษา ผูเกี่ยวของ และสถานประกอบการ 
   2. ควรศึกษาวิจัย ความพึงพอใจของสถานประกอบการหรือหนวยงาน ท่ีมีตอการ
จัดสงนักศึกษาฝกงาน ท้ังดานการจัดและดําเนินการฝกงาน รูปแบบการรับนักศึกษาฝกงาน 
คุณสมบัติของนักศึกษาฝกงาน และความรูความสามารถในวิชาชีพ เชิงคุณภาพ เพื่อใหไดขอมูลเชิง
ลึก และทราบความตองการของสถานประกอบการหรือหนวยงาน ในเรื่องการจัดและดําเนินการ
ฝกงาน รวมถึงรูปแบบการรับนักศึกษาฝกงาน คุณสมบัติและความรูความสามารถของนักศึกษา 
เพื่อนําขอมูลมาเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบการดําเนินจัดสงนักศึกษาฝกงาน รวมถึงการ
จัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนานักศึกษาใหมีความรูความสามารถ
กาวทันเทคโนโลยี และสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการหรือหนวยงาน 
   3. ควรศึกษาวิจัย ปจจัยท่ีมีผลตอความรวมมือทางวิชาการของคณะมัณฑนศิลปกับ
สถานประกอบการหรือหนวยงาน เพ่ือนําขอมูลมาเปนแนวทางในการเสริมสรางความรวมมือทาง
วิชาการระหวางคณะมัณฑนศิลปกับสถานประกอบการ 
  4. ควรศึกษาวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการฝกงานวิชาชีพของนักศึกษาคณะ
มัณฑนศิลป ท่ีฝกงานในสถานประกอบการ เพื่อจะไดเห็นพัฒนาการดานความรูความสามารถ และ
คุณลักษณะของนักศึกษาแตละรุน กับพัฒนาการ และความเปล่ียนดานอาชีพและเศรษฐกิจในสังคม  
  5. ควรศึกษาวิจัยภาพลักษณคณะมัณฑนศิลป ในทัศนะของผูจางงานบัณฑิตคณะ
มัณฑนศิลป เพื่อนําขอมูลมาพิจารณาในการกําหนดยุทธศาสตรและแผนพัฒนาดานการจัดการเรียน
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การสอน และพัฒนานักศึกษาใหมีความรูความสามารถทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ เปนบัณฑิตท่ีมีคุณภาพของสังคมตอไป 
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รายช่ือสถานประกอบการหรอืหนวยงานท่ีรบันักศึกษาฝกงาน 
ภาควิชาออกแบบตกแตงภายใน  คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประจําปการศึกษา 2552 

 
 ช่ือหนวยงาน และท่ีอยู ประเภทกิจการ 

1 บริษัท P interior and Associates จํากัด 
ตึก LAKE RATCHADA ช้ัน 29 ถ.รัชดาภิเษก  
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110   
โทร. 02 264-0689 ,  02 264-0690 

– ออกแบบตกแตงภายใน 

2 บริษัท พี 49 ดีไซน แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด 
74  ซ.หลังสวน  ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ  10330  โทร. 02-652-2900 

– ออกแบบตกแตงภายใน 

3. บริษัท ไอดีล วัน จํากัด 
172/24 ต.บางพูด  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  11120    
โทร. 02-984-0091-2  

– ออกแบบตกแตงภายใน 

4. บริษัท ฟายนเดค  จํากัด 
120/16 ซ.สุขุมวิท 23  ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ   
เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ   10110  
โทร. 02-259-8574-5 

- รับออกแบบตกแตงภายใน 

5. บริษัท Ideas Design Collection จํากัด 
545 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 
10200  โทร. 02-662-2999 

- นําเขาเฟอรนิเจอรยโุรป,  
  โรงแรม เอส 25, โรงแรมเอส 31 

6. บริษัท n7a จํากัด 
999/9  ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน  
กรุงเทพฯ 10330 โทร. 02-251-0202 
ประเภทกิจการ   

- ออกแบบสถาปตยกรรม และ 
  สถาปตยกรรมภายใน 

7. บริษัทท่ีปรึกษาอะเส จํากัด 
30 ซ.ลาดพราว 106 ถ.ลาดพราว แขวงวังทองหลาง 
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310  
โทร. 02-931-8552-4 

- 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



156 
 

 ช่ือหนวยงาน และท่ีอยู ประเภทกิจการ 
8. บริษัท Banyan Tree Resort & Spas(Thailand) จํากัด 

21/67  ถ.สาทรใต  แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพฯ 10120      โทร.02-677-4455 ตอ 337 

– ตกแตงภายในโรงแรมและรีสอรท 
 

9. บริษัทอินทีเรีย อารคิเทคส 49 จํากัด 
81  ซ.สุขุมวิท 26 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน  
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  10110  โทร. 02-259-3533 

- ออกแบบตกแตงภายใน 

10. บริษัท คอนเซปท อินเตอรเนช่ันแนล ดีไซน  จํากัด 
38  ถ.คอนแวนต แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 
10500   โทร. 02-632-0876 

– ออกแบบ ตกแตงภายใน และภายนอก
อาคาร 

11. บริษัท Starlight Express จํากัด 
60/5 ซ.ตนสน  ถ.เพลินจิต  แขวงปทุมวัน 
เขตลุมพินี  กรุงเทพฯ 10330  โทร. 02-652-1188 

– Design Studio 

12. บริษัท  ลีโอ ดีไซน จํากัด 
78 ซ. 55 ถ.พระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพฯ 10250   โทร. 02-374-6969 

-ออกแบบตกแตงภายใน 

13. บริษัท ดีดับเบ้ิลยูพี ซิต้ีสเปซ จํากัด 
946 ถ.พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ 10500          โทร. 02-267-3939  

– ออกแบบตกแตงภายใน 

14. Six Senses Resorts & Spas 
140 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ   10110  โทร. 02-631-9777 

– โรงแรม, รีสอรท 

15 บริษัท ครีเอท เกรท ดีไซน  จํากัด 
อาคารสเตททาวเวอร ช้ัน 37 หอง 1055/875  แขวงสีลม 
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทร.02-630-6849, 02-6306748 

–   ออกแบบตกแตงภายใน 

16. บริษัท Soho Square จํากัด 
135-137 ถ.สามเสน แขวงวัดสามพระยา  
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 084-145-2032 

– Event Organizer  Fashion Organizer 

17. บริษัท อินทีเรีย อารคิเทกเชอร 103  จํากัด 
219/44 ซอย สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองตันเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  โทร. 02-260-0160-7 

– ออกแบบสถาปตยกรรมภายใน 

   ส
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 ช่ือหนวยงาน และท่ีอยู ประเภทกิจการ 
18. บริษัท Interior Visions  จํากัด 

1000/157,160,163 ซ.สุขุมวิท 55  ถ.สุขุมวิท แขวง
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
โทร. 02-381-9349-52 

- Interior Design, 

19. บริษัท พี. ไนน ต้ีทู  จํากัด 
88/158  ซ.ออนนุช 46 ถ.สุขุมวิท 77  แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทร. 089-1779887 

- ออกแบบ / รับเหมากอสราง 

20. บริษัท สถาปตยกรรมภายในตุลา จํากัด 
141 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
10330 โทร. 02-655-8736 

– ออกแบบสถาปตยกรรมภายใน 

21. บริษัท Space Matrix Design Consultants (Thailand) 
จํากัด 
1-7 อาคารซิลลิคเฮาส ช้ัน 6 ยูนิต 60160 ถ.สีลม 
เขตบางรัก กรุงเทพฯ  10500  โทร. 02-233-8828 

- ท่ีปรึกษาดานการออกแบบตกแตง
ภายใน 

22. บริษัท อินแอนดเอาท แลนสเคป จํากัด 
60 ถ.รังสิต-นครนายก ต.หนองสามวัว อ.หนองเสือ 
จ.ปทุมธานี 12170  โทร. 02-905-9909 

– รับจางออกแบบ กอสราง  
ภูมิทัศน 

23. บริษัท ดวงฤทธิ์  บุนนาค จํากัด 
989  อาคารสยามทาวเวอร ช้ัน 28 ถ.พระราม 1 
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทร. 02-658-0580 

– ออกแบบสถาปตยกรรมภายใน 

24. บริษัท FRONTLINE MANAGEMENT จํากัด 
181/186 หมู 11 ซ.นวลจันทร 32 แขวงคลองกุม 
เขตบึงกุม กรุงเทพฯ 10240   

– ออกแบบสถาปตย ตกแตงภายใน 
และบริหารงานโครงการ 

25. บริษัท COW DESIGN จํากัด 
790/1 ซ.เทศบาลนิมิตรเหนือ ถ.เทศบาลนิมิตรเหนือ 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
โทร. 02-954-2877 

– งานออกแบบสถาปตยกรรม  และ
สถาปตยกรรมภายใน 

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



158 
 

 ช่ือหนวยงาน และท่ีอยู ประเภทกิจการ 
26. บริษัท บีซีเอ็นเอ อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 

29 ซ.เอกมัย  ถ.สุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขต
วัฒนา กรุงเทพฯ 10110  โทร. 02-714-849415 

- ออกแบบตกแตงภายใน 

27 บริษัท GABLE ARCHITECT จํากัด 
123/44 ซ .ประชาช่ืน  4 ถ .ประชาชื่น   เขตบางซ่ือ 
กรุงเทพฯ 10800  โทร. 02-587-3643 

- ออกแบบสถาปตยกรรมและตกแตง
ภายใน 

 
 

รายช่ือหนวยงานท่ีรับนักศึกษาฝกงาน 
ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป  คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประจําปการศึกษา 2552 
 

 ช่ือหนวยงาน และท่ีอยู ประเภทกิจการ 
1 บริษัท Visionary  Group จํากัด 

7  ซ.ชิดลม  ถนนเพลินจิต แขวงปทุมวัน  เขตลุมพินี 
กรุงเทพฯ  10330  โทร. 02-255-4679 

– PRODUCTION HOUSE FOR 
ADVERTISING 

2. บริษัทสํานักพิมพแสงดาว จํากัด 
103/113 ซอย ราชา 2 ถ.งามวงศวาน แขวง 
ทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 
โทร. 02-953-4411 

– สํานักพิมพ ผลิต พอกเก็ตบุค 
 

3. บริษัท  TBWA\THAILAND  จํากัด 
153/3 ซ.มหาดเล็กหลวง 1 ถ.ราชดําริห แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  10330 
โทร. 02-687-7335 

– งานโฆษณา 

4. บริษัทสํานักพิมพหองเรียน จํากัด 
3/22 ซ.พหลโยธิน 2 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  
โทร. 02-278-0378   

– หนังสือภาพประกอบสําหรับเด็ก 
 

5. 
 
 

บริษัท พิงค บลู แบล็ค แอนด ออเรจน จํากัด 
1128 ซ. 64 ถ.พระราม 9 แขวงสวนหลวง  
เขตสวนหลวง  กรุงเทพฯ  10250  โทร. 02-300-5124 

–ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ 

   ส
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 ช่ือหนวยงาน และท่ีอยู ประเภทกิจการ 
6. บริษัท Muffin Animation จํากัด 

580/13 ซ.สหการประมูล ถ.ประชาอุทิศ  
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง  กรุงเทพฯ 10310 
โทร. 02-530-8058 

– Animation Studio 

7. บริษัทเดยโพเอทส จํากัด 
3 ซ.เจริญสุข ถ.สุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  10110 
โทร. 02-714-2244 

– งานกองแฟช่ัน 
- สื่อสิ่งพิมพ 
- นิตยสาร อะเดย 
 

8. บริษัทลักษ (666) จํากัด 
1529 ซ.ลาดพราว 94 (ปญจมิตร)  แขวงวังทองหลาง 
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10230 
โทร. 02-559-2077 

– Production House 

9. บริษัท JWT จํากัด 
591 ช้ัน 19 อาคาร UBC II ซ.สุขุมวิท 33  
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 
10110  โทร. 02-204-8311 

– โฆษณาและประชาสัมพันธ 

10. บริษัท Monday People จํากัด 
989 ถ.พระราม 1 เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330 
โทร. 02-658-1444 

- บริษัทโฆษณา 

11. บริษัท คลอเส็ท ดีไซน  จํากัด 
33/9 ซ.เจริญใจ  ถ.สุขุมวิท 63  แขวงคลองตันเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  โทร. 02-713-3535 
 

-กิจการเสื้อผาและเครื่องประดับ 

12. บริษัท Anya Animation จํากัด 
390 ถ.รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป 
กรุงเทพฯ 10240 โทร. 02-732-3311 
 

–Animation & digital Content 

13. บริษัท O.P. Natural Product จํากัด 
89/1 ถ.ราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400  โทร. 02-642-6060 
 

–คาปลีกผลิตภัณฑเพื่อความงาม 

   ส
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 ช่ือหนวยงาน และท่ีอยู ประเภทกิจการ 
14. บริษัท พีโนมีนา จํากัด 

14,16 ซ.สุวรรณมณี ถ.ประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก 
เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทร. 02-690-4555 

– Production House 

15. บริษัทโอเวช่ัน สตูดิโอ จํากัด 
7/1 ซ.ตนสน ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330  โทร.   02-652-1155 

– Event Organizer 

16. บริษัท Hib o so famous จํากัด 
16/11  พิพัฒนสีลม ซ. 3 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ 10500  โทร. 02-636-8295 

– Graphic Design 

17. บริษัท Leo Burnett จํากัด 
130-132 อาคารสินธรทาวเวอร 1  ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทร. 02-684-5555 

– โฆษณา 

18. บริษัท นับหน่ึงนีโอฟลม จํากัด 
51/632 ซ.เสนา 88 นวลจันทร 17 ถ.นวลจันทร 
แขวงคลองกุม เขตบึงกุม กรุงเทพฯ 10230 
โทร. 02-946-0113 

– ผลิตรายการโทรทัศน ภาพยนตร 

19. บริษัท มาโช แมงโก  จํากัด 
1213/553  ซ.ลาดพราว 94 ถ.ลาดพราว แขวงพลับพลา 
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 
โทร. 02-935-6350-2 

- ผลิตภาพยนตรโฆษณา 

20. บริษัท ทูสปอตคอมมิวนิเคช่ัน  จํากัด 
385  ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทร. 02-636-8440 

– ผลิตสินคาจากการออกแบบ 
Character Mobile Content, License 
Character 

21. บริษัท ปโก ไทยแลนด จํากัด 
10 ซ.ลาซาล 56 ถ.สุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพฯ 10260   โทร. 02-748-7007 

– ผลิตรายการโทรทัศนในรูปของสถานี 
thaiteachers.tv 

22. บริษัท อาร จี บี เซเวนต้ีทู  จํากัด 
1240 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพฯ 10250 โทร. 02-719-5769 

– จัดทําส่ือ และออกแบบเว็บไซด 
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 ช่ือหนวยงาน และท่ีอยู ประเภทกิจการ 

23. บริษัท Practical Studio  จํากัด 
111/3 อาคารรัชดาพาวิลเลี่ยน ซ.ลาดพราว 23  
ถ.ลาดพราว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทร. 02-938-2300-4 ตอ 1003 

– ออกแบบสิ่งพิมพ 

24. สํานักงานอุทยานการเรียนรู 
199/9 อาคารสํานักงานเซ็นทรัลเวิลด ถนนพระรามท่ี 1 
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทร. 02-269-5963-65 

- หองสมุด 

25. บริษัท Trimode studio  จํากัด 
136/3 ซ.มาตานุสรณ  ถ.เจริญกรุง แขวงบางคอแหลม 
เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 
โทร. 02-688-3890  

–Design Studio 

26. บริษัท อิลลูช่ัน จํากัด 
62 อาคารเดอะมิลเอนเนีย หอง 2601 ช้ัน 26 (พี) 
ถ.หลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทร. 02-650-5091-4     

– Print Production House 

27. สถาบันกวดวิชาศิลปะ TUKPAR Art For Ent’ 
107/81-82 ซอย 9 ถ.เชิงสะพานพระปนเกลา แขวงอรุณ
อัมรินทร เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700 
โทร. 02-883-2485  

–Art Community & สถาบันกวดวิชา
ศิลปะ  สร างสรรคผลงานศิลปะใน
รูปแบบหนังสือ  แมกกาซีน  รวมถึง 
website ใหความรูทางดานศิลปะ 

28. บริษัท McXann Worldgroup  จํากัด 
555  ถ.นราธิวาส แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา 
กรุงเทพฯ 10120   โทร. 02-343-6000 

– Advertising Agency 

29. บริษัท Onenet  จํากัด 
390 ซ. 30 ถ.รามคําแหง แขวงหัวหมาก  
เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240   
โทร. 02-769-5900 

– Online-game business 
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รายช่ือหนวยงานท่ีรับนักศึกษาฝกงาน 
ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ  คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประจําปการศึกษา 2552 
 

 ช่ือหนวยงาน และท่ีอยู ประเภทกิจการ 
1 บริษัท  ภัทรบูรณ  จํากัด 

121/3 หมู 2 ต.ขุนคง อ.หางดง  จ.เชียงใหม 50230 
โทร.053 -441185-6 

– สงออกสินคาตกแตงบานท่ีทําจากไม
ฉําฉา 

2. บริษัท ไอดีแอล เอ็ม จํากัด 
67/9-10 ซ.สุขุมวิท 42 ถ.สุขุมวิท  แขวงพระโขนง 
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ   
โทร.02-391-7347-8 

–ผลิตและจําหนายเฟอรนิเจอร 

3. บริษัท ไทยอรุซ จํากัด 
1004/149-152  ซ.ประดู 1 ถ.สาธุประดิษฐ แขวงบาง
โพงพาง  เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
โทร. 02-294-5380-1 

- ออกแบบตกแตงภายในและออกแบบ
ผลิตภัณฑ 

4. บริษัท PLANET 2001  จํากัด 
769 ซ.จันทร 43 แยก 31 ถ.จันทร แขวงทุงวัดดอน  เขต
สาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทร.02-674-7565 

– ออกแบบและผลิตเฟอรนิเจอร 

5. บริษัท FIF House จํากัด 
200/1 ซ.พิบูลวัฒนา 1/1 ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400   
โทร. 02-278-2538 
 

– Design Consultant 

6. บริษัท ซิต้ีมอลล กรุป จํากัด 
622  ถ .สุขุมวิท  24 แขวงคลองตัน  เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ  10110 

- หางสรรพสินคา 

7. บริษัท เอส.บี อุตสาหกรรมเครือ่งเรอืน จํากัด 
15/9 หมู 8 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต.ละหาร  
อ.บางบัวทอง  จ.นนทบุรี  11110 
 

– ออกแบบและผลิตเฟอรนิเจอร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ช่ือหนวยงาน และท่ีอยู ประเภทกิจการ 
8. บริษัทไทยยานยนต ดีไซน เซ็นเตอร จํากัด 

299 ถ.วิภาวดี แขวงจอมพล เขตลาดพราว กรุงเทพฯ 
10900   

- ตัวแทนจําหนายและศูนยการออกแบบ
รถยนต 

9. บริษัท สปา -ฮาคูโฮโด  จํากัด 
163 ซ.อโศก ถ.สุขุมวิท 21 แขวงคลองตันเหนือ เขต
วัฒนา  กรุงเทพฯ 10110   โทร.02-259-0310 
081-815-8037 

-ธุรกิจโฆษณา 

10.  หางหุนสวนจํากัด AT BANGKOK  
67 ซ.จรัญสนิทวงศ 66/1 ถ.จรัญสนิทวงศ  
แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700   โทร. 
02-880-0832 

– สินคาแฟช่ันและเครื่องหนัง 

11. บริษัท Geo Decor จํากัด 
912/3  ถ.สุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ 
เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-381-4325 

– จําหนายสินคาตกแตงบาน  
   เครื่องเขียน 
 

12. บริษัท บีบีดีโอ กรุงเทพ จํากัด 
968  อาคารอื้อจือเหลียง ช้ัน 18 ถ.พระราม 4 แขวงสีลม 
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทร. 02-637-5999 

- รับจางทําโฆษณา 

13. บริษัท เดนทสุยังก แอนดรูบิแคม  จํากัด 
989 พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
10330    โทร. 02-658-0999 
 

- โฆษณา 

14. บริษัท บลูริบบิน แอดเวอรไทซิ่ง  จํากัด 
143/666 ซ.ร.พ.เจาพระยา  แขวงอรุณอัมรินทร เขต
บางกอกนอย  กรุงเทพฯ 10700     
โทร. 02-884-9161 

- ตัวแทนโฆษณาและส่ือโฆษณา 

15. บริษัท เอปูเช (ประเทศไทย) จํากัด 
6 ถ.รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 
10210   โทร. 087-512-7712 
 

– ธุรกิจเครือขาย เครื่องสําอาง  
เสริมสุขภาพ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ช่ือหนวยงาน และท่ีอยู ประเภทกิจการ 
16. บริษัท ฮูเกะ  จาํกัด 

187/5  ต.ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 
73000  โทร. 034 -289-138 

– สงออกเฟอรนิเจอร 

17. บริษัท CENTRIS CORPORATION จํากัด 
2421 ถ.ลาดพราว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพฯ 10310  โทร. 02-933-1604 

- ออกแบบ 

18. บริษัท เอส แอนดพี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 
457-457/6 ซ.ทองหลอ ถ.สุขุมวิท 55 แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
โทร. 02-185-1313-15 

- อาหารและเบเกอรี ่

19. บริษัท ASANA  จํากัด 
235/32 ถ.สุขุมวิทย 31 แขวงคลองตัน  เขตวัฒนา 
กรุงเทพฯ 10110  โทร. 02-662-3118-9 

- บริการออกแบบ 

20. บริษัททีวีไดเร็ค จํากัด 
126/222 ซ.วัชรพล ถ.รามอินทรา แขวงทาแรง เขต
บางเขน กรุงเทพฯ 10230  โทร. 02-666-0999 

– Direct  Marketing 

 
รายช่ือหนวยงานท่ีรับนักศึกษาฝกงาน 

ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ  คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจําปการศึกษา 2552 

 
 ช่ือหนวยงาน และท่ีอยู ประเภทกิจการ 

1 บริษัทอิโนริ  จํากัด 
5-7-9-11 ซ.เจริญกรุง 36   ถ.เจริญกรุง 
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทร. 02-630-7575 

– Stainless Steel Jewelry 

2 บริษัทครีเอทีฟ เจมสแอนดจิวเวลรี่ จํากัด (มหาชน) 
20/11 ซ.อนามัยงามเจริญ 31  แขวงทาขาม 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150  
โทร. 02-417-9348 

- ผลิตเครื่องประดับ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ช่ือหนวยงาน และท่ีอยู ประเภทกิจการ 

3 บริษัท แพรนดา จิวเวอรี่ จํากัด (มหาชน) 
332-333 ต.หนองระเวียง  องเมือง  จ.นครราชสีมา 
30000  โทร.044-212-593-4 , 044-334-722 

– ผลิตเครื่องประดับ อัญมณีสงออก 

4 บริษัท อารติเฟกซ จํากัด 
5,7,9,11,13 ซ.อิสรภาพ 23 ถ.อิสรภาพ  แขวงวัดอรุณ 
เขตบางกอกใหญ กรุงเทพฯ 10600 
โทร. 02-466-3410 

- ผลิตและสงออกเครื่องประดับเงิน 

5 บริษัท ลีซิลเวอรครีเอช่ัน จํากัด 
766 ซ.หมูบานรุงฟา ถ.บรมราชชนนี แขวง 
บางบําหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 
โทร. 02-881-9591-2 

- สงออกเครื่องประดับเงิน 
 

6 บริษัท  เทธ อะ เทธ  จํากัด 
507 หมูบานปญญา แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพฯ  10250 โทร. 02-717-6522 

- ออกแบบเครื่องประดับ 

7 หางหุนสวนจํากัดเบลลา จิวเวลรี่ (แฟคตอรี่) 
214, 216 ซ.จรัญสนิทงวงศ 42 ถ.จรัญสนิทวงศ แขวง
บางย่ีขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 
โทร 02-423-0150, 02-434-1010 

- ผลิตเครื่องประดับ 

8 บริษัท คริสตัลไลน จํากัด 
22 ซอยบางนา ถ.บางนา-ตราด 28  เขตบางนา  
กรุงเทพฯ  10260 

– เครื่องประดับเทียม 

9 บริษัท At Missile  จํากัด 
198/12  ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ 10400  โทร. 02-619-7388 

- ผลิต จําหนายเครื่องประดับ 

10 บริษัท บายอิชชู  จํากัด 
29/4 ถ.รังสิตคลอง 3 ต.ลาดสวาย อ.ลําลูกกา 
จ.ปทุมธานี 12150 

– เสื้อผาสําเร็จรูปและเครื่องประดับ 

11  บริษัท ลอยต้ี  จํากัด 
12/449  ซ.เปรมฤทัย ถ.บางนา-ตราด ต.บางแกว 
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  10540 โทร. 02-743-0361 
 

- ผลิตและสงออกเครื่องประดับ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ช่ือหนวยงาน และท่ีอยู ประเภทกิจการ 

12 บริษัท บิวต้ีเจมสแฟคตอรี่ จํากัด 
31 ซ.ยมราช ถ.ศาลาแดง แขวงสีลม  เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ 10500  โทร. 02-237-8691-5 

– ผลิตเครื่องประดับอัญมณี 

13 บริษัท Leather Studio จํากัด 
1723/57  ซ. จันทน ถ.จันทน  แขวงทุงมหาเมฆ 
เขตสาทร  กรุงเทพฯ 10120  โทร. 02-678-9233, 
02-678-8954 

-ผลิตกระเปา Under Brand Name 

14 บริษัท ทิปป  จํากัด 
888/202 ช้ัน 3  ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330  โทร. 02-254-9576 

- จิวเวลรี่ 

15 บริษัท คาฟกา จํากัด 
1000/208 ซ.ทองหลอ ถ.สุขุมวิท 55 แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
โทร. 02-391-1732 

- ธุรกิจเสื้อผา 

 
 

 
รายช่ือหนวยงานท่ีรับนักศึกษาฝกงาน 

ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา  คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจําปการศึกษา 2552 

 
 ช่ือหนวยงาน และท่ีอยู ประเภทกิจการ 

1. สํานักชางสิบหมู  กรมศิลปากร 
ถ.พุทธมณฑลสาย 5  จ.นครปฐม  73170 
โทร. 02-482-1084 

-หนวยงานราชการ 

2. บริษัทอัมรินทร พริ้นต้ิงแอนดพับลิชช่ิง จํากัด 
(มหาชน)   
65/101 ถ.ชัยพฤกษ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน  
กรุงเทพฯ  10170    
 

–สํานักพิมพ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ช่ือหนวยงาน และท่ีอยู ประเภทกิจการ 

3. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หอศิลป 
4 ถนนเจาฟา แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร  
กรุงเทพฯ 10200 โทร. 02-282-0637 

– สวนราชการ 

4. บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไทมส จํากัด 
5 ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคองตันเหนือ 
 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  โทร. 02-619-8044 

– ผลิต จําหนายสิ่งพิมพ นิตยสาร 

5. บริษัทสยามพารากอน รีเทล จํากัด 
991/1 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330  
โทร. 0-2690-1000  ตอ 1307-1309 

– คาปลีก 

6. บริษัท บายอิชชู  จํากัด 
29/4 ถ.รังสิตคลอง 3 ต.ลาดสวาย อ.ลําลูกกา 
จ.ปทุมธานี 12150 

– เสื้อผาสําเร็จรูปและเครื่องประดับ 

7. บริษัท สารภีเซรามิค จํากัด 
162/2 ม.2 ถ.เลียบทางรถไฟ เชียงใหม-ลําพูน 
ต.สารภี อ.สารภี จังหวัดเชียงใหม  50140 
โทร. 053-421-357 , 081-882-9803 

- ผลิตภัณฑเซรามิค 

8. บริษัท พีนาเฮาส จํากัด (มหาชน) 
967 ซ.จรัญสนิทวงศ 46 ถ.จรัญสนิทวงศ 
แขวงบางย่ีขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 
โทร. 02-434-6921 

- คาปลีกเสื้อผาสําเร็จรูป 

9. บริษัทไทยทาเคดะเลซ จํากัด 
1024/88-89 ซ.วัดจันทรใน ถ.พระราม 3 แขวงบาง
โพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  
โทร. 02-294-7601 

– สิ่งทอ 

10. บริษัท แชนแนล(วี) มิวสิค (ประเทศไทย) จํากัด 
989 อาคารสยามดิสคัฟเวอรี่ ถ.พระราม 1 
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

- 

11. บริษัท  ฟฟธ เอเลเมนท จํากัด 
อาคาร เซ็นทรัลเวิลด โทร. 02-212-9797 
 

- 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ช่ือหนวยงาน และท่ีอยู ประเภทกิจการ 

12. บริษัท แม็ทช่ิง สตูดิโอ จํากัด (มหาชน) 
305/10 ซ.สุโขทัย 6 ถ.สุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต 
กรุงเทพฯ 10310   โทร. 243-6543-6 

- รับจางผลิตภาพยนตรโฆษณา 

13. บริษัทไทยเกมเมอรเน็ตเวริก  จํากัด 
301/40 ซ.พาณิชอนันต ถ.สุขุมวิท 71 
แขวงคลองตัน เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10110 
โทร. 081-559-9238 

- PR  Agency & Consultant 

14. บริษัท Common –T  จํากัด 
43 ซ.ปรีดีพนมยงค 26 ถ.สุขุมวิท 71 แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  
โทร. 086-668-3297 

- ธุรกิจเสื้อผาเครื่องแตงกาย 

15. บริษัทแอตเตอลิเยร พิจิตรา จํากัด 
43/27-28 ซ.สุขุมวิท 31 ถ.สุขุมวิท แขวงวัฒนา 
เขตคลองเตยเหนือ กรุงเทพฯ 10110 
โทร.02-2617553-5 

- 

16. ผาตุมทอง 
119/4 ถ.เศรษฐกิจ  ต.นาโพธ์ิ  อ.นาโพธ์ิ  
จ.บุรีรัมย  31230 

- ผลิตผาไหมครบวงจร 

17. บริษัท ทีวี ธันเดอร จํากัด 
1213/309-10  ซ.ลาดพราว 94(ปญจมิตร) ถ.ศรีวรา 
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 
10310  โทร. 02-559-0022 

– ผลิตรายการโทรทัศน 

18. บริษัท @ Bangkok  จํากัด 
67 ซ.จรัญสนิทวงศ 66/1 ถ.จรัญสนิทวงศ  
เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02-880-0831 
 

- ผูจัดจําหนายเสื้อผาและเครื่องหนัง fly 
now 

19. บริษัท ดิจิโทโปลิส  จํากัด 
486/133-135 ซ.เพชรบุรี 16 ถ.เพชรบุรี  แขวงถนน
เพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทร. 02-215-0592 

- ซอฟแวรคอมพิวเตอร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ช่ือหนวยงาน และท่ีอยู ประเภทกิจการ 

20. บริษัท almeta  จํากัด 
20/3 ซ.สุขุมวิท 23 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขต
วัฒนา กรุงเทพฯ 10110  โทร. 02-258-4227 

- ผลิต จําหนายสินคาจําพวก Home 
Textile ประเภท ผาไหม 

21. หางสรรพสินคาเดอะมอลล รามคําแหง 
โทร. 02-310-1129 

- หางสรรพสินคา 
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ภาคผนวก ข 
หนังสือเชิญเปนผูตรวจเคร่ืองมือวิจัย 
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รายนามผูทรงคุณวุฒิตรวจเคร่ืองมือวิจัย 
  
 ผูวิจัยไดเรียนเชิญผูทรงคุณวุฒิตรวจเคร่ืองมือวิจัยดานเน้ือหา ดานภาษาไทย และดาน
การวัดและประเมินผล จํานวน 3 ทาน ดังนี้ 
 1.  รองศาสตราจารยเอกชาติ  จันอุไรรัตน   

 อาจารยประจําภาควิชาออกแบบตกแตงภายใน คณะมัณฑนศิลป และคณบดีคณะ 
     มัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 2.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิรวัฒน  วงศพันธุเศรษฐ     
  อาจารยประจําภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ คณะมัณฑนศิลป และรองคณบดีฝาย 

     บริหารคณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 3.  คุณสายชนม   สัจจานิตย   
  นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ระดับ 9 
  รักษาการผูอํานวยการกองบริการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ภาคผนวก ค 
แบบสอบถามเพื่อการวิจยั 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เร่ือง  การประเมินการฝกงานวิชาชีพ ของนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2  คําถามความคิดเห็นเพื่อการประเมินการฝกงานวิชาชีพของนักศึกษาคณะ
มัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร ซ่ึงเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) สรางตามแบบ
ของลิเคิรท (Likert Scale) แบงออกเปน 5 ระดับ  

 โดยมีระดับการประเมินดังนี้ 
 5  หมายถึง  ประเด็นท่ีมุงประเมินในสวนนี้อยูในระดับมากท่ีสุด 
 4  หมายถึง  ประเด็นท่ีมุงประเมินในสวนนี้อยูในระดับมาก 
 3  หมายถึง  ประเด็นท่ีมุงประเมินในสวนนี้อยูในระดับปานกลาง 
 2  หมายถึง  ประเด็นท่ีมุงประเมินในสวนนี้อยูในระดับนอย 
 1  หมายถึง  ประเด็นท่ีมุงประเมินในสวนนี้อยูในระดับนอยท่ีสุด 

ท้ังนี้ เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงคและการดําเนินงานฝกงาน
วิชาชีพ และผลของการฝกงานวิชาชีพของนักศึกษาคณะมัณฑนศิลปท่ีฝกงานวิชาชีพ ในภาค
การศึกษาฤดูรอน ปการศึกษา 2552 ซ่ึงประกอบดวยการประเมิน 4 ดาน ดังนี้ 
   1. ดานบริบท (Context)               จํานวน    5  รายขอ 
   2. ดานปจจัยเบ้ืองตน  (Input)       จํานวน  30  รายขอ 
   3. ดานกระบวนการ    (Process)     จํานวน  20  รายขอ 
   4. ดานผลผลิต       (Product)         จํานวน  15  รายขอ 

ตอนท่ี 3   ความคิดเห็นอ่ืน ๆ เกี่ยวกับปญหาและอุปสรรค ดานบริบท  ดานปจจัย
เบ้ืองตน ดานกระบวนการ ดานผลผลิต  และขอเสนอแนะเพ่ิมเติมท่ีมีตอการฝกงานวิชาชีพของ
นักศึกษาคณะมัณฑนศิลป    
 
 
หมายเหตุ   ขอมูลที่ไดจากทานจะเปนประโยชนอยางยิง่ตอการประเมินผลการฝกงานของนักศึกษา   
คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร  ดังนั้นผูวิจัยจึงขอความอนุเคราะหทานกรุณาใหขอมูลให
ครบถวนและสมบูรณท่ีสุดตามความเปนจริง การนําเสนอผลจะเปนไปตามภาพรวม ซ่ึงไม                 
มีผลกระทบใด  ๆ  ตอผูตอบแบบสอบถาม   ท้ังนี้  ผู วิ จัยขอบขอบคุณท่ีท านไดใหความ                 
อนุเคราะหตอบแบบสอบถาม 

 

ชุดท่ี     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง  โปรดใสเคร่ืองหมาย   √  ลงในชอง (    )  ท่ีตรงกับความเปนจริงเกี่ยวกับตัวทาน 
1.  สถานภาพในสถานศึกษา 
      (    )   คณะกรรมการดําเนินงานฝกงาน   
      (     )   นักศึกษาฝกงาน      
2.  ภาควิชาท่ีสังกัด 
      (    )   ภาควิชาออกแบบตกแตงภายใน   
      (    )   ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป         
      (    )   ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ         
      (    )   ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา    
      (    )   ภาควิชาออกแบบเคร่ืองประดับ       
 
 
ตอนท่ี 2  คําถามความคิดเห็นเพื่อการประเมินการฝกงานวิชาชีพของนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

คําชี้แจง  โปรดใสเคร่ืองหมาย  √  ลงในชองระดับการประเมินในการฝกงานของนักศึกษาคณะ 
              มัณฑนศิลปตามท่ีทานไดประสบจริง 

 

 
ประเด็นท่ีมุงประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

(5) (4) (3) (2)  (1) 

ดานบริบท 
วัตถุประสงคของการฝกงาน 
1. วัตถุประสงคการฝกงานมีความสอดคลองกับพันธกิจการ 
     ผลิตบัณฑิตของคณะ 

     

2. วัตถุประสงคการฝกงานมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค  
    ของหลักสูตรการศึกษา 

     

3. วัตถุประสงคการฝกงานมีความสอดคลองกับพัฒนาการทาง 
    สังคม และเศรษฐกิจ 

     

4. วัตถุประสงคของการฝกงานมีความสอดคลองกับความ 
    ตองการของสถานประกอบการหรือหนวยงาน 

     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ประเด็นท่ีมุงประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

  (5) (4) (3) (2) (1) 

5. วัตถุประสงคของการฝกงานเปนการเตรียมความพรอมของ 
    นักศึกษาในการประกอบวิชาชีพ และการทํางานรวมกับ 
    ผูอ่ืนหลังจบการศึกษา 

     

ดานปจจัยเบื้องตน 
เนื้อหาสาระของการฝกงาน 
1.  เนื้อหาสาระของการฝกงานมีความสอดคลองกับ 
    วัตถุประสงคของหลักสูตร 

     

2.  เนื้อหาสาระของการฝกงานมีความสอดคลองกับความ 
     ตองการของนักศึกษา 

     

3.  เนื้อหาสาระของการฝกงานมีความทันสมัยและทันการ 
     เปล่ียนแปลง 

     

4.  เนื้อหาสาระของการฝกงานเปนประโยชนและใหแนวทาง 
     ในประกอบวิชาชีพ 

     

5.  เนื้อหาสาระของการฝกงานสงเสริมใหนักศึกษาเกิดการ 
     เรียนรู  และมีความเขาใจในระบบงานมากข้ึน 

     

6.  เนื้อหาสาระของการฝกงานสงเสริมใหนักศึกษามีการ 
     ปรับปรุง  และมีพัฒนาการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ 

     

งบประมาณ 
7.  คณะวิชามีงบประมาณสนับสนุนดําเนินการจัดสงนักศึกษา 
    ไปฝกงานในสถานประกอบการหรือหนวยงาน 

     

8.  คณะวิชามีการจัดสรรงบประมาณโครงการเพ่ือเตรียมความ 
     พรอมใหกับนักศึกษาดานการพัฒนาบุคลิกภาพ การจัด 
     อบรมใหความรูพื้นฐานท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานในสถาน 
     ประกอบการหรือหนวยงาน กอนฝกงาน  
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ประเด็นท่ีมุงประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

  (5) (4) (3) (2) (1) 

บุคลากร 
9.  การแตงต้ังอาจารย  บุคลากรท่ีทําหนาท่ีแนะนําชวยเหลือ 
     ติดตามผลการฝกงาน และประสานงานกับสถานประกอบ 
     การหรือหนวยงานท่ีนักศึกษาเขาฝกงานมีความเหมาะสม 

     

10. จํานวนอาจารย  บุคลากรท่ีทําหนาท่ีแนะนําชวยเหลือ 
     ติดตามผลการฝกงาน และประสานงานกับสถาน 
     ประกอบการหรือหนวยงานท่ีนักศึกษาเขาฝกงานเพียงพอ 

     

11. สถานประกอบการ/หนวยงาน มีการมอบหมายผูควบคุม 
      ดูแลและใหคําปรึกษานักศึกษาฝกงานอยางเหมาะสม 

     

12.  ผูควบคุมดูแลและใหคําแนะนําประจําสถานประกอบการ 
      หนวยงาน มีความรู ความสามารถในการถายทอด สอนงาน 

     

ความรูพื้นฐานเก่ียวกับวิชาชีพของนักศึกษา 
13. มีความสามารถในการส่ือสารภาษาไทย 

     

14. มีความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษ      

15. มีความสามารถในการออกแบบงานดวยมือและการลงสี      

16. มีความคิดริเร่ิม สรางสรรค และความสามารถในการ 
      ออกแบบ 

     

17. มีความสามารถในการใชคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ      

18. มีความสามารถในการนําเสนองาน      

คุณลักษณะของนักศึกษา 
19. มีความสามารถในการเรียนรูหรือทํางาน 

     

20. มีความเปนระเบียบ      

21. มีวินัยในการทํางาน      

22. มีความรับผิดชอบและต้ังใจทํางาน      

23. ความสามารถในการควบคุมอารมณตนเองของนักศึกษา      

24. มีความอดทน อดกล้ันไมยอทอหรือยอมแพงาย      

25. มีความเขาใจอารมณความรูสึกของผูอ่ืน      

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ประเด็นท่ีมุงประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

  (5) (4) (3) (2) (1) 

26. มีความสามารถสมานไมตรีกับบุคคลท่ีมีความแตกตางกับ 
     ตนเองไดอยางสนิทใจ 

     

27. มีความสามารถในการแกปญหา      

28. สามารถใหคําปรึกษา และเปนท่ีพึ่งของคนอ่ืนได      

29. รูจักเรียนรูและปรับตนใหเขากับส่ิงแวดลอม      

30. เปนผูมีน้ําใจ และเคารพผูอ่ืน      

ดานกระบวนการ 
กอนฝก 

ความเหมาะสมของเอกสารท่ีใชในการฝกงาน 
1.  ปฏิทินการฝกงานวิชาชีพ มีความชัดเจน 

     

2.  การใชประโยชนในการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการเตรียมการ 
     ฝกงานวิชาชีพจากคูมือการฝกงาน 

     

3.  การใชประโยชนจากขอมูลทําเนียบสถานประกอบการและ 
    หนวยงานท่ีเคยรับนักศึกษาเขาฝกงานในการพิจารณาหา 
     แหลงฝกงาน 

     

4.  แบบขอความอนุเคราะหรับนักศึกษาเขาฝกงานวิชาชีพ  
    (ฝง.1) สําหรับใชเปนเอกสารดําเนินการติดตอสถานท่ี 
    ฝกงาน มีความ เหมาะสม 

     

5.  แบบตอบรับนักศึกษาเขาฝกงาน (ฝง.3)  สําหรับใชเปน 
     เอกสารดําเนินการติดตอสถานท่ีฝกงาน มีความ เหมาะสม 

     

6.  แบบคํารองขอความเห็นชอบสถานท่ีฝกงาน (ฝง.2) 
    สําหรับขอ ความเห็นชอบจากกรรมการดําเนินงานฝกงานมี 
    ความเหมาะสม 

     

7.  แบบฟอรมขอมูลเฉพาะของนักศึกษา (ฝง.5) เพื่อให 
    นักศึกษาประเมินตนเอง ใชสําหรับสถานประกอบการหรือ 
    หนวยงาน พิจารณารับเขาฝกงาน มีความเหมาะสม 

     

8.  แบบสงตัวนักศึกษาเขาฝกงานวิชาชีพ (ฝง.4) มีความ 
     เหมาะสม 

     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ประเด็นท่ีมุงประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

  (5) (4) (3) (2) (1) 

9.  สมุดรายงานการฝกงานวิชาชีพ มีความเหมาะสม      

10. ความรวดเร็ว ทันการณในการออกเอกสารหนังสือเพ่ือ 
      ติดตอสถานประกอบการ/หนวยงานในการขอเขาฝกงาน 

     

ระยะเวลาการฝกงานท่ีกําหนด 
11. การกําหนดระยะเวลาฝกงานตามหลักสูตร ท่ีมีจํานวนไม 
     ต่ํากวา 180 ช่ัวโมง มีความเหมาะสม 
12. การกําหนดระยะเวลาฝกงานตามหลักสูตร มีความ 
     สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการหรือ 
     หนวยงาน 

     

การจัดปฐมนิเทศและใหคําปรึกษาแนะนํา 
 13. ความเหมาะสมของการจัดอบรมปฐมนิเทศนักศึกษา 
      เกี่ยวกับการปฏิบัติตน  กิริยามารยาท และมนุษยสัมพันธท่ี 
      ดี กับเพื่อนรวมงานกอนออกฝกงาน 

     

14.  การใหคําแนะนําแกนักศึกษา เกี่ยวกับการพิจารณาเลือก 
      สถานประกอบการ เพียงพอ      

     

15. จํานวนการนิเทศงานสอดคลองกับระยะเวลาการฝกงาน 
     ของ นักศึกษา 

     

16. การเปดโอกาสใหนักศึกษาไดเลือกฝกงานในสถาน 
      ประกอบการหรือหนวยงานตามความเหมาะสม 

     

ระหวางฝก 
17. นักศึกษาฝกงานในสถานประกอบการ/หนวยงานท่ีตรงกับ 
      สาขาวิชาชีพท่ีกําลังศึกษาอยู 

     

18. ผูควบคุมดูแลนักศึกษาระหวางฝกงาน ใหความสัมพันธ 
      อันดีกับนักศึกษา 

     

19. สถานประกอบการหรือหนวยงานท่ีฝก มีความพรอม และ 
     เหมาะสมสําหรับการฝกวิชาชีพ 
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ประเด็นท่ีมุงประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

  (5) (4) (3) (2) (1) 

หลังการฝก 
20.  การมีสวนรวมแลกเปล่ียนประสบการณท่ีไดรับจากการ 
       ฝกงาน 

     

ดานผลผลิต 
ผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดขึ้นจากการฝกงานวิชาชีพ 
1.  นักศึกษาไดรับประสบการณท่ีดีเพียงพอท่ีจะออกไป 
    ประกอบอาชีพหรือศึกษาตอ 

     

2.  นักศึกษามีความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานใน   
     หนวยงานเพ่ิมข้ึนหลังการฝกงาน      
3.  การฝกงานไดเพิ่มพูนทักษะและประสบการณตรงในการ 
     ทํางานใหกับนักศึกษา 

     

4.  นักศึกษาไดเรียนรูเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีนํามาใชในการ 
     ทํางาน 

     

5.  นักศึกษาไดรับความรูเกี่ยวกับวิทยาการใหม ๆ เพิ่มเติม      

6.  นักศึกษาไดความรูความเขาใจในหลักการ แนวคิดในการ 
     ประกอบวิชาชีพ 

     

7.  นักศึกษามองเห็นปญหาการทํางานดานวิชาชีพของตนดีข้ึน       

8.  นักศึกษามีความม่ันใจวาจะสามารถแกปญหาในการทํางาน 
     ดานวิชาชีพของตนดีข้ึน 

     

9.  นักศึกษาสามารถปรับตัวเขากับระบบการทํางานของสถาน 
     ประกอบการได 

     

10. นักศึกษาสามารถจัดระบบการทํางานและดําเนินงานตาม   
      กําหนดเวลา 

     

11. นักศึกษาสามารถนําความรูไปประยุกตใชพัฒนาและ 
      สรางสรรคในการปฏิบัติงาน 

     

12. นักศึกษามีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพของตน      

13. นักศึกษามีเจตคติท่ีดีตอการทํางานรวมกับบุคคลอ่ืน        
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ประเด็นท่ีมุงประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

  (5) (4) (3) (2) (1) 

14. นักศึกษาคาดวาจะไดทํางานท่ีสอดคลองกับประสบการณ 
      การฝกงาน 

     

15.นักศึกษาไดรับการเสนองานกอนจบการศึกษา      

 
ตอนท่ี 3   ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ดานบริบท (วตัถุประสงคการฝกงาน)              
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
              

ดานปจจัยเบื้องตน (เนื้อหาสาระของการฝกงาน งบประมาณ บุคลากร ความรูพื้นฐาน
เกี่ยวกับวิชาชีพ และคุณลักษณะของนักศึกษา) 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

ดานกระบวนการ (เอกสารฝกงาน ระยะเวลาของการฝกงาน การจัดปฐมนิเทศและให
คําปรึกษา แนะนํา
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

ดานผลผลิต  (ผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดขึ้นจากการฝกงาน) 
.............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................. 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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นักศึกษาฝกงาน……………………………………………………………………………………..………………..….. 
สถานที่ฝกงาน ……………………………………………………………………………………….….………………….. 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   ..………..…………………………………………….……..……………………………………….. 
สัมฤทธ์ิผลของการฝกงาน (โปรดทําเคร่ืองหมาย / ลงในชองประเมินคาตามความคิดเห็นของทาน) 

ความรูความสามารถเก่ียวกับงานท่ีปฏิบัติ ดีมาก ด ี ปานกลาง พอใช ตอง
ปรับปรุง 

1. มีความรูความสามารถในงานท่ีปฏิบัติ      
2. การออกแบบและความคิดสรางสรรค      
3. การเขียนงานดวยมือและทักษะการลงสี      
4. ทักษะการใชเคร่ืองคอมพิวเตอร      
5. คุณภาพของผลงานที่ปฏิบัติ      
6. ความสามารถในการพัฒนาตนเอง      
7. ทักษะการใชภาษา      
8. การใชวัสดุอปุกรณ ทรัพยากรในการทาํงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

     

9. ความสามารถในการเรียนรูวิทยาการใหม ๆ      

คุณลักษณะและความรับผิดชอบของนักศึกษา      

1 .มีการปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของหนวยงาน      
2. มีความรับผิดชอบและต้ังใจในการปฏิบัติงาน      
3. เปนผูมีบุคลิกภาพเหมาะสมกับวิชาชีพ      
4. การตัดสินใจและแกปญหาเฉพาะหนา      
5. การใหความรวมมือและประสานงานกับผูอื่น       
 
ความรูและทักษะที่นักศึกษาควรไดรับการสริม……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………….……………….……………….…………………………………… 
ความเห็นและคําแนะนําอื่น ๆ…………………………………………………………………………………................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                           ลงนาม      ……………………………………………. 
                                                                       (……………………………………………..) 
                          ตําแหนง      ……………………………………………… 
                                                  …………/……………../…………….. 
                                                                                               (โปรดประทับตรายางของหนวยงาน) 

แบบประเมินผลการฝกงานวิชาชีพ 

คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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คําชี้แจง   ความคิดเห็นของทาน จะมคีวามสําคัญยิ่งตอการประเมินสัมฤทธิ์ผลในการฝกงานของนักศึกษา  ขอความกรุณากรอกแบบ
ประเมินผลน้ี แลวใสซอง “ลับ” ปดผนึกมอบใหกับนักศึกษา  เมื่อเสร็จสิ้นการฝกงานแลว นักศึกษาจะนําสงคณะมัณฑนศิลป  เพือ่
การประเมินผลตอไป 

 

*  สวนน้ีสําหรับกรรมการฝกงานของคณะมัณฑนศิลป เปนผูกรอก 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเห็นของกรรมการฝกงานวิชาชีพภาควิชา 
                    ผาน                      ไมผาน                  ลงนาม   ................................................................... 
                                                      ประธานกรรมการฝกงานภาควิชา 
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