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บทคดัย่อ 
 ปัจจุบนัการจดัการสหกิจศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาประเทศไทย ยงัไม่มีการวิเคราะห์
และออกแบบกระบวนงานอยา่งเป็นระบบ ท าใหเ้กิดปัญหาขาดการบริหารจดัการระบบสหกิจศึกษา 
บทความน้ีจึงน าการเสนอการวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการท างานของระบบสหกิจศึกษา 
โดยใชห้ลกัการการจดัการกระบวนการธุรกิจ (Business Process Management(BPM)) วตัถุประสงค์
งานวิจยั มีดงัน้ี 1) ศึกษากระบวนการสหกิจศึกษา และ 2) วิเคราะห์และออกแบบกระบวนการสห
กิจศึกษา  ขอบเขตงานวิจยั ท าการวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการท างานสหกิจศึกษาของ
มหาวิทยาลยัศรีปทุม ตั้งแต่ก่อนปฏิบติังานสหกิจ ปฏิบติังานสหกิจ และรายงานผลการปฏิบติัสหกิจ
ของนกัศึกษา กระบวนการต่างๆ ท่ีออกแบบใหม่ มีผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งดงัน้ี คือ เจา้หนา้ท่ี นกัศึกษา 
สถานประกอบการ ส านักงานวิชาการ และอาจารย ์ ผลการออกแบบกระบวนการสหกิจศึกษา 
ไดรั้บการยอมรับจากผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งว่าสามารถน ามาช่วยจดัการกระบวนงานสหกิจศึกษาได้
อยา่งมีประสิทธิผล 
ค าส าคัญ: สหกิจศึกษา กระบวนการธุรกิจ การจดัการกระบวนการธุรกิจ 
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Abstract 
 Currently, the management and study of cooperatives in higher education  does not yet 
involve formal and systematic analysis and methods. This problem is lack of the cooperatives 
management system.In this study for Sripatum University, the steps for analysis and modelling 
for the functional process relevant to cooperatives will be presented using Business Process 
Management (B PM ).The objectives of the study are: 1)  to study the processes and systems of 
cooperatives and 2) analyse and define a model to represent these processes. The scope of this 
r e s e a r c h   implement o f  the analysis and modelling involved from the preparation stage, 
implementation and presentation of results of the study using various stakeholders involved in 
this study are - cooperative officials, academic affair, students and professors.The results of the 
model design on cooperatives will be acknowledged and accepted by the stakeholders and can be 
used to support in making effective policies involving cooperatives.  
Keyword: Co-operatives, Business Process, Business Process Management 

บทน า 
 มหาลยัศรีปทุมไดเ้ขา้ร่วมโครงการสหกิจศึกษาตามการสนบัสนุนของทบวงมหาวิทยาลยั 
ในปี พ.ศ. 2547  มหาวิทยาลยัศรีปทุม มีการจดัตั้งศูนยส์หกิจศึกษาและจดัหางาน การด าเนินการ
ของศูนยส์หกิจศึกษา มุ่งพฒันาคุณภาพของนกัศึกษาในระหว่างการศึกษาให้มีคุณภาพ ท าให้ศูนย์
สหกิจศึกษาของมหาวิทยาลยัศรีปทุมได้รับรางวลั สถานศึกษาดาวรุ่งด้านการด าเนินงานสหกิจ
ศึกษาระดบัชาติ  การด าเนินงานของศูนยส์หกิจศึกษา ประกอบด้วยกระบวนการสหกิจศึกษา 3 
กระบวนการหลกั คือ 1)กระบวนการออกก่อนออกสหกิจศึกษา 2) กระบวนการระหวา่งออกสหกิจ
ศึกษา และ 3)กระบวนการหลงัออกสหกิจศึกษา การด าเนินงานต่างๆ ของกระบวนงานสหกิจศึกษา
มีส่วนเก่ียวขอ้งกบับุคคลต่างๆ อาทิเช่น นกัศึกษา สถานประกอบการ ศูนยส์หกิจศึกษา และ อาจารย์
ท่ีปรึกษา 
 ปัญหาบางประการท่ีพบในกระบวนการนิเทศนกัศึกษา เช่น การจดัส่งและจดัเก็บเอกสาร
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับนักศึกษาและสถานประกอบการไม่เป็นระบบ ขาดความเช่ือมโยงในการ
ประสานงาน  ท าใหเ้กิดปัญหาดา้นการจดัการกระบวนงานต่างๆ ในระบบสหกิจศึกษา ระหวา่งผูท่ี้มี
ส่วนเก่ียวข้องในระบบงานสหกิจศึกษา  ผู ้วิจ ัยจึงใช้หลักการการจัดการกระบวนการธุรกิจ  
(Business Process Management(BPM))  ท าการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสหกิจศึกษาของ
มหาวทิยาลยัศรีปทุมใหส้ามารถบริหารจดัการงานกบัผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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วตัถุประสงค์การวจิัย 
 1. เพื่อศึกษากระบวนการท างานของสหกิจศึกษาของมหาวทิยาลยัศรีปทุม 

2. เพื่อวเิคราะห์และออกแบบกระบวนการสหกิจศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ 

แนวคดิ ทฤษฏ ีและระบบงานทีเ่กีย่วข้อง 

สหกจิศึกษา 
 สหกิจศึกษาเป็นระบบการศึกษาท่ีจดัให้มีการเรียนการสอนท่ีผสมผสานประสบการณ์
ตรงจากความร่วมมือจากสถานประกอบการและทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัศึกษา  โดยรูปแบบการจดั
การศึกษาสหกิจศึกษานั้นมุ่งเน้นการท่ีให้นักศึกษาหาโอกาสให้กบัตนเองเพิ่มประสบการณ์ใน
สถานประกอบการต่าง ๆ และช่วยเสริมสร้างทักษะให้พร้อมเข้าสู่กระบวนการท างานเพื่อ
เสริมสร้างคุณภาพของตวันักศึกษาท่ีต้องการ สหกิจศึกษานั้นเป็นกลไกความร่วมมือทางด้าน
วิชาการระหว่างสถาบนัศึกษาและสถานประกอบเขา้ด้วยกนั โดยกระบวนการท างานของสหกิจ
ศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุมมีกระบวนการท างาน 3 ขั้นตอนดงัน้ีคือ 1) ขั้นตอนสหกิจศึกษา
กระบวนการก่อนออกสหกิจศึกษา 2) ขั้นตอนการสหกิจศึกษากระบวนการระหว่างออกสหกิจ
ศึกษา และ 3) ขั้นตอนการด าเนินการสหกิจศึกษากระบวนการหลงัออกสหกิจศึกษา   

ทฤษฎ ีWorkflow 
 Workflow หรือกระแสงานท่ีเรียกอีกอย่างว่า การท ากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเป็นล าดบัขั้นตอน
อยา่งต่อเน่ืองกนั ตั้งแต่ตน้กระบวนการถึงกระบวนการสุดทา้ยของการท างานของระบบนั้น ๆ และ
จะเน้นในการเคล่ือนท่ีของข้อมูลท่ีมีความเก่ียวข้องกัน โดยมีการใช้วิธีการท่ีเหมาะสมกว่า
กระบวนการเดิมของระบบนั้น ๆ กระแสงานนั้นมีองคป์ระกอบซ่ึงตอ้งมีการสืบคน้ขอ้มูลโดยการ
วิเคราะห์ข้อมูล และการสังเคราะห์ข้อมูล การสร้างกระแสงานตั้งแต่ต้นกระบวนการไปจนจบ
กระบวนการกระแสงานเร่ิมต้นข้ึนเม่ือกระบวนการด าเนินการเสร็จส้ินจะส่งต่อภาระให้
กระบวนการต่อๆไปจนจบกระบวนการหรือกิจกรรมอ่ืนๆให้ท าต่อไดอี้ก (ปฏิพทัธ์ พนัธ์ุบุญรัตน์
,2552) 

ทฤษฎกีารจัดการกระบวนการธุรกจิ  (Business Process Management (BPM)) 
 BPM คือ หลกัการพฒันา การด าเนินงานการ วดัประสิทธิภาพของกระบวนการทางธุรกิจ
(Business Processes) เป็นกิจกรรมหรืองานท่ีต้องท าตามขั้นตอน โดยเป็นชุดของขั้นตอนหรือ
กิจกรรมท่ีตอบสนองวตัถุประสงคข์องธุรกิจหรือนโยบาย ซ่ึงโดยปกติแลว้การจดัโครงสร้างองคก์ร
จะก าหนดบทบาทหน้าท่ีและความสัมพนัธ์ระหว่างขั้นตอนหรือกิจกรรมไวอ้ยู่แล้วกระบวนการ
ท างานสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ 
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 3.1 Management processes เป็นกระบวนการท างานในการก ากับดูแลการท างานของ
ระบบ โดยจะรวม Corporate Governance และ Strategic Management เอาไว ้
 3.2 Operational processes เป็นกระบวนการท างานท่ีประกอบข้ึนเป็นธุรกิจหลกั เช่น การ
จดัซ้ือ การผลิต การโฆษณา การตลาดและงานขาย 
 3.3 Supporting processes เป็นกระบวนการท างานท่ีสนับสนุนกระบวนการหลักของ
ธุรกิจ เช่น Accounting, Recruitment, Call center, Technical support การสร้างแบบจ าลองโดย
ระบบบริหารจดัการ Workflow จะประกอบดว้ยเครือข่ายของความสัมพนัธ์ของธุรกิจ โดยหลกัการ
ของการพฒันา การด าเนินงาน การวดัประสิทธิภาพ และจ าลองกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของกระบวนการทางธุรกิจเหล่านั้น(ดร.ธนเดช เพิ่มพลู, 2558)  

หลกัการวเิคราะห์กระบวนการของการจัดการกระบวนการธุรกจิ 
(AS-IS To Be Gap analysis)  
 การวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการท างานแบบ As-Is และ To-Be เป็นวิธีการให้
ค  าแนะน าและให้มองเห็นถึงสถานการณ์ในปัจจุบนัเพื่อใช้ในการน าเสนอการเปล่ียนแปลงและ
ปรับปรุงในอนาคตวา่มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนอยา่งไร โดย As – Is คือรายละเอียดของกระบวนการ
ท างานท่ีด าเนินงานในปัจจุบนัซ่ึงเป็นการเก็บขอ้มูลการท างานเพื่อวิเคราะห์ปัญหาซ่ึงจะใชพ้ื้นฐาน
ในการปรับปรุงกระบวนการท างานและเสนอขอ้เสนอแนะต่าง ๆให้กบัลูกคา้หรือเรียกอีกอยา่ง (To 
– Be) (บริษทัเอไอที โซลูชั่น , 2557)  ดังรูปท่ี 1.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการออกแบบระบบงานใช้
รูปแบบมาตรฐานสัญลักษณ์การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ รุ่น  2.0 (Business Process 
Management Notation version 2.0)   ขององค์กรมาตรฐาน  Object Management Group(OMG)  
(ดร.มนู อรดีลเชษฐ,์ 2560) 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่1.1 หลกัการวเิคราะห์กระบวนการของการจัดการกระบวนการธุรกจิ 
(AS-IS To Be Gap analysis) (บริษัทเอไอที โซลูช่ัน, 2557)  
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งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 อรอนงค์ อุดมวงศ์, 2557  ท าการวิจยัเก่ียวขอ้งกบัการน ารูปแบบกระบวนการทางธุรกิจ
(BPM) มาใช้เพื่อปรับปรุงงานห้องของส านกัหอสมุดกลางมหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย โดยมีการ
ท าการศึกษาจากการปฏิบติังานภายในห้องสมุด ศึกษาคน้ควา้การท าการศึกษาจากการปฏิบติังาน
ภายในห้องสมุด ศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร คู่มือ การสังเกต การสัมภาษณ์ โดยน าแนวคิดการศึกษา
คน้ควา้จากต าราและขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต เม่ือท าการวิเคราะห์และหาแนวทางการแกไ้ขปัญหา
ของกระบวนการท่ีเกิดข้ึน การออกแบบกระบวนการใหม่ การทดลองการใช้งาน และการท าการ
ปรับปรุงเปล่ียนระบบงานใหม่ให้เกิดผลหรือการน าไปใช้งาน เพื่อให้กระบวนการใหม่ท่ีมี
ประสิทธิภาพ และการประเมินท่ีใกลเ้คียงกบัความเป็นจริง 
 สิริฉนัท์ สถิรกุล เตชพาหพงษ์, 2558 ไดท้  าการวิจยัเก่ียวกบัการบริหารจดัการสกิจศึกษา
ส าหรับมหาวิทยาลัยกรณีศึกษาสาขาวิชาธุรกิจและอาชีวศึกษา คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั ไดข้อ้สรุป ตลอดจนกระบวนการบริหารจดัการสหกิจศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพตอ้งมี
การประสานงานร่วมกนัอยา่งใกลชิ้ดโดยประสานงานกนัระวา่งสถานศึกษาและสถานประกอบการ
โดยสถานศึกษาจ าเป็นตอ้งรับผดิชอบเตรียมความพร้อมนิสิตดา้นความรู้ ทกัษะ และบุคลิกภาพโดย
การจดัการเรียนกรสอนดว้ยตอ้งให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสถานประกอบการนั้น ๆ โดย
สถานประกอบควรให้ความสนับสนุนในการตอบรับของนิสิตในการเขา้ไปขอปฏิบติังานสหกิจ
ศึกษาดว้ย 
 กมลมาศ วงษ์ใหญ่, มชัฌกานต์ เผา่สวสัด์ิ , 2558 คณะผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัการ
พฒันาระบบการจดัการสารสนเทศสหกิจศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถมัภโ์ดยการวิจยัน้ีท าโดยด าเนินตามวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาระบบการจดัการสารสนเทศสห
กิจศึกษาและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชง้านท่ีต่อกบัระบบการจดัการสารสนเทศสหกิจศึกษา
โดยให้ผลสรุปของการวจิยัน้ีไวว้า่ระบบการจดัการสารสนเทศสหกิจศึกษา ของมหาวทิยาลยัราชภฏั
ไวลยอลงกรณ์ในพระบรมชูปถมัภพ์ฒันาข้ึนสามารถรวบรวมและเผยแพร่ขอ้มูลของโครงการสห
กิจศึกษาของมหาวิทยาลยัและสามารถน าไปใชง้านเพื่อให้การด าเนินโครงการสหกิจศึกษาเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  

วธิีด าเนินการวจิัย 
 การวิเคราะห์และออกแบบจ าลองระบบกระบวนการสหกิจศึกษา โดยใช้หลักการ 
Business Process Management ไดน้ าการพฒันาระบบสารสนเทศมาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันา มี
ขั้นตอนดงัน้ี 
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 1.ศึกษาขั้นตอนการท างานของระบบสหกิจศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา ประกอบดว้ย การ
วิเคราะห์ปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนของนักศึกษาและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการเอกสารอาจเกิด
ความผิดพลาดและไม่สามารถจดัการบริหารเอกสารขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานสหกิจจาก
การสัมภาษณ์ และการศึกษาจากเอกสารปฏิบติังานต่างๆ ของสหกิจศึกษา 
 2. ออกแบบจ าลองกระบวนการสหกิจศึกษา โดยท ารวบรวมขอ้มูลท่ีวิเคราะห์ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน และออกแบบตามหลักการ Business Process Management โดยใช้โปรแกรม Bizagi 
แสดงให้เห็นภาพผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกนัอาทิเช่น นักศึกษา, อาจารยท่ี์ปรึกษา, สถานประกอบการ 
และ เจา้หนา้ท่ีศูนยส์หกิจศึกษา   

ผลการวจิัย 
 1. การวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการก่อนออกปฏิบติัสหกิจศึกษา  ประกอบด้วย 
กระบวนการท่ีเป็นปัจจุบนั (As – Is) มีกระบวนการดงัน้ี คือ การติดต่อสถานประกอบการ, การ
สมคัรเขา้ร่วมสหกิจศึกษา, การติดต่อขอท่ีอาจารยป์รึกษา, การอบรมเตรียมตวัออกสหกิจศึกษา,รับ
ใบส่งตวันกัศึกษาไปสถานประกอบการ ส่วนกระบวนการท่ีออกแบบใหม่ (To Be ) ประกอบดว้ย 
การเขา้ร่วมสมคัรสหกิจศึกษาโดยมีการจดัเก็บขอ้มูลการเขา้ร่วมสมคัรนกัศึกษาสหกิจศึกษา และ 
การสรุปรายงานการส่งตวันกัศึกษาใหผู้อ้  านวยการศูนยส์หกิจศึกษา ดงัรูปท่ี 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่2.1 การวเิคราะห์และออกแบบกระบวนการก่อนออกปฏิบัติสหกจิศึกษา 

 

To Be 

To Be 
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2  การวเิคราะห์และออกแบบกระบวนการระหวา่งออกปฏิบติัสหกิจศึกษา 
 การวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการระหว่างออกปฏิบติัสหกิจศึกษาประกอบด้วย 
กระบวนการท่ี เป็นปัจจุบัน (As – Is) ประกอบด้วย การส่งเอกสารส่งตัวนักศึกษา, สถาน
ประกอบการหาพี่เล้ียงหรือผูดู้แลใหน้กัศึกษาสหกิจศึกษา, การเขียนแผนการด าเนินงานสหกิจศึกษา
, การเขียนเอกสารหัวขอ้รูปเล่มรายงาน, ส่งเอกสาร แผนด าเนินงานและหัวขอ้รูปเล่มรายงานให้
อาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีมหาวิทยาลัยศรีปทุม, อาจารย์ท่ีปรึกษามานิเทศนักศึกษา, อาจารย์ท่ีปรึกษา
ประเมินคะแนนในการนิเทศนกัศึกษา, การประเมินผลการปฏิบติังานสหกิจศึกษาของนกัศึกษาจาก
ผูดู้แล, สถานประกอบการส่งตัวนักศึกษากลับมหาวิทยาลัย และ ส่งเอกสารการประเมินผล
ปฏิบติังานให้อาจารยท่ี์ปรึกษา  ส่วนกระบวนการท่ีออกแบบใหม่ (To Be ) ประกอบดว้ย, การส่ง
เอกสารสหกิจศึกษาเอาฐานข้อมูลเพื่อให้อาจารย์ท่ีปรึกษาเรียกดูข้อมูลและเก็บเอกสารผ่าน
ฐานขอ้มูล, อาจารยท่ี์ปรึกษาประเมินการนิเทศนักศึกษาส่งผลการประเมินเข้าฐานขอ้มูลสหกิจ
ศึกษา และ ผูดู้แลนกัศึกษาประเมินการปฏิบติังานสหกิจศึกษาส่งขอ้มูลการประเมินในฐานขอ้มูล 
สหกิจศึกษา ดงัรูปท่ี 2.2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่2.2 การวเิคราะห์และออกแบบกระบวนการระหว่างออกปฏบิัติสหกจิศึกษา 

  

To Be 



72 
 

3 การวเิคราะห์และออกแบบกระบวนการหลงัจากการออกปฏิบติัสหกิจศึกษา 
 การวเิคราะห์และออกแบบกระบวนการหลงัจากการออกปฏิบติัสหกิจศึกษาประกอบดว้ย 
กระบวนการท่ีเป็นปัจจุบนั (As – Is) ประกอบดว้ย การส่งเอกสารส่งตวักลบัจากสถานประกอบการ
, การน าเสนอการปฏิบัติสหกิจศึกษา, การส่งรูปเล่มรายงานผลการปฏิบัติสหกิจศึกษา, มีการ
ประเมินผลจากการน าเสนอของนกัศึกษา, ส่งผลประเมินการน าเสนอของนกัศึกษาให้ศูนยส์หกิจ
ศึกษา, การประเมินรูปเล่มรายงาน, อาจารยท่ี์ปรึกษาส่งเอกสารทั้งหมดให้ศูนยส์หกิจศึกษา, อาจารย์
ท่ีปรึกษารวมคะแนนและรูปเล่มรายงานส่งส านักงานวิชาการ  ส่วนกระบวนการท่ีออกแบบใหม่ 
(To Be )ประกอบด้วย อาจารย์ท่ีปรึกษาส่งผลการประเมินในฐานขอ้มูลสหกิจศึกษา, อาจารย์ท่ี
ปรึกษาส่งผลการประเมินเขา้ฐานขอ้มูลสหกิจศึกษา, เจา้หน้าท่ีศูนยส์หกิจศึกษาดึงขอ้มูลเอกสาร 
สหกิจศึกษาจากฐานขอ้มูลสหกิจศึกษา และ ศูนยส์หกิจศึกษาดึงรายงานการปฏิบติังานสหกิจศึกษา
ส่งส านกังานวชิาการในรูปแบบรายงาน ดงัรูปท่ี 2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่2.3 การวเิคราะห์และออกแบบกระบวนการหลงัจากการออกปฏบิัติสหกจิศึกษา 

 

 

To Be 
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อภิปรายผล 

 จากผลการวิจยั ผูว้จิยัไดท้  าการศึกษาระบบงานสหกิจศึกษาของมหาวทิยาลยัศรีปทุม โดย
การสอบถามเจา้หน้าท่ี อาจารย ์นักศึกษาและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง รวมทั้งศึกษาจากเอกสารต่างๆ
เก่ียวกบัสหกิจศึกษา จากนั้นไดท้  าการวิเคราะห์และออกแบบสหกิจศึกษา ประกอบกระบวนการ
หลกั 3 กระบวนการ ดงัน้ี กระบวนการก่อนออกสหกิจศึกษา กระบวนระหวา่งการออกปฏิบติังาน
สหกิจศึกษา และ กระบวนการหลงัการออกสหกิจศึกษา โดยใช้หลกัการ BPM ช่วยท าให้สามารถ
ออกแบบกระบวนการเดิม (As – Is) และกระบวนการใหม่ (To  Be) ให้สอดคล้องกัน  เม่ือน า
กระบวนการทั้งหมดไปทดสอบการยอมรับกบัอาจารยแ์ละผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยัศรีปทุมใน
ดา้นความถูกตอ้งและการน าไปใช้ประโยชน์ ผูใ้ช้งานให้การยอมรับและสามารถน าการวิเคราะห์
และออกแบบสหกิจศึกษาไปใชป้ระโยชน์ในการบริหารจดัการสหกิจศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะ 

การวเิคราะห์และออกแบบกระบวนการสหกิจศึกษาโดยหลกัการ BPM นั้น สามารถน า
พฒันาต่อยอดเป็นระบบสารสนเทศผา่นเวบ็แอปพลิเคชัน่ เพื่อใหน้กัศึกษาและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง
อ่ืนๆ สามารถส่งเอกสารออนไลน์โดยตรงใหก้บัศูนยส์หกิจศึกษาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล การดึง
ขอ้มูลมาตรวจสอบและประเมินคะแนนในการปฏิบติังานสหกิจศึกษาของนกัศึกษาไดอ้ยา่งง่ายดาย
และมีประสิทธิภาพ 
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