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ABSTRACT 

Problems such as the qualifications of new university graduates not meeting 

industrial requirements, a shortage of engineers and computer scientists etc. occurred 

within the northern industrial estate of Lumphun province Thailand. As a result, 

foreign investors decided to stop/reduce investment and/or relocate their factories. 

They required new employees who could use new technologies and modern 

management techniques to improve company work systems. Thai universities are 

mainly responsible to produce these employees, but still lacked an appropriate 

training system to give university students sufficient work experience and 

opportunities for professional development.  

This research proposed a Cooperative Education (co-op) framework which 

used Learning Organization theory (LO) for the Bachelor of Arts program in Modern 

Management and Information Technology (MMIT), College of Arts, Media and 

Technology (CAMT), Chiang Mai University (CMU) to develop student 
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competencies to be mid-level managers in industrial organizations. The co-op model 

from IUT Lumière was adopted as a prototype. The core structure adapted from the 

IUT Lumière model included the Personal and Professional Project (PPP) to prepare 

students for work, the student assessment system, follow-up system, and the 

methodology to manage companies and mentors etc. In addition, learning in action, 

personal mastery, and the systems thinking of LO theory were added to help students 

improve their abilities to reflect on their experiences, set their career plan, future 

target, and train them to use systemic thinking in industrial work. The research 

involved a total of 45 students and 16 companies from Lumphun province over a 

period of 2 years. In this time period, data were collected from all participants by 

several techniques including interviews, questionnaires, assessment books, and 

observations. 

The research observed three main results after implementing the MMIT co-

op framework. Firstly, student competencies, both behavioral and work performance, 

gradually increased throughout the co-op process. Students gained real work 

experience and understood how to work in different cultures during the long 

apprenticeship period. Secondly, the student professional projects could be used to 

initiate research for improving company work processes. Students collaborated with 

their company mentor and university advisor and applied new technology (IT) and 

knowledge to solve/improve company work systems.  Thirdly, a strong collaborative 

training system between MMIT and the companies evolved when the co-op 

framework was implemented. Many co-op activities made it necessary for companies 

and the university to work together closely. This helped the university to better 

understand what industry expected, and provide graduate students consistent with 

industrial needs. These results show the potential of co-op as one important strategy to 

solve problems that occurred within the northern industrial estate and more efficiently 

prepare graduates to work in an international company. 
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บทคัดย่อ 
 

ปัญหานักศึกษาปริญญาตรีจบใหม่มีคุณสมบัติไม่สอดคล้องกับความต้องการของ
อุตสาหกรรม การขาดก าลงัพลดา้นวศิวกรและนกัวทิยาการคอมพิวเตอร์ และปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน
ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพนู ประเทศไทย ส่งผลให้นกัลงทุนต่างชาติชะลอหรือลด
ปริมาณการลงทุน และ/หรือ ยา้ยฐานการผลิตไปยงัประเทศอ่ืน ในสถานการณ์เช่นน้ี บริษทัต่าง ๆ 
ตอ้งการบุคลากรรุ่นใหม่ท่ีสามารถใช้เทคโนโลยีและเทคนิคการจดัการใหม่ ๆ เพื่อช่วยในการ
พฒันาระบบงาน ซ่ึงมหาวิทยาลยั เป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในการพฒันาบุคลากรเหล่าน้ี แต่ยงัขาด
ระบบการฝึกท่ีเหมาะสมในการพฒันานกัศึกษาจบใหม่ใหมี้ประสบการณ์และความเป็นมืออาชีพใน
การท างาน 

งานวิจัยน้ี เสนอกรอบการศึกษาแบบความร่วมมือ (ระหว่างสถานศึกษากับสถาน
ประกอบการ)โดยใชท้ฤษฎีองคก์รแห่งการเรียนรู้ เพื่อใชส้ าหรับหลกัสูตร การจดัการสมยัใหม่ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ในการพฒันา
นักศึกษาเพื่อเป็นหัวหน้างานระดับกลางในองค์กรอุตสาหกรรม โดยต้นแบบของกรอบ



vii 
 

การศึกษาดงักล่าว น ามาจากสถาบนั IUT Lumière ประเทศฝร่ังเศส ซ่ึงหลกัการส าคญัท่ีน ามาใช้
ประกอบดว้ย Personal and Professional Project (PPP) เพื่อช่วยเตรียมความพร้อมในการท างาน
ใหแ้ก่นกัศึกษา ระบบการประเมินและติดตามนกัศึกษา วิธีการท างานร่วมกบับริษทัและพี่เล้ียงของ
นกัศึกษา ฯลฯ พร้อมกนัน้ีไดน้ าทฤษฎีองคก์รแห่งการเรียนรู้มาใชป้ระกอบกนั เพื่อช่วยนกัศึกษาให้
พฒันาความสามารถในการสะทอ้นคิดเก่ียวกบัประสบการณ์ การตั้งเป้าหมายการท างานในอนาคต 
และ ฝึกฝนการคิดอยา่งเป็นระบบในงานอุตสาหกรรม งานวจิยัน้ีไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากนกัศึกษา 
45 คน และ บริษทั 16 แห่งในจงัหวดัล าพูน เป็นเวลาต่อเน่ืองมากกวา่ 2 ปี โดยใชเ้ทคนิคการเก็บ
ขอ้มูลท่ีหลากหลาย อาทิเช่น การสัมภาษณ์ การใชแ้บบสอบถาม การใชแ้บบประเมินนกัศึกษา และ
การสังเกต 

หลงัจากท่ีไดล้งมือปฏิบติัตามกรอบการศึกษาฯ ท่ีไดพ้ฒันาข้ึน งานวิจยัน้ีไดผ้ลลพัธ์ 3 
อย่างหลกั ประกอบด้วย ผลลพัธ์แรก คือ สมรรถนะของนักศึกษาทั้งในด้านพฤติกรรมและการ
ปฏิบติังานมีการพฒันาข้ึนอย่างต่อเน่ือง นกัศึกษาไดรั้บประสบการณ์จริงและมีความเขา้ใจอย่าง
แทจ้ริงวา่ควรปฏิบติังานเช่นไรในสภาพแวดลอ้มและวฒันธรรมท่ีแตกต่างตลอดช่วงระยะเวลาการ
ท างานท่ียาวนานในบริษทั ผลลพัธ์ท่ีสอง คือ โครงงานด้านอาชีพ (Professional project) ของ
นักศึกษา สามารถใช้เป็นงานเร่ิมตน้ของการวิจยัเพื่อพฒันากระบวนการท างานของบริษทั โดย
นกัศึกษาไดร่้วมมือกบัพี่เล้ียงในสถานประกอบการและอาจารยท่ี์ปรึกษาจากมหาวิทยาลยั ในการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู้ใหม่ ๆ ในการแกปั้ญหาและพฒันาระบบงานของ
บริษทั ผลลพัธ์ท่ีสาม คือ ระบบการฝึกการท างานของนกัศึกษาท่ีมีความร่วมมือกนัอยา่งเหนียวแน่น
ระหว่างหลักสูตรฯและบริษทัท่ีรับนักศึกษาเขา้ท างาน กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในระหว่างการ
ด าเนินงานกรอบการศึกษาฯ ได้ผลักดันให้ทั้ งสองฝ่ายท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ส่งผลให ้
หลักสูตรฯ เข้าใจความต้องการของภาค อุตสาหกรรมเป็นอย่างดี และสามารถน ามาปรับ
กระบวนการสอนและการฝึกนักศึกษาให้มีความสอดคล้องกับความตอ้งการของอุตสาหกรรม 
ผลลพัธ์ต่าง ๆ เหล่าน้ี แสดงใหเ้ห็นถึงศกัยภาพของกรอบการศึกษาฯ ท่ีจะเป็นหน่ึงในกลยุทธ์ส าคญั
ในการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเตรียม
ความพร้อมใหก้บันกัศึกษาเพื่อสามารถท างานในบริษทัต่าง ๆ โดยเฉพาะบริษทัในระดบันานาชาติได ้

 

 


