การจัดการความรู้ กิจกรรมที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต
Cop 2 : หัวข้อ “การใช้องค์ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมจัดการความรู้ (KM)
เพื่อพัฒนาปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา”
วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00-11.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร์

อาจารย์ชรินทรพร งามกมล
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
คณะบริหารธุรกิจ

คาถามที่ 1 : องค์ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องสหกิจศึกษา
การเป็นอาจารย์นิเทศงานต้องรอบคอบ ชัดเจนว่านักศึกษาได้ไปฝึกงานจริงเป็นสถานที่ที่แจ้งกับ
มหาวิทยาลัยว่าจะไปฝึกสหกิจจริง
ค าถามที่ 2 : ปั ญ หาที่ มั ก พบบ่ อ ยและแนวทางในการแก้ ไ ขปั ญ หาในการออกนิ เ ทศงานและการ
ประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา
ปั ญ หาจากสถานประกอบการที่ ไ ม่ เ ข้ า ใจวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการฝึ ก สหกิ จ เนื่ อ งจากสถาน
ประกอบการนั้นคุ้นชินกับการฝึกงานของนักศึกษา ปวช. ปวส
แนวทางแก้ไข คือ อาจารย์นิเทศต้องเป็นผู้อธิบายให้พี่เลี้ยงเข้าใจอย่างละเอียด หรือจดหมายที่
แจ้งไปยังสถานประกอบการต้องชี้แจงอย่างละเอียด
1

ปัญหาจากระบบขั้นตอน นักศึกษาเห็นว่ามีขั้นตอนต่างๆมากเกินไป แนวทางแก้ไข หน่วยงาน
รับผิดชอบควรทบทวนขั้นตอนต่างๆว่าสิ่งใดควรตัดออกได้หรือไม่
ปัญหาเกิดจากอาจารย์ที่ปรึกษาไม่ไปตามนัด มีการเลื่อนบ่อยครั้ง ทาให้พี่เลี้ยงยุ่งยากใจ แนว
ทางแก้ไข ควรเน้นให้อาจารย์ที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงเห็นว่าภารกิจการไปนิเทศงานสาคัญเป็นลาดับแรก
ค าถามที่ 3 : จากประสบการณ์การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานฯ ท่านคิดว่าควรมีการปรับปรุง
แนวทาง วิธีการ ในการจัดทาโครงงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาในด้านใดบ้าง
ปัญหาเริ่มจากเลือกวิจัยหรือ เลือกโครงการ นักศึกษาไม่ต้องการเลือกสหกิจศึกษาสาเหตุสาคัญ
ประการหนึ่ งคือไม่ ต้อ งการท าวิจั ย แต่จะเลื อกโครงงานก็ ไม่ รู้ว่าจะเลื อ กหั ว ข้อ ใด แนวทางแก้ ไ ข
หน่วยสหกิจศึกษา ควรประชุมชี้แจงวิธีการวิจัยหรือการทาโครงงานอย่างละเอียด แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3
ทั้งหมดมิใช่เฉพาะผู้ที่เลือกสหกิจศึกษา
เมื่อเลื อกทาโครงงานก็จ ะมี ปั ญ หาหั ว ข้ อ เนื่องจากบางสถานประกอบการไม่เ อื้ อ ต่ อ การท า
โครงงานหรืออาจารย์ที่ปรึกษา/นิเทศ ไม่เชี่ยวชาญด้านนั้นๆ แนวทางแก้ไข นักศึกษาที่ไปสหกิจศึกษา
เลือกโครงการแล้วจึงกาหนดอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ตรงกับความเชี่ยวชาญด้านนั้นๆ อาทิเช่น กาหนด
แต่แรกให้อาจารย์ ก.เป็นที่ปรึกษาโครงการ นาย A นาย A จะทาโครงงานเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ
แต่อาจารย์ ก.ไม่ถนัด การให้คาปรึกษาจึงสร้างความไม่เข้าใจแก่นักศึกษา ทาให้งานโครงงานเป็นไปด้วย
ความล่าช้า ผลที่ออกมาไม่ดี เป็นต้น
คาถามที่ 4 : เพื่อพัฒนางานสหกิจศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น สถาบันการศึกษา และ
อาจารย์ที่ปรึกษา ควรมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการและกระบวนการนิเทศสหกิจศึกษาอย่างไรบ้าง
ปรับเปลี่ยนทัศนคตินักศึกษาเห็นความสาคัญสหกิจศึกษามากกว่าการฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่
อาจารย์ต้องเห็นความสาคัญของการไปนิเทศงานสาคัญเป็นอันดับแรก
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สรุปองค์ความรู้
1. การเป็ น อาจารย์ นิ เทศงานต้องรอบคอบ ชัดเจน ใส่ ใจเกี่ยวกับการออกฝึ กสหกิจของ
นักศึกษา
2. การทาความเข้าใจวัตถุประสงค์ของการฝึกสหกิจกับสถานประกอบการเป็นสิ่งจาเป็นมาก
ต้องประสางานให้ชัดเจนทั้งเอกสาร หนังสือแจ้ง และอาจารย์นิเทศต้องอธิบายเพิ่มเติมให้
เข้าใจตรงกันก่อนฝึก
3. ปั ญ หาจากระบบขั้ น ตอนที่ นั ก ศึ ก ษาเห็ น ว่ า มี ขั้ น ตอนต่ า งๆมากเกิ น ไป แก้ ไ ขได้ โ ดย
หน่วยงานรับผิดชอบควรทบทวนขั้นตอนต่างๆว่าสิ่งใดควรคงไว้หรือตัดออก
4. อาจารย์ที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงเห็นว่าภารกิจการไปนิเทศงานสาคัญเป็นลาดับแรก การตรงต่อ
เวลานัดหมายถือเป็นเรื่องสาคัญ
5. สถานประกอบการไม่เอื้อต่อการทาโครงงานหรืออาจารย์ที่ปรึกษา/นิเทศ ไม่เชี่ยวชาญ
ด้านนั้นๆ แก้ไขได้โดยให้ นักศึกษาที่ไปสหกิจศึกษาเลือกโครงการแล้วจึงกาหนดอาจารย์
ที่ปรึกษาเพื่อให้ตรงกับความเชี่ยวชาญด้านนั้นๆ
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อาจารย์อุมารังสี วงษ์สุบรรณ
อาจารย์ประจาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์

คาถามที่ 1 : ท่านได้นาองค์ความรู้ใดบ้าง ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องสหกิจ
ศึ ก ษา ที่ ส ามารถน าไปใช้ เ พื่ อ พั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง การท าหน้ า ที่ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษาให้ มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
Job Description ของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจ คือทาหน้าที่เป็นผู้ประสานงานด้านสหกิจศึกษา
ภายในรายสาขาวิชา ดังนี้
1) ให้คาปรึกษาด้านวิชาการ และปฏิบัติงานแก่นักศึกษาในสาขาวิชา
2) จัดหางาน และรับรองคุณภาดพงานที่สถานประกอบการเสนอมา
3) นิเทศงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
ซึ่งจากการเข้า ร่ ว มแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ พบว่าอาจารย์ ที่ ปรึ ก ษาสหกิ จเป็น ฟั นเฟื อ งที่ ที่ส าคั ญ
เนื่องจากเป็นตัวประสานทั้งตัวนักศึกษา ศูนย์สหกิจ และสถานประกอบการ การวาง timeline กรอบ
ระยะเวลาจึงเป็นสิ่งสาคัญและจาเป็น ตั้งแต่การวางแผน นัดหมายการเข้านิเทศ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
และอื่น ๆ
คาถามที่ 2 : ปัญหา อุปสรรคที่มักพบเจอและแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการออกนิเทศงานและการ
ประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา
ปัญหา อุปสรรค มักไม่ค่อยเกิด ถ้ามีการบริหารจัดการเวลาดี ๆ โดยใช้ช่องทางสือสารทางไลน์ ไม่
รบกวนเวลาทางานนักศึกษา
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ค าถามที่ 3 : จากประสบการณ์การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานฯ ท่านคิดว่าควรมีการปรับปรุง
แนวทาง วิธีการ ในการจัดทาโครงงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาในด้านใดบ้าง
หัวข้อโครงการอยากให้เป็นแบบชิ้นงานที่มีประโยชน์กับสถานประกอบการที่ Practical สามารถ
นาไปใช้ได้จริง หรือเกิดประโยชน์ต่อองค์กรจริง
คาถามที่ 4 : เพื่อพัฒนางานสหกิจศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น สถาบันการศึกษา และ
อาจารย์ที่ปรึกษา ควรมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการและกระบวนการนิเทศสหกิจศึกษาอย่างไรบ้าง
ขบวนการประเมินผลสหกิจศึกษาของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ถือ
ได้ว่ามีมาตรฐานชัดเจน ทั้งการเตรียมความพร้อม ขั้นตอนการออกฝึก การทาโครงงาน และการนาเสนอ
งานของนักศึกษา ส่วนเรื่องการประเมินผล เนื่องจากทางสถานประกอบการมีส่วนร่วมน้อยด้วยข้อจากั ด
ของเวลา กระบวนการประเมินจึงทาโดยพี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษาอย่างเดียว

สรุปองค์ความรู้
1. Job Description ของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจ คือทาหน้าที่เป็นผู้ประสานงานด้านสหกิจ
ศึกษาภายในรายสาขาวิชา ดังนี้
1) ให้คาปรึกษาด้านวิชาการ และปฏิบัติงานแก่นักศึกษาในสาขาวิชา
2) จัดหางาน และรับรองคุณภาพงานที่สถานประกอบการเสนอมา
3) นิเทศงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
2. การบริหารจัดการเวลาที่ดีจะช่วยป้องกันปัญหาได้ และการสื่อสารกับนักศึกษาสามารถใช้
ช่องทางสือสารทางไลน์เพื่อจะไม่รบกวนเวลาทางานนักศึกษา
3. หัวข้อโครงงานสหกิจ ควรเป็นแบบชิ้นงานที่มีประโยชน์กับสถานประกอบการที่สามารถ
นาไปใช้ได้และเกิดประโยชน์ต่อองค์กรจริง
4. สถานประกอบการควรสร้างระบบการมีส่วนร่วมในการประเมินผลนักศึกษามากกว่านี้
เพราะที่ผ่านมากระบวนการประเมินทาโดยพี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษาอย่างเดียว
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อาจารย์สุภาภรณ์ กวินวศิน
อาจารย์ประจาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจ คณะกรรมการสหกิจศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

คาถามที่ 1 : องค์ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องสหกิจศึกษา
บทบาทหน้ าที่ของอาจารย์ ที่ป รึ กษาสหกิจศึ ก ษา ที่ไม่เพียงแต่ให้ คาปรึก ษาเรื่อ งของการท า
โครงงาน แต่ยังรวมไปถึงเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทางานทั้งหมดของนักศึกษา ตั้งแต่วันแรกจนถึง
วันสุดท้ายของการฝึกงาน และรวมไปถึงการนาเสนอผลงานสหกิจฯ ด้วย ทั้งนี้อาจารย์ที่ปรึกษาเองต้อง
สร้างความไว้วางใจให้กับนักศึกษา พูดคุย ซักถาม แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักศึกษาบ้าง ให้แง่คิด
มุมมองที่ต่างกัน เพื่อเป็นแนวทางการแก้ปัญหา
ในส่ ว นของการท าความเข้ า ใจเรื่ อ งสหกิ จ ศึ ก ษากั บ สถานประกอบการ ซึ่ ง บางครั้ ง สถาน
ประกอบการเองอาจยังไม่ชัดเจนกับระบบสหกิจศึกษา โดยนักศึกษาและอาจารย์ต้องมีการชี้แจงและ
อธิบายถึงกระบวนการสหกิจศึกษาที่มีความแตกต่างกับการฝึกงานปกติ เช่น ในการทางานของนักศึกษา
สหกิจ ฯ ให้ นั กศึกษาปฏิบั ติงานจริ งเสมือนเป็นพนักงานคนหนึ่งที่ต้องปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ และ
ข้อกาหนดของพนั กงาน อีกทั้งนั กศึก ษายังได้รับมอบหมายให้ คิดและทาโครงงานสหกิจ ศึกษาเพื่ อ
ตอบสนอง หรือเป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบการต่อไป
การนิเทศงานของอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาจะเข้านิเทศนักศึกษาอย่าง
น้อย 2 ครั้งต่อการฝึกตลอด 4 เดือน หากแต่ในกรณีที่นักศึกษาเกิดปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้เอง หรือ
สถานประกอบการต้องการให้อาจารย์เข้านิเทศมากกว่า 2 ครั้ง ก็สามารถทาได้ เช่น ลักษณะงานที่
นั กศึกษาทาไม่ตรงกับ ลั กษณะงานที่เสนอไว้ก่อนออกฝึ ก โดยอาจารย์อาจเข้าพบเพื่อสอบถามจาก
หัวหน้างาน หรือโทรสอบถาม
สาหรับการจัดทาโครงงาน นักศึกษาคิดหาหัวข้อโครงงานที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียน และ
ก่อให้ เกิดประโยชน์ ต่อสถานประกอบการ ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องทางานร่ว มกับพนักงานนิเทศ และ
อาจารย์นิเทศ และที่สาคัญโครงงานที่ทานั้นต้องได้รับการอนุญาตจากสถานประกอบการในการจัดทา
ส่วนในเรื่องของการเผยแพร่โครงงานก็ต้องได้รับความยินยอมจากสถานประกอบการด้วยเช่นกัน
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ค าถามที่ 2 : ปั ญ หาที่ มั ก พบบ่ อ ยและแนวทางในการแก้ ไ ขปั ญ หาในการออกนิ เ ทศงานและการ
ประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา
ปัญหาที่มักพบบ่อยในการไปนิเทศนักศึกษาที่แหล่งฝึกงาน คือ การนัดหมายเวลาเข้าพบพนักงาน
ที่ปรึกษาสหกิจฯ และนักศึกษา โดยพนักงานที่ปรึกษาบางท่านมีภาระงานมาก จึงไม่สามารถหาเวลาที่
เหมาะในการเข้าพบได้ หรืออาจมีการเลื่อนนัดหมาย แนวทางแก้ไขคือ เสนอเวลานัดหมายสารองไว้ใน
กรณีมีการเลื่อนนัด
ปัญหาการประเมินนักศึกษาจากสถานประกอบการ มีพบได้บ้างคือผู้ประเมินทาการประเมินจาก
สาขาวิชาที่นักศึกษาเรียน ซึ่งอาจไม่ตรงกับสายงานที่นักศึกษาปฎิบัติงาน ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาก็อาจต้อง
สร้างความเข้าใจในส่วนนี้ โดยขอให้พนักงานที่ปรึกษาประเมินจากการทางานตามหัวข้อที่แบบประเมิน
แจงไว้
ค าถามที่ 3 : จากประสบการณ์การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานฯ ท่านคิดว่าควรมีการปรับปรุง
แนวทาง วิธีการ ในการจัดทาโครงงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาในด้านใดบ้าง
จากประสบการณ์การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานสหกิจฯ ปัญหาที่มักพบบ่อยคือ นักศึกษาไม่
สามารถหาหัวข้อที่ชัดเจนได้ ทั้งนี้บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาคือ ต้องตรวจสอบแบบรายงานการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาว่านักศึกษาทางานอะไรบ้างในแต่ละวัน และลองหาหัวข้อที่เป็นไปได้ นาเสนอ
ต่อพนักงานที่ปรึกษา สอบถามถึงความเป็นไปได้ในการทาหัวข้อโครงงานที่เสนอ
อีกหนึ่งปัญหาที่พบคือปัญหาด้านการนาเสนอผลงานโครงงานสหกิจฯ ซึ่งนักศึกษาจานวนหนึ่งไม่
เข้าใจเรื่องการผลิตสื่อการนาเสนอ ทาให้ใช้สื่อการนาเสนอได้ไม่มีประสิทธภาพ และวิธีการนาเสนอขาด
ความชัดเจนในเรื่องจุดประสงค์ของการทาโครงงาน แนวทางที่อาจช่วยนักศึกษาได้คือการจัดอบรมเรื่อง
การผลิตสื่อการนาเสนอ และวิธีการนาเสนอเพิ่มเติม
คาถามที่ 4 : เพื่อพัฒนางานสหกิจศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น สถาบันการศึกษา และ
อาจารย์ที่ปรึกษา ควรมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการและกระบวนการนิเทศสหกิจศึกษาอย่างไรบ้าง
เพื่อพัฒนางานสหกิจศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ทั้งสถาบันการศึกษา สถาน
ประกอบการ อาจารย์ที่ปรึกษา และตัวนักศึกษาเอง ควรมีการสื่อสารกันให้มากขึ้น สร้างความเข้าใจใน
กิจกรรมสหกิจฯ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
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มีการให้ความรู้กับนักศึกษาในหัวข้อที่ขาด ในเวลาที่เหมาะสม เช่น การอบรมเรื่องการหางานที่
เหมาะ การอบรมหัวข้อที่เกี่ยวกับการทางาน การอบรมการเขียนโครงงานฯ และการผลิตสื่อการนาเสนอ
และควรมีการจัดทาประมวลรายชื่อสถานประกอบการ และลักษณะงาน ให้นักศึกษาสามารถสืบค้นได้
ง่ายขึ้น
อีกหนึ่งประการคือการลดขั้นตอนงานเอกสารที่ซ้าซ้น ซึ่งบางครั้งสร้างความสับสนให้กับนักศึกษา
หรือแม้กระทัง่ อาจารย์ที่ปรึกษา และสถานประกอบการ

สรุปองค์ความรู้
1. บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษามีมากกว่าการออกนิเทศหรือประเมินผล การสร้างความไว้ใจ
ระหว่างอาจารย์ ที่ป รึ กษากับนั ก ศึก ษาเป็น เรื่อ งส าคั ญเพื่อช่ว ยคิ ด ช่ว งวางแผน ช่ว ย
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
2. สถานประกอบการอาจยังไม่ชัดเจนกับระบบสหกิจศึกษา โดยนักศึกษาและอาจารย์ต้องมี
การชี้แจงและอธิบายถึงกระบวนการสหกิจศึกษาที่มีความแตกต่างกับการฝึกงานปกติ
3. การจัดทาโครงงาน นักศึกษาคิดหาหัวข้อโครงงานที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียน และ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถานประกอบการ ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องทางานร่วมกับพนักงาน
นิเทศ และอาจารย์นิเทศ และที่สาคัญโครงงานที่ทานั้นต้องได้รับการอนุญาตจากสถาน
ประกอบการในการจัดทา
4. ปัญหาที่เกิดประจาคือการนัดหมายเวลาเข้าพบพนักงานที่ปรึกษาสหกิจฯ และนักศึกษา
โดยพนักงานที่ปรึกษาบางท่านมีภาระงานมาก จึงไม่ สามารถหาเวลาที่เหมาะในการเข้า
พบได้ หรืออาจมีการเลื่อนนัดหมาย แนวทางแก้ไขคือ เสนอเวลานัดหมายสารองไว้ใน
กรณีมีการเลื่อนนัด
5. ปัญหาการประเมินนักศึกษาจากสถานประกอบการ คือผู้ประเมินทาการประเมินจาก
สาขาวิชาที่นักศึกษาเรียน ซึ่งอาจไม่ตรงกับสายงานที่นักศึกษาปฎิบัติงาน ซึ่งอาจารย์ที่
ปรึกษาก็อาจต้องสร้างความเข้าใจในส่วนนี้ โดยขอให้พนักงานที่ปรึกษาประเมินจากการ
ทางานตามหัวข้อที่แบบประเมินแจงไว้
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สรุปองค์ความรู้
6. ปัญหานักศึกษาไม่สามารถหาหัวข้อที่ชัดเจนได้ นักศึกษาไม่มีความรู้ ไม่เข้าใจเรื่องการ
ผลิตสื่อการนาเสนอ ทาให้ใช้สื่อการนาเสนอได้ไม่มีประสิทธภาพ และวิธีการนาเสนอขาด
ความชัดเจนในเรื่องจุดประสงค์ของการทาโครงงาน แนวทางที่อาจช่วยนักศึกษาได้คือ
การจัดอบรมเรื่องการผลิตสื่อการนาเสนอ และวิธีการนาเสนอเพิ่มเติม
7. เพื่อพัฒนางานสหกิจศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ทั้งสถาบันการศึกษา
สถานประกอบการ อาจารย์ที่ปรึกษา และตัวนักศึกษาเอง ควรมีการสื่อสารกันให้มากขึ้น
สร้างความเข้าใจในกิจกรรมสหกิจฯ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

อาจารย์อัญชลี สมใจ
อาจารย์ประจาสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์

คาถามที่ 1 : องค์ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องสหกิจศึกษา
ผู้เข้าร่วมได้นาความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรื่องบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา
สหกิจ มาวางแผนและปรับใช้ในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในประเด็น
ต่างๆ ตั้งแต่การทาความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจ ว่ามีหน้าที่อะไรบ้าง
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ตลอดจนการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจที่ดีควรจะปฎิบัติอย่างไร เพื่อให้ทั้งอาจารย์และนักศึกษา
มีความสุขในการดาเนินการร่วมกัน ช่องทางในการสื่อสารกับนักศึกษาสหกิจ ว่าจะต้องมีช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสารที่สะดวกรวดเร็ว เข้าถึง เงื่อนไข ระยะเวลาในการติดต่อสื่อสาร ต้องวางแผนถึงช่องทางใน
การติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาว่านักศึกษาสามารถติดต่อผ่านช่องทางอะไรบ้าง เช่น อีเมล ไลน์ และ
โทรศัพท์ เป็นต้น ในกรณีที่มีนักศึกษาในการดูแลค่อนข้างเยอะ อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจ ควรมีช่องทาง
การสื่อสารเป็นกลุ่ม เช่น การตั้งกรุ๊ปไลน์ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการสื่อสาร และเรื่องการออก
นิเทศงานของอาจารย์ที่ปรึกษา การประเมินผล ในการออกนิเทศงานอาจารย์จะต้องเตรียมความพร้อม
ข้อมูลต่างๆ เพื่อจะไปพูดคุยกับสถานประกอบการ เช่น ข้อมูลของโครงงาน ที่นักศึกษาจะดาเนินการทา
นอกจากนั้ น ตัว อาจารย์ จ ะต้องมีการประเมินสถานประกอบการ สภาพแวดล้ อมในการทางานของ
นักศึกษา ว่าเป็นไปตามเงื่อนไงที่กาหนด นักศึกษามีปัญหา อุปสรรคในการทางานอะไรหรือไม่
ค าถามที่ 2 : ปั ญ หาที่ มั ก พบบ่ อ ยและแนวทางในการแก้ ไ ขปั ญ หาในการออกนิ เ ทศงานและการ
ประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา
ปัญหาจากสถานประกอบการที่ไม่ปลอดภัย เนื่องจากเกิดเหตุการณ์วางระเบิดที่บริเวณศาลพระ
พรหม ใกล้ๆกับโรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ เหตุการณ์นี้ค่อนข้างร้ายแรง มีผู้เสียชีวิตเป็น
จ านวนมาก หลั ง จากที่ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษาทราบก็ รี บ ติ ด ต่ อ ไปยั ง สถานประกอบการเพื่ อ สอบถาม
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะเป็นห่วงความปลอดภัยของนักศึกษา เบื้องต้นทางสถานประกอบการและ
อาจารย์ได้มีการพูดคุย และอนุญาตให้นักศึกษาหยุดงานเป็นเวลา 3 วันเพื่อความปลอดภัย โดยไม่ถือว่า
ขาดงาน
ปัญหาจากนักศึกษาฝึกสหกิจ เรื่องการมีทัศคติที่ไม่ดีต่อหัวหน้างานที่เป็นเพศที่ สาม หลังจาก
ออกนิเทศงานอาจารย์ที่ปรึกษาได้สังเกตและมีการพูดคุยกับนักศึกษาสัมผัสได้ว่านักศึกษามีทัศนคติที่ไม่
ค่อยดีกับ หั ว หน้ างานหรื อ พี่เลี้ ย งจากพฤติ ก รรม คาพูด สี ห น้า ท่าทาง ต่างๆ อาจารย์จึงพู ด คุ ย กั บ
นักศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการเป็นนักศึ กษาฝึ กสหกิจ พร้อมกับให้กาลั ง ใจ
นักศึกษา ซึ่งท้ายที่สุดการฝึกสหกิจก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี
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ค าถามที่ 3 : จากประสบการณ์การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานฯ ท่านคิดว่าควรมีการปรับปรุง
แนวทาง วิธีการ ในการจัดทาโครงงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาในด้านใดบ้าง
จโดยส่วนตัวเห็นด้วยกับการที่นักศึกษาสหกิจจะต้องทาโครงการหรืองานวิจัย เพราะจะทาให้
นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาตนเอง ตลอดจนสร้างความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น แต่อาจจะปรับ
กระบวนการขั้นตอนต่างๆให้น้อยลง เช่น เอกสารต่างๆ ควรลดจานวนให้น้อยลงหรืออาจปรับเปลี่ยน
เป็นระบบออนไลน์
คาถามที่ 4 : เพื่อพัฒนางานสหกิจศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น สถาบันการศึกษา และ
อาจารย์ที่ปรึกษา ควรมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการและกระบวนการนิเทศสหกิจศึกษาอย่างไรบ้าง
ในการไปนิเทศสามารถไปได้มากกว่า 2 ครั้ง โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของนักศึกษาและสถาบัน
เป็นสาคัญ

สรุปองค์ความรู้
1. อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจต้องเรียนรู้และทาความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนอย่างถ่องแท้
ชัดเจนเพื่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งขั้นตอนการให้คาปรึกษา การช่วย
แก้ไขปัญหา การออกนิเทศงานและการประเมินผล
2. ปัญหาการฝึกสหกิจเกิดได้หลายสาเหตุต้องแก้ให้ถูกจุด เช่น ปัญหาเกิดจากระบบขั้นตอน
ปัญหาจากอาจารย์ที่ปรึกษา ปัญหาของนักศึกษา หรือปัญหาจากสถานประกอบการ เป็น
ต้น(เคยเจอปัญหาจากนักศึกษาฝึกสหกิจที่มีมีทัศคติที่ไม่ดีต่อหัวหน้างานที่เป็นเพศที่สาม
ซึ่งปัญหานี้อาจมีมากขึ้น)
3. เห็ น ด้ ว ยกั บ การที่ นั ก ศึ ก ษาสหกิ จ จะต้ อ งท าโครงการหรื อ งานวิ จั ย แต่ อ าจจะปรั บ
กระบวนการขั้นตอนต่างๆให้น้อยลง เช่น เอกสารต่างๆ ควรลดจานวนให้น้อยลงหรืออาจ
ปรับเปลี่ยนเป็นระบบออนไลน์
4. การออกนิเทศสามารถไปได้มากกว่า 2 ครั้ง โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของนักศึกษาและ
สถาบันเป็นสาคัญ
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