
การประเมินผลการด าเนินการให้บริการทางวิชาการแก่นักศึกษาฝึกงานของศูนย์การแพทย์
กาญจนาภิเษก 
EVALUATION OF ACADEMIC SERVICE PROVISION FOR INTERNSHIP STUDENTS 
AT GOLDEN JUBILEE MEDICAL CENTER 
 

วนิดา ธนากรกุล 
Wanida Thanakornkul  

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
wanida.tha@mahidol.ac.th 

 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการประเมินการด าเนินการให้บริการทางวิชาการแก่นักศึกษาฝึกงานและ
กระบวนการบริหารจัดการรับนักศึกษาฝกึงานของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกทีผ่่านมาตามความคิดเห็นของผู้ควบคุมดูแลหรือพี่เลี้ยง
นักศึกษาฝึกงาน โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้ให้สัมภาษณ์ที่มีประสบการณ์การท างานเป็นผู้ควบคุมดูแลหรือพี่
เลี้ยงนักศึกษาฝึกงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานสนับสนุนจ านวน 9 คน และใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพ 4 ขั้นตอนของ King (2004) ผลการศึกษาพบว่าการด าเนินการให้บริการทางวิชาการแก่นักศึกษาฝึกงานของศูนย์ฯ ที่ผ่านมา
ประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่างได้รับประโยชน์โดยเฉพาะนักศึกษาได้รับประโยชน์จากการฝึกงานมากที่สุด
จากการได้เตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษาสามารถน าความรู้และทักษะที่ได้จากประสบการณ์การฝึกงานไปใช้ได้จริง แต่การ
ด าเนินการฝึกงานแก่นักศึกษาของศูนย์ฯ ที่ผ่านมาไม่เป็นระบบท าให้ประสบปัญหาและอุปสรรค โดยขาดความพร้อมของสถานที่และ
อุปกรณ์เครื่องใช้ที่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการฝึกงานให้มีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จมากที่สุด ตามมาด้วยการขาดความ
ร่วมมือจากสถาบันการศึกษา นักศึกษามีวุฒิภาวะน้อยหรือมีทักษะในการท างานต่ า นักศึกษาฝึกงานไม่ตรงกับสาขาวิชาที่เรียน และ
การไม่มีพี่เลี้ยงสอนการฝึกงานนักศึกษาตามล าดับ ส าหรับข้อแนะน าที่ใช้เป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการให้บริการทาง
วิชาการแก่นักศึกษาฝึกงานของศูนย์ฯคือวางแผนอย่างเป็นระบบจัดท าคู่มือการฝึกงานจัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาจัดสรรพื้นที่และ
อุปกรณ์เครื่องใช้ที่จ าเป็นให้เพียงพอ จัดท าดัชนีช้ีวัดความส าเร็จและท าการประเมินผลการฝึกงาน 

 

ค าส าคัญ: ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก, บริการทางวิชาการ, นักศกึษาฝึกงาน, การประเมินผล 
 

Abstract 
 

The objectives of this research were to study evaluation of current operations of Golden Jubilee Medical 
Center in providing its academic services and management process for internship students according to opinions of their 
supervisors or mentors. It employed in-depth interview in collecting data from 9 supervisorsor mentors of its support 
units who were working in related tasks at least one year and 4-stage qualitative analysis of King (2004) for data analysis. 
The results revealed that its current operations in providing academic services to internship students achieved success. 
All parties involved got benefits especially for the students in getting working experience to be ready for real life before 
graduating. However, its operations were not systematic to lead some problems and obstacles. These included lack of 
preparedness for training areas and equipment that did hinder its efficiency and achievement the most; followed with 
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lack of cooperation from educational institutions, low maturity or working skills, non-matching between training and 
educational background of the students, lack of suitable mentors respectively. For recommendations for improving and 
development its academic services, these involved serious concentration on systematic planning, creating training 
manual for internship students, setting an orientation, allocating sufficient areas, and necessary equipment to ready for 
all internship students.Key performance indicators and periodic evaluation were also related. 

 

Keywords: Golden Jubilee Medical Center, Academic Services, Internship Students, Evaluation 
 

บทน า 
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก (2561) เป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งซึ่งปัจจุบันอยู่ภายใต้ก ากับการดูแลในสังกัดของ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มีการบริการทางการแพทย์เฉพาะทางที่มุ่งเน้นด้านการป้องกันและสร้างเสริม
สุขภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการแพทย์ทางเลือกตลอดจนการให้บริการทางวิชาการจากการให้ใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมส าหรับ
การศึกษาช้ันสูงส าหรับแพทย์ พยาบาลและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมไปถึงการใช้เป็นสถานที่ให้
นักศึกษาทั่วไปเข้าฝึกงานโดยศูนย์ฯ มีพันธกิจหลักคือ1. ให้บริการสุขภาพที่มุ่งเน้นการบริบาลผู้ป่วยนอกแบบบูรณาการ โดยเฉพาะ
ผู้สูงอายุ2. สนับสนุนการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ การฝึกอบรม วิจัยและบริการวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ 3. มุ่งเน้นการ
บริหารจัดการที่ดี มีการพัฒนาคุณภาพในทุกด้านอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

จะเห็นได้ว่า การฝึกอบรมถือเป็นภารกิจหลักหนึ่งของงานบริการวิชาการในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะผู้บริหารมีนโยบาย
ให้การสนับสนุนและเปิดโอกาสรับนักศึกษาเข้าฝึกงานในศูนย์ฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากว่า 8ปีโดยมอบหมายให้หน่วยงานการศึกษา วิจัย
และวิชาการเป็นศูนย์กลางและผู้ประสานงานหลักระหว่างสถาบันการศึกษา อาจารย์นิเทศ และนักศึกษาฝึกงาน ในการด าเนินการรับเรื่อง 
และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ  ในศูนย์ฯ เพื่อส่งตัวนักศึกษาเข้าฝึกงานในหน่วยงานที่ตรงกับสาขาวิชาที่นักศึกษาเรียน เป็นการเตรียม
ความพร้อมแกน่ักศึกษาก่อนที่จะจบออกไปท างานให้มีโอกาสเรียนรู้และได้รับประสบการณ์ชีวิตการท างานที่แท้จริงรู้จักการปรับตัวให้เข้า
กับสภาพแวดล้อมภายนอกมหาวิทยาลัย และสามารถน าประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกงานมาประยุกต์ใช้ในการท างานต่อไป 

แต่ทั้งนีท้ี่ผ่านมาทางศูนย์ฯ ยังไม่มีการก าหนดระบบการรับนักศึกษาฝึกงานอย่างเป็นรูปธรรม จึงท าให้ทางศูนย์ฯ ไม่ทราบถึง
ผลการด าเนินการให้บริการทางวิชาการแก่นักศึกษาฝึกงานที่ผ่านมาว่าประสบความส าเร็จหรือไม่ และได้ประสบความส าเร็จมากน้อย
เพียงใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวนักศึกษาที่เข้าฝึกงานแล้วว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นดังที่คาดหวังไว้หรือไม่ การศึกษาในครั้งนี้เป็นการประเมิน
การด าเนินการให้บริการทางวิชาการแก่นักศึกษาฝึกงานของศูนย์ฯ ที่ผ่านมาในอดีตจนถึงปัจจุบันและศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการ
ก าหนดระบบการรับนักศึกษาฝึกงานจากการศึกษากระบวนการบริหารจัดการรับนักศึกษาฝึกงานรวม 4 ขั้นตอนที่ถือว่ามีความส าคัญใน
การก าหนดทิศทางในการสร้างประสิทธิผลและประสิทธิภาพให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ขององค์การ (ไพชยนต์ จันทเขต, 2556: 
10-13) ซึ่งได้ด าเนินการศึกษาตามความคิดเห็นของผู้ควบคุมดูแลหรือพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกงานที่เป็นบุคคลที่มีความใกล้ชิดและคุ้นเคยกับ
นักศึกษาฝึกงานเป็นอย่างดี อันจะเป็นประโยชน์ในการน ามาประยุกต์ใช้ประกอบการก าหนดแผนการรับนักศึกษาฝึกงานให้ได้อย่างเป็น
ระบบส าหรับใช้งานได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในอนาคต ซึ่งก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 2ของศูนย์ฯ ด้านการส่งเสริมการวิจัย 
สนับสนุนการเรียนการสอนและการจัดการความรู้ 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาผลการประเมินการด าเนินการให้บริการทางวิชาการแก่นักศึกษาฝึกงานของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

ที่ผ่านมาตามความคิดเห็นของผู้ควบคุมดูแลหรือพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกงาน 
2. เพื่อศึกษากระบวนการบริหารจัดการรับนักศึกษาฝึกงานของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกตามความคิดเห็นของผู้

ควบคุมดูแลหรือพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกงาน 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
  เพื่อน าผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบมาปรับปรุงการด าเนินงานให้บริการทางวิชาการแก่นักศึกษาฝึกงานและพัฒนา
กระบวนการบริหารจัดการรับนักศึกษาฝึกงานของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกให้ครอบคลุมตามความเหมาะสมของบริบทองค์กร 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษานี้เป็นงานวิจัยเชิงประเมินทีมุ่่งประเมินการด าเนินการให้บริการทางวิชาการแก่นักศึกษาฝึกงานของศูนย์การแพทย์

กาญจนาภิเษกที่ผ่านมาและศึกษาแนวทางการบริหารจัดการรับนักศึกษาฝึกงานของศูนย์ฯ ตามความคิดเห็นของผู้ควบคุมดูแลหรือพี่
เลี้ยงนักศึกษาฝึกงาน 9 คนจาก 9 หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเป็นผู้ควบคุมดูแลหรือพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกงานมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี
โดยใช้วิธีการเข้าสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้ควบคุมดูแลหรือพี่เลี้ยงดังกล่าว ด้วยแบบสัมภาษณ์ในเชิงลึก (Indepth Interview)วิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลแบบรายตัวโดยการสนทนาหรือเจรจาอย่างมีจุดมุ่งหมายระหว่างบุคคล 2 ฝ่ายคือ ผู้วิจัย (ผู้สัมภาษณ์) และผู้
ควบคุมดูแลหรือพี่เลี้ยง (ฐานะผู้ถูกสัมภาษณ์) ภายใต้บรรยากาศของการมีปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ซึ่งผู้ถูกสัมภาษณ์จะได้รับ
เอกสารช้ีแจงผู้เข้าร่วมวิจัย และลงลายมือช่ือในหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัยโดยได้รับการบอกกล่าวและเต็มใจ และแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึกดังกล่าวไดผ้่านการรับรองโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนชุดกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล (MU-CIRB) รหัสเลขที่ 
2017/144.1808 วันที่ 2 ตุลาคม 2560 การสัมภาษณ์จะไม่มีการก าหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับค าถามและล าดับขั้นตอนของการสัมภาษณ์
ไว้ล่วงหน้า เป็นการพูดคุยสนทนาตามธรรมชาติ (Naturalistic Inquiry)ซึ่งแนวค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก จะมีลักษณะเป็นเค้า
โครง (Outline) หรือหัวข้อการสนทนาทีม่ีความยืดหยุ่นได้ เป็นเพียงแนวค าถามคร่าว  ๆเพื่อเป็นแนวในการสัมภาษณ์หรือการสนทนาให้
ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย เรียงล าดับเนื้อหาให้มีความต่อเนื่อง ความยาวของแนวค าถามประมาณ 4 หน้า เป็นค าถาม
ปลายเปิด (open-ended questions) ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ให้ข้อมูลตอบได้อย่างเสรีตามความพอใจ และเป็นค าถามที่ไม่เป็นการถามน า
หรือเสนอแนะให้ผู้ให้ข้อมูลตอบไปในแนวทางที่วางไว้ เป็นค าถามที่จะไม่ท าให้ผู้ให้ข้อมูลเกิดความรู้สึกไม่อยากตอบหรือจะท าให้ผู้ให้
ข้อมูลเกิดความเสื่อมเสียหรืออับอาย และผู้วิจัยได้ขออนุญาตบันทึกเทปข้อมูลการสัมภาษณ์โดยใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 
(สัมภาษณ์) ประมาณ 1 ช่ัวโมง/คนในช่วงเดือนตุลาคม2560 จากนั้นเมื่อเก็บข้อมูลเสร็จสิ้น จึงน าข้อมูลที่บันทึกไว้มาท าการถอดเทป
รวมทั้งเนื้อหาตามที่จดไว้ มาท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประเมินโดยใช้ 4 ขั้นตอนของ King (2004) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิ 
 

สรุปผลการวิจัย 

 สรุปได้ว่าการด าเนินการให้บริการทางวิชาการแก่นักศึกษาฝึกงานของศูนย์ฯ ที่ผ่านมาประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี โดยทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่างได้รับประโยชน์โดยเฉพาะนักศึกษาได้รับประโยชน์จากการฝึกงานมากที่สุดจากการได้เตรียมความพร้อมก่อนจบ
การศึกษาที่สามารถน าความรู้และทักษะที่ได้จากประสบการณ์การฝึกงานไปประยุกต์ใช้ในการท างานจริงได้ 

ผลการประเมินการด าเนินการให้บริการ 
ทางวิชาการแก่นักศึกษาฝึกงานของ 
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 

มุมมองด้านความส าคญั 
มุมมองด้านความส าเร็จ 
มุมมองด้านปญัหาและอุปสรรค 
มุมมองด้านอื่นๆ 

กระบวนการบริหารจัดการรับนักศึกษาฝึกงานของ
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 

การวางแผน  
การจัดองค์กร  
การน าและสั่งการ  
การควบคุม 
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อย่างไรก็ตาม กระบวนการด าเนินการฝึกงานแก่นักศึกษาของศูนย์ฯ ที่ผ่านมาเป็นไปอย่างไม่เป็นระบบ จึงท าให้ประสบ
ปัญหาและอุปสรรคบ้าง โดยผู้ให้สัมภาษณท์ั้งหมดมคีวามคิดเห็นตรงกันว่ากระบวนการควบคุมดูแลนักศึกษายังไม่ครอบคลุมและการ
ขาดความพร้อมของสถานที่และอุปกรณ์เครื่องใช้ โดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีความจ าเป็นต่อการใช้ฝึกงานนักศึกษาเป็นปัญหา
และอุปสรรคต่อการฝึกงานให้มีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จมากที่สุด ซึ่งจัดไว้ในกลุ่มของปัญหาและอุปสรรคหลัก ชุด 1 

ในขณะที่ผู้ให้สัมภาษณ์เกือบทั้งหมดมีความคิดเห็นว่าสถาบันการศึกษายังให้ความส าคัญต่อการฝึกงานของนักศึกษาไม่มาก 
เพราะยังไม่มีการติดต่อประสานงานร่วมกันระหว่างที่นักศึกษาด าเนินการฝึกงานอยู่แต่อย่างไร อีกทั้งการติดต่อ สื่อสาร และ
ประสานงานกับสถาบันการศึกษายังไม่มีประสิทธิภาพ เพราะไม่มีขั้นตอนหรือรายละเอียดชัดเจน และสถาบันการศึกษาเอาใจใส่ในการ
ช่วยเหลือ ประสานงานและติดตามผลการฝึกงานของนักศึกษาอยู่ในระดับต่ าเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการฝึกงานให้มีประสิทธิภาพ
และประสบความส าเร็จมากที่สุด ซึ่งจัดไว้ในกลุ่มของปัญหาและอุปสรรคหลัก ชุด 2  

ตามมาด้วยปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับจ านวนนักศึกษาฝึกงานยังมีไม่เพียงพอและอาจไม่มีนักศึกษาในช่วงเวลาที่หน่วยงาน
ต้องการก าลังคนช่วยงานพื้นที่หรือโต๊ะท างานไม่เพียงพอในการใช้ฝึกงานนักศึกษาและการขาดการวางแผนเตรียมความพร้อมในการรับ
นักศึกษาฝึกงานในภาพรวมอย่างเป็นระบบ  ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญที่จัดไว้ในกลุ่มของปัญหาและอุปสรรครอง ชุด 1  

ส่วนปัญหาเกี่ยวกับนักศึกษามีวุฒิภาวะนอ้ยและที่น่ังท างานยังไม่เหมาะสม ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนน้อยให้ความส าคัญที่จัดไว้
ในกลุ่มของปัญหาและอุปสรรครอง ชุด 2 รวมไปถึงปัญหาเกี่ยวกับนักศึกษาเข้ามาฝึกงานไม่ได้ตรงกับสาขาวิชาที่เรียน นักศึกษายังมี
ทักษะในการท างานต่ า นักศึกษาไม่มีประสิทธิภาพต่อการท างาน และการไม่มีพี่เลี้ยงท าให้ขาดความพร้อมในการสอนงานนักศึกษา
ฝึกงาน ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ 1 คนจากทั้งหมดให้ความส าคัญที่จัดไว้ในกลุ่มของปัญหาและอุปสรรครอง ชุด 2 เช่นเดียวกัน 

ส าหรับข้อแนะน าที่ใช้เป็นแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและการพัฒนาการให้บริการทางวิชาการแก่นักศึกษาฝึกงานของศูนย์ฯ มี
ความคล้ายคลึงกับกระบวนการบริหารจัดการ4 ขั้นตอน ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์กรการน าและสั่งการ และการควบคุม ซึ่งมี
ความสัมพันธ์อันน าไปสู่การให้บริการทางวิชาการแก่นักศึกษาฝึกงานที่มีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จได้ โดยผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่า
ควรเอาใจใส่อย่างจริงจังวางแผนอย่างเป็นระบบจัดท าคู่มือการฝึกงานนักศึกษาจัดให้มีการปฐมนิเทศ ควรจัดสรรบุคลากร พื้นที่ และอุปกรณ์
เครื่องใช้ที่จ าเป็นให้เพียงพอและมีความพร้อมต่อการฝึกงานนักศึกษาทุกฝ่ายมีบทบาทในการน าการฝึกงานแก่นักศึกษาไปสู่ความส าเร็จ
ตามที่คาดหวังไว้ ผู้บังคับบัญชาต้องให้การสนับสนุนอย่างสม่ าเสมอจัดท าดัชนีช้ีวัดความส าเร็จ และท าการประเมินผลการฝึกงาน 

ทั้งนี้ แนวทางการบริหารจัดการที่เสนอแนะในการให้บรกิารฝกึงานแก่นักศึกษาของศูนย์ฯ จับกลุ่มโดยเรียงล าดับความส าคัญ
ออกได้เป็น 4 กลุ่มประกอบด้วย 1. กลุ่มแนวทางการบริหารจัดการที่เสนอแนะหลักชุด 1 ได้แก่ การทดสอบศักยภาพของนักศึกษาก่อน
และหลังเข้าฝึกงานการท าแบบสอบถามความต้องการของนักศึกษาฝึกงานและหน่วยงานให้ความร่วมมือจัดเตรียมสถานที่และจัดหา
อุปกรณ์พร้อมใช้แก่นักศึกษาฝึกงาน 

2. กลุ่มแนวทางการบริหารจัดการที่เสนอแนะหลักชุด 2 คือ เข้าพบปะหารือ ท าข้อตกลงกับสถาบันการศึกษา เพื่อเน้น
ความส าคัญจัดหานักศึกษาเข้าฝึกงานที่ศูนย์ฯจัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือในการรับนักศึกษาฝึกงานร่วมกับสถาบันการศึกษา 
และมีการจัดท าขั้นตอนโดยละเอียดและเข้าใจ น าผลการประเมินหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกงานของนักศึกษา มาปรับปรุงและติดตามผล
แจ้งกลับไปยังสถาบันการศึกษา 

3. กลุ่มแนวทางการบริหารจัดการที่เสนอแนะรองชุด 1 ได้แก่ ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาฝึกงานไปยังสถาบันการศึกษาบริเวณ
ใกล้เคียง จัดกิจกรรมโรดโชว์ไปยังสถาบันการศึกษาเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง ด าเนินการเชิงรุกเข้าถึงสถาบันการศึกษาอื่น  ๆที่ยังไม่
เคยส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานที่ศูนย์ฯ แบบไม่เจาะจง ก าหนดระยะเวลาการรับสมัครนักศึกษาฝึกงานในช่วงเวลาที่หน่วยงานต้องการก าลังคน
ช่วยงาน จัดสรรพื้นที่หรือโต๊ะท างานบริเวณเดียวกันหรือใกล้เคียงกับผู้ควบคุมการฝึกงานหรือพี่เลี้ยง โดยไม่ต้องเสริมโต๊ะเพิ่ม จัดท า
ระเบียบแบบแผนการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานอย่างเป็นขั้นตอน ก าหนดการให้บริการทางวิชาการแก่นักศึกษาฝึกงานอย่างมีมาตรฐานและ
จัดท าเป็นคู่มือ พัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน สร้างเครื่องมือ
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ทดสอบและประเมินผลการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม วางแผนล่วงหน้าท าให้จัดสรรและมอบหมายงานได้อย่างชัดเจน หาแนวทาง
แกป้ัญหาการรับนักศึกษาเข้ามาฝึกงานแล้วไม่ตรงกับสาขาที่นักศึกษาเรียนมา และจัดท าระบบการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานที่ดีอย่างครบวงจร 

4. กลุ่มแนวทางการบริหารจัดการที่เสนอแนะรองชุด 2 ได้แก่ สถาบันการศึกษาควรเสริมความรู้ทั่วไป ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ 
ด้านการใช้อุปกรณ์ส านักงาน ในรายวิชาเรียนของนักศึกษาก่อนออกมาฝึกงานจริงก าหนดหลักเกณฑ์ในการเปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน 
เช่น วุฒิการศึกษา อายุ ระดับการศึกษา เป็นต้นส่งเสริมนักศึกษาให้เกิดมีความริเริ่มสร้างสรรคเ์พื่อสร้างนวัตกรรม เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้
มีประสบการณ์การท างานจากภายนอกศูนย์ฯ เช่น ออกหน่วยตรวจ จัดแสดงนิทรรศการท าทดสอบหรือประเมินนักศึกษาเป็นระยะและหลัง
ท าการฝึกงานเสร็จจัดหาที่นั่งท างานส าหรับนักศึกษาฝึกงานสอบถามสาขาที่นักศึกษาเรียนมาหรือให้ความสนใจเป็นพิเศษจัดสรรงานให้
นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกฝนตรงตามสายวิชาที่ได้เรียนมาหรือมีทักษะที่พร้อมในการท างานสถาบันการศึกษาจัดการเรียนการสอนมีความรู้
พื้นฐานในการท างานรวมอยู่ในหลักสูตรที่นักศึกษาเรียนปรับปรุงนักศึกษาด้านการเข้าท างานให้ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบในงานที่
มอบหมายระบุเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมดูแลหรือพี่เลี้ยงประจ าหน่วยงานในการรับผิดชอบนักศึกษาฝึกงาน 
 

ตารางที่ 1  แสดงปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะการฝึกงานของศูนย์ฯ ตามล าดับความส าคัญ 

ล าดับ
ความส าคัญ 

ปัญหาและอุปสรรคที่ค้นพบ 
แนวทางการปรับปรุงแก้ไขและ 

พัฒนาที่เสนอแนะ 

1 
กระบวนการควบคุมดูแลนักศึกษายังไม่ครอบคลุม 

ท าแบบทดสอบศักยภาพของนักศึกษาก่อนและหลังเข้า
ฝึกงาน  

ท าแบบสอบถามความต้องการของนักศึกษาฝึกงาน 

การขาดความพร้อมของสถานที่และอปุกรณ์เครื่องใช้  
(เครื่องคอมพิวเตอร์)  

ขอความร่วมมือหน่วยงานจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์
พร้อมใช้แก่นักศึกษาฝึกงาน 

2 

สถาบันการศึกษายังให้ความส าคัญต่อการฝึกงานของ
นักศึกษาไม่มาก เพราะยังไม่มีการติดต่อประสานงานร่วมกัน  
ระหว่างที่นักศึกษาด าเนินการฝึกงานอยูแ่ต่อย่างไร 
การติดต่อ สื่อสาร และประสานงานกับสถาบันการศึกษายังไม่มี 
ประสิทธิภาพ เพราะไม่มีขั้นตอนหรือรายละเอียดชัดเจน 
สถาบันการศึกษาเอาใจใส่ในการช่วยเหลือ ประสานงานและ
ติดตามผลการฝึกงานของนักศึกษาอยู่ในระดับต่ า 

เข้าพบปะหารือ ท าข้อตกลงกับสถาบันการศึกษา เพื่อเน้น
ความส าคัญจัดหานักศึกษาเข้าฝึกงานที่ศูนย์ฯ 

จัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือในการรับนักศึกษาฝึกงาน
ร่วมกับสถาบันการศึกษา และมีการจัดท าขั้นตอนโดย
ละเอียดและเข้าใจ 

น าผลการประเมินหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกงานของ
นักศึกษา มาปรับปรุงและติดตามผลแจ้งกลับไปยัง
สถาบันการศึกษา 

3 

 
จ านวนนกัศึกษาฝกึงานยังมีไม่เพียงพอและอาจไม่มีนักศกึษา 
ช่วยในช่วงเวลาทีห่น่วยงานต้องการก าลงัคน 
 
พื้นที่หรือโต๊ะท างานไม่เพียงพอในการใช้ฝึกงานนักศึกษา 
 
ขาดการวางแผนเตรียมความพร้อมในการรับนักศึกษา 

ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาฝึกงานไปยังสถาบันการ ศึกษา
บริเวณใกล้เคียง 

จัดกิจกรรมโรดโชว์ไปยังสถาบันการศึกษา เพื่อเข้าถึง
ก ลุ่ ม เ ป้ า ห มาย ที่ แ ท้ จ ริ ง  ด า เ นิ น ก า ร เชิ ง รุ ก ไ ป
สถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่ยังไม่เคยส่งนักศึกษาเข้า
ฝึกงานที่ศูนย์ฯ แบบไม่เจาะจง 

ก าหนดระยะเวลาการรับสมัครนักศึกษาฝึกงานในช่วงเวลา
ที่หน่วยงานต้องการก าลังคนช่วยงาน 

จัดสรรพื้นที่หรือโต๊ะท างานบริเวณเดียวกันหรือใกล้เคียง
กับผู้ควบคุมการฝึกงานหรือพี่เลี้ยง โดยไม่ต้องเสริมโต๊ะ
เพิ่ม  

จัดท าระเบียบแบบแผนการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานอย่าง
เป็นขั้นตอน 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบรุี  61 

 

ปีท่ี 12  ฉบับท่ี 29  เดือนกันยายน – ธันวาคม  2561 

ล าดับ
ความส าคัญ 

ปัญหาและอุปสรรคที่ค้นพบ 
แนวทางการปรับปรุงแก้ไขและ 

พัฒนาที่เสนอแนะ 

 
 

3 (ต่อ) 
 
 

 
 
 
 
 
ฝึกงานในภาพรวมอยา่งเป็นระบบ 

ก าหนดการให้บริการทางวิชาการแก่นักศึกษาฝึกงานอย่างมี
มาตรฐานและจัดท าเป็นคู่มือพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

จัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานกอ่นเข้าฝกึงาน 
สร้างเครื่องมือทดสอบและประเมินผลการด าเนินการอย่าง

เป็นรูปธรรม 
วางแผนล่วงหน้าท าให้จัดสรรและมอบหมายงานได้อย่าง

ชัดเจน 
หาแนวทางแก้ปัญหาการรับนักศึกษาเข้ามาฝึกงานแล้วไม่

ตรงกับสาขาที่นักศึกษาเรียนมา 
จัดท าระบบการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานที่ดีและครบวงจร 

 
 
 
 
 
4 

 
 
นักศึกษามวีุฒิภาวะน้อย 
 

สถาบันการศึกษาควรเสริมความรู้ทั่วไป ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ 
ด้านการใช้อุปกรณ์ส านักงาน ในรายวิชาเรียนของนักศึกษา
ก่อนออกมาฝึกงานจริง 

ก าหนดหลักเกณฑ์ในการเปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน เช่น วุฒิ
การศึกษา อายุ ระดับการศึกษา เป็นต้น 

เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์การท างานจากภายนอก
ศูนย์ฯ เช่น ออกหน่วยตรวจ จัดแสดงนิทรรศการ 

 

 
 
ที่นั่งท างานยังไม่เหมาะสม   

ส่งเสริมนักศึกษาให้เกิดมีความริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสร้าง
นวัตกรรม  

ทดสอบหรือประเมินนักศึกษาเป็นระยะและหลังจาก
ฝึกงานเสร็จ 

จัดหาที่นั่งท างานประจ าส าหรับนักศึกษาฝึกงาน 

 

 
 
 
5 
 
 
 

 
นักศึกษาเข้ามาฝึกงานไม่ได้ตรงกับสาขาวิชาที่เรียน   
 
 

นักศึกษายังมีทักษะในการท างานต่ า   
 

นักศึกษาไม่มีประสิทธภิาพต่อการท างาน 
 
บางหน่วยงานไม่มีพี่เล้ียงท าให้ขาดความพร้อมในการ 
   สอนงานนกัศึกษาฝกึงาน 

สอบถามสาขาที่นักศึกษาเรียนมาหรือให้ความสนใจเป็น
พิเศษ 

จัดสรรงานให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกฝนตรงตามสายวิชาที่
ได้เรียนมาหรือมีทักษะที่พร้อมในการท างาน 

สถาบันการศึกษาจัดการเรียนการสอนที่มีความรู้พื้นฐานใน
การท างานรวมอยู่ในหลักสูตร 

ปรับปรุงนักศึกษาด้านการเข้าท างานให้ตรงต่อเวลาและมี
ความรับผิดชอบในงานที่มอบหมาย 

ระบุเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมดูแลหรือพี่เล้ียงประจ าหนว่ย งาน
ในการรับผิดชอบนักศึกษาฝึกงาน 

หมายเหตลุ าดับความส าคัญของปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะการฝึกงานของศูนย์ฯ จัดเรียงตามความถี่ของผู้ให้สัมภาษณ์และการเน้นย้ าความส าคัญใน
ระหว่างในสัมภาษณ์ โดยปัญหาและอุปสรรคที่มีล าดับความส าคัญที่ 1 และ 2 จะได้จัดเป็นกลุ่มปัญหาและอุปสรรคหลักในการให้บริการฝึกงานแก่นักศึกษา
ของศูนย์ฯ ที่ผ่านมา (ชุด 1 และ 2) และปัญหาและอุปสรรคที่มีล าดับความส าคัญที่ 3 จะได้จัดเป็นกลุ่มปัญหาและอุปสรรครองในการให้บริการฝึกงานแก่
นักศึกษาของศูนย์ฯ ที่ผ่านมาชุด 1 และปัญหาและอุปสรรคที่มีล าดับความส าคัญที่ 4 และ 5 จะได้จัดเป็นกลุ่มปัญหาและอุปสรรครองในการให้บริการ
ฝึกงานแก่นักศึกษาของศูนย์ฯ ที่ผ่านมาชุด 2 
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รายการกลุ่มปัญหาและอุปสรรคหลักในการให้บริการฝึกงานแก่นักศึกษาของศูนย์ฯ ที่ผ่านมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการกลุ่มปัญหาและอุปสรรครองในการให้บริการฝึกงานแก่นักศึกษาของศูนย์ฯ ที่ผ่านมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อภิปรายผล 
การให้บริการทางวิชาการแก่นักศึกษาฝึกงานของศูนย์ฯ สอดคล้องกับแนวคิดของพัชรินทร์ เอี่ยมเสือ (2558: 5) เกี่ยวกับการ

บริการทางวิชาการถือเป็นภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสังคม ซึ่งอยู่ในรูปแบบต่างๆ  อย่างเช่นการให้การฝึกอบรมแบบให้เปล่า 
โดยการฝึกงานนักศึกษาที่ผ่านมาประสบความส าเร็จ ซึ่งนักศึกษาฝึกงานจะได้รับประโยชน์จากการฝึกงานมากที่สุดสอดคล้องกับแนวคิด
ของเจริญ แย้มสรวลสกุล (2549: 22-23) เกี่ยวกับวัตถุประสงค์และจุดประสงค์ของการฝึกงานเพื่อพัฒนาวิชาชีพของนักศึกษาใน
สถานการณ์จริงให้สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีเจตคติที่ดีต่อการท างานและมีความภาคภูมิใจต่อวิชาชีพ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดเห็นว่านักศึกษามีความพร้อมในการฝึกงานจากการมีความรู้และทักษะ มีความริเริ่มและความคิด
สร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีมนุษยสัมพันธ์ รู้จักกาลเทศะ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของธีรวัฒน์ อิ่มประคองศิลป์ (2550: 34) 
และสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล. กองแผนงาน (2540: 17-18)เกี่ยวกับบทบาทของนักศึกษาฝึกงานคือต้องมีความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติ มี
ความริเริ่มและความคิดสร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ และมีกาลเทศะ และแนวคิดของNewstrom and Davis (2002: 481) ทศพร 
ประเสริฐสุข (2542-2543) และมนัสนันท์ หัตถศักดิ์ (2547: 62) เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาฝึกงานครอบคลุมไปถึง
การมีมนุษยสัมพันธ์ และคุณธรรม จริยธรรมด้วย  รวมไปถึงการสอดคล้องกับผลการศึกษาของเจริญ แย้มสรวลสกุล (2549) เกี่ยวกับ

กลุ่มปัญหาและอปุสรรครองชุด 2 
-นักศึกษามวีุฒิภาวะนอ้ย 
-ที่นั่งท างานยังไม่เหมาะสม   
-นักศึกษาเขา้มาฝึกงานไม่ได้ตรงกับสาขาวิชาที่เรียน 
-นักศึกษายังมีทักษะในการท างานต่ า   
-นักศึกษามปีระสิทธภิาพตอ่การท างานไม่เพียงพอ 
-บางหน่วยงานไม่มีพี่เล้ียงท าให้ขาดความพร้อมในการสอนนักศึกษาฝึกงาน 

กลุ่มปัญหาและอปุสรรคหลักชดุ 1 
- กระบวนการควบคุมดูแลนักศึกษายังไม่ครอบคลุม 
- การขาดความพร้อมของสถานทีแ่ละอปุกรณ์เครื่องใช้ (เครื่องคอมพิวเตอร์) กลุ่มปัญหาและ

อุปสรรคหลักใน

การให้บริการ

ฝึกงานแก่

นักศึกษาของ

ศูนย์ฯ ที่ผ่านมา 

กลุ่มปัญหาและอปุสรรคหลักชดุ 2 
- สถาบันการศึกษายังให้ความส าคัญต่อการฝึกงานของนักศึกษาไม่มาก เพราะยงัไม่มี 
การติดต่อประสานงานร่วมกันระหว่างทีน่ักศึกษาด าเนินการฝึกงานอยู่แต่อย่างไร 
- การติดต่อ สื่อสารและประสานงานกับสถาบันการศึกษายังไม่มีประสิทธภิาพ เพราะ 
ไม่มีขั้นตอนหรือรายละเอยีดชัดเจน 
- สถาบันการศึกษาเอาใจใส่ในการช่วยเหลือ ประสานงานและติดตามผลการฝึกงานของนักศึกษาอยู่

ในระดับต่ า 

กลุ่มปัญหาและอปุสรรครองชุด 1 
-จ านวนนักศึกษาฝึกงานยังมีไม่เพียงพอและอาจไม่มี 
นักศึกษาในช่วงเวลาทีห่น่วยงานต้องการก าลังคน 
-พื้นที่หรือโตะ๊ท างานไม่เพียงพอในการใช้ฝึกงานนักศึกษา 
-การขาดการวางแผนเตรียมความพร้อมในการรับ 
นักศึกษาฝึกงานในภาพรวมอยา่งเป็นระบบ   

กลุ่มปัญหาและ

อุปสรรครองใน

การให้บริการ

ฝึกงานแก่

นักศึกษาของ

ศูนย์ฯ ที่ผ่านมา 
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คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาฝึกงานระดับอาชีวศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์ตามความคิดเห็นของผู้รับผิดชอบการฝึกงานและ
ผู้ใช้บริการที่พบว่าผู้รับผิดชอบการฝึกงานและผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาฝึกงานระดับ
อาชีวศึกษาประเภทวิชาบริหารธุรกิจและวิชาพาณิชยกรรมในจังหวัดอุตรดิตถ์เหมือนกัน แต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของสุวัฒนา 
คชพลายุกต์ (2548) เกี่ยวกับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลกัษณะของนักศึกษาฝึกงาน วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ที่พบว่าผู้ประกอบการแต่ละต าแหน่งในสถานประกอบการมีความพึงพอใจในด้านบุคลิกภาพของ
นักศึกษาฝึกงานแตกต่างกัน ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยโดยเฉพาะความแตกต่างกันทางคุณลักษณะของทั้งกลุ่มนักศึกษาฝึกงาน 
ผู้ประกอบการ และช่วงเวลาที่ใช้ศึกษาระหว่าง 2 งานวิจัย จึงท าให้ผลการศึกษาไม่เหมือนกันได้ส่วนผลการศึกษาของวีรนุช แซ่ฉิน; และ
สุภาพร ธนะชานันท(์2557)เกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์การฝึกงานในสถานประกอบการของนักเรียนพบว่านักเรียนที่
มีเพศและกลุ่มสาขาวิชาชีพต่างกันมีพฤติกรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์การฝึกงานในสถานประกอบการแตกต่างกัน 

ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดยังเห็นว่าปัญหาและอุปสรรคส าคัญที่มีผลกระทบต่อความส าเร็จในการให้บริการทางวิชาการแก่
นักศึกษาฝึกงานของศูนย์ฯ เกี่ยวกับการไม่มีระบบควบคุมดูแล และการขาดความพร้อมของสถานที่และอุปกรณ์เครื่องใช้ โดยเฉพาะ
เครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นผลพวงที่เกิดตามมาจากการไม่มีระบบควบคุมดูแล และยังก่อเกิดปัญหาและอุปสรรคส าคัญจากการไม่ได้
รับความร่วมมือและประสานงานจากสถาบันการศึกษาที่ยังไม่ให้ความส าคัญและไม่เอาใจใส่ในการฝึกงานของนักศึกษาเท่าที่ควร
สอดคล้องกับผลการศึกษาของพินัย มีโชต ิ(2547) เกี่ยวกับความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานประกอบการที่มีต่อการรับนักศึกษาฝึกงาน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พบว่าผู้บริหารสถานประกอบการให้ความส าคัญเป็นอย่างมากต่อการปรึกษาหารือร่วมกัน
ระหว่างอาจารย์ผูค้วบคุมดแูลและผู้ควบคุมดูแลการฝกึงาน ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดจึงแนะน าแนวทางการบริหารจัดการที่สอดรับกับ 4 
ขั้นตอนการบริหารจัดการ แต่จะมุ่งเน้นไปที่ข้ันตอนการวางแผน ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการเข้าฝึกงานให้กับนักศึกษา และ
การท าแบบสอบถามความต้องการของนักศึกษาฝึกงาน รวมไปถึงการจัดท าการปฐมนิเทศเช่นเดียวกับแนวคิดของธีรวัฒน์ อิ่มประคอง
ศิลป์ (2550: 26-28) เกี่ยวกับบทบาทของสถานศึกษาครอบคุลมไปถึงการจัดให้มีการปฐมนิเทศก่อนเข้าฝึกงาน และขั้นตอนการ
ควบคุม ได้แก่ การทดสอบศักยภาพของนักศึกษาก่อนและหลังเข้าฝึกงานเพื่อใช้ประเมินผลการฝึกงาน และการออกใบ
ประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองการฝึกงานแก่นักศึกษาที่ส าเร็จการฝึกงานตามการประเมิน  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
Ivancevich and Matteson (2002: 673) และธีรวัฒน์ อิ่มประคองศิลป์(2550: 31-32) เกี่ยวกับบทบาทของสถานประกอบการในการ
ฝึกงานนักศึกษาว่าควรออกใบรับรองการผ่านงานให้นักศึกษาด้วย และยังสอดคล้องกับแนวคิดของไพชยนต์ จันทเขต (2556: 10-13) 
และวันดี เจตนา (2558) เกี่ยวกับทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการว่าการวางแผนเป็นกระบวนการก าหนดเป้าหมายและการตัดสินใจ
เลือกแนวทางที่ดีที่สุดน าสู่ความส าเร็จและการควบคุมเป็นการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลเพื่อการปรับปรุงแก้ไขและการ
พัฒนาโดยแนะน าให้เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมและสามารถแสดงความคิดเห็นในการท างาน ทั้งนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่
มุ่งเน้นการให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการระบบการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานโดยการจัดท าระบบ ระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือ
แผนการการรับนักศึกษาฝึกงานอย่างเป็นรูปธรรมหรือจัดท าเป็นคู่มือและการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานให้ตรงสายวิชาที่เรียนมาหรือที่
สนใจ ตลอดจนการจัดสรรงานให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกฝนตรงตามสายวิชาที่ได้เรียนมา 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจัดท าระบบรับนักศึกษาเข้าฝึกงานเพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการฝึกงานที่มีมาตรฐาน

เดียวกันใน 4 ขั้นตอนการบริหารจัดการ โดยเฉพาะขั้นตอนการวางแผนและขั้นตอนการควบคุมที่ให้ความส าคัญต่อการเฝ้าติดตาม
และการประเมินผลการฝึกงานของนักศึกษา โดยเตรียมความพร้อมของทุกหน่วยงานในทุกด้านที่เกี่ยวข้องทั้งบุคลากร เครื่อง
คอมพิวเตอร์ และสถานที่ให้เพียงพอต่อการใช้ฝึกงาน ก าหนดระเบียบการทดสอบศักยภาพของนักศึกษาก่อนและหลังเข้าฝึกงาน
และจัดให้มีการปฐมนิเทศก่อนเข้าฝกึงาน ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาส าคัญหลักที่มตี่อการฝึกงานแก่นักศึกษาทั้งในด้านการควบคมุดแูล
และการขาดความพร้อมในการฝึกงานนักศึกษาของศูนย์ฯ 
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2. ควรท าการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าฝึกงานโดยเฉพาะผ่านสถาบันการศึกษาต่างๆ ท าให้ศูนย์ฯ สามารถ
ให้บริการทางวิชาการในการฝึกงานแก่นักศึกษาได้เต็มศักยภาพและมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ
ตอบสนองตลาดแรงงานได้มากขึ้น 

3. ควรท าแบบสอบถามความต้องการของนักศึกษาฝึกงานเพื่อให้ได้นักศึกษาเข้ามาฝึกงานกับศูนย์ฯ ได้ตรงกับสาขาวิชา
ที่เรียนมาหรือตามที่สนใจ และทางศูนย์ฯ สามารถจัดหรือปรับเตรียมการสอนได้อย่างเหมาะสมในการส่งเสริมการฝึกงานแก่
นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและได้ผลสัมฤทธิ์ท่ีแท้จริง 

4. ควรออกใบประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองการฝึกงานแก่นักศึกษาที่ผ่านการฝึกงานกับศูนย์ฯ แล้ว และอาจ
พิจารณามอบใบประกาศเกียรติคุณต่างหากเพื่อเชิดชูความดีงามของนักศึกษาที่ได้สร้างไว้ในระหว่างฝึกงานด้วย 

5. ควรเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมและสามารถแสดงความคิดเห็นในการท างาน ตลอดจนการให้โอกาสเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ๆ อย่างเช่นการได้ออกฝึกงานภายนอกศูนย์ฯ จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 

6. ควรประสานงานกับสถานศึกษาต่างๆ ที่ต้องแสดงบทบาทในการส่งเสริมการฝึกงานของนักศึกษามากขึ้น โดยอาจ
พิจารณารับนักศึกษาเฉพาะที่มีหนังสือจากสถาบันการศึกษาของตนมายืนยันก่อนเข้าฝึกงานได้เท่านั้น 
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