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การจัดการความรู้ กิจกรรมที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต 

Cop 2 : หัวข้อ “การใช้องค์ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมจัดการความรู้ (KM) 
เพ่ือพัฒนาปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา” 
วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00-11.00 น. 

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร์  
 

 
 
 
 
 

อาจารย์ชรินทรพร งามกมล 
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ 
คณะบริหารธุรกิจ  

 

 
 
 
ค าถามที่ 1 : องค์ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องสหกิจศึกษา  

การเป็นอาจารย์นิเทศงานต้องรอบคอบ ชัดเจนว่านักศึกษาได้ไปฝึกงานจริงเป็นสถานที่ที่แจ้งกับ
มหาวิทยาลัยว่าจะไปฝึกสหกิจจริง 

 
ค าถามที่ 2 : ปัญหาที่มักพบบ่อยและแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการออกนิเทศงานและการ
ประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา  

ปัญหาจากสถานประกอบการที่ไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของการฝึกสหกิจเนื่องจากสถาน
ประกอบการนั้นคุ้นชินกับการฝึกงานของนักศึกษา ปวช. ปวส          

แนวทางแก้ไข    คือ อาจารย์นิเทศต้องเป็นผู้อธิบายให้พ่ีเลี้ยงเข้าใจอย่างละเอียด หรือจดหมายที่
แจ้งไปยังสถานประกอบการต้องชี้แจงอย่างละเอียด 
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ปัญหาจากระบบขั้นตอน  นักศึกษาเห็นว่ามีขั้นตอนต่างๆมากเกินไป  แนวทางแก้ไข  หน่วยงาน
รับผิดชอบควรทบทวนขั้นตอนต่างๆว่าสิ่งใดควรตัดออกได้หรือไม่ 

ปัญหาเกิดจากอาจารย์ที่ปรึกษาไม่ไปตามนัด มีการเลื่อนบ่อยครั้ง ท าให้พ่ีเลี้ยงยุ่งยากใจ แนว
ทางแก้ไข ควรเน้นให้อาจารย์ที่ปรึกษา/พ่ีเลี้ยงเห็นว่าภารกิจการไปนิเทศงานส าคัญเป็นล าดับแรก 
 
ค าถามที่ 3 : จากประสบการณ์การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานฯ ท่านคิดว่าควรมีการปรับปรุง
แนวทาง วิธีการ ในการจัดท าโครงงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาในด้านใดบ้าง  

ปัญหาเริ่มจากเลือกวิจัยหรือเลือกโครงการ  นักศึกษาไม่ต้องการเลือกสหกิจศึกษาสาเหตุส าคัญ
ประการหนึ่งคือไม่ต้องการท าวิจัย แต่จะเลือกโครงงานก็ไม่รู้ว่าจะเลือกหัวข้อใด   แนวทางแก้ไข  
หน่วยสหกิจศึกษา ควรประชุมชี้แจงวิธีการวิจัยหรือการท าโครงงานอย่างละเอียด แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 
ทั้งหมดมิใช่เฉพาะผู้ที่เลือกสหกิจศึกษา 

เมื่อเลือกท าโครงงานก็จะมีปัญหาหัวข้อ เนื่องจากบางสถานประกอบการไม่เอ้ือต่อการท า
โครงงานหรืออาจารย์ที่ปรึกษา/นิเทศ ไม่เชี่ยวชาญด้านนั้นๆ แนวทางแก้ไข   นักศึกษาที่ไปสหกิจศึกษา
เลือกโครงการแล้วจึงก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้ตรงกับความเชี่ยวชาญด้านนั้นๆ อาทิเช่น ก าหนด
แต่แรกให้อาจารย์ ก.เป็นที่ปรึกษาโครงการ นาย A  นาย A จะท าโครงงานเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ 
แต่อาจารย์ ก.ไม่ถนัด  การให้ค าปรึกษาจึงสร้างความไม่เข้าใจแก่นักศึกษา ท าให้งานโครงงานเป็นไปด้วย
ความล่าช้า  ผลที่ออกมาไม่ดี  เป็นต้น 
 
ค าถามที่ 4 : เพ่ือพัฒนางานสหกิจศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น สถาบันการศึกษา และ
อาจารย์ที่ปรึกษา ควรมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการและกระบวนการนิเทศสหกิจศึกษาอย่างไรบ้าง  

ปรับเปลี่ยนทัศนคตินักศึกษาเห็นความส าคัญสหกิจศึกษามากกว่าการฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที ่
อาจารย์ต้องเห็นความส าคัญของการไปนิเทศงานส าคัญเป็นอันดับแรก 
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 สรุปองค์ความรู้  
  

1. การเป็นอาจารย์นิเทศงานต้องรอบคอบ ชัดเจน ใส่ใจเกี่ยวกับการออกฝึกสหกิจของ
นักศึกษา 

2. การท าความเข้าใจวัตถุประสงค์ของการฝึกสหกิจกับสถานประกอบการเป็นสิ่งจ าเป็นมาก  
ต้องประสางานให้ชัดเจนทั้งเอกสาร หนังสือแจ้ง และอาจารย์นิเทศต้องอธิบายเพ่ิมเติมให้
เข้าใจตรงกันก่อนฝึก  

3. ปัญหาจากระบบขั้นตอนที่นักศึกษาเห็นว่ามีขั้นตอนต่างๆมากเกินไป  แก้ไขได้โดย 
หน่วยงานรับผิดชอบควรทบทวนขั้นตอนต่างๆว่าสิ่งใดควรคงไว้หรือตัดออก 

4. อาจารย์ที่ปรึกษา/พ่ีเลี้ยงเห็นว่าภารกิจการไปนิเทศงานส าคัญเป็นล าดับแรก การตรงต่อ
เวลานัดหมายถือเป็นเรื่องส าคัญ 

5. สถานประกอบการไม่เอ้ือต่อการท าโครงงานหรืออาจารย์ที่ปรึกษา/นิเทศ ไม่เชี่ยวชาญ
ด้านนั้นๆ แก้ไขได้โดยให้   นักศึกษาที่ไปสหกิจศึกษาเลือกโครงการแล้วจึงก าหนดอาจารย์
ที่ปรึกษาเพ่ือให้ตรงกับความเชี่ยวชาญด้านนั้นๆ  
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อาจารย์อุมารังสี วงษส์ุบรรณ 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ 

 

 

 
 

 
ค าถามที่ 1 : ท่านได้น าองค์ความรู้ใดบ้าง ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องสหกิจ
ศึกษา ที่สามารถน าไปใช้เ พ่ือพัฒนา ปรับปรุงการท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  

Job Description ของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจ คือท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานด้านสหกิจศึกษา
ภายในรายสาขาวิชา ดังนี้ 

1) ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และปฏิบัติงานแก่นักศึกษาในสาขาวิชา 
2) จัดหางาน และรับรองคุณภาดพงานที่สถานประกอบการเสนอมา 
3) นิเทศงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
ซึ่งจากการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบว่าอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจเป็นฟันเฟืองที่ที่ส าคัญ 

เนื่องจากเป็นตัวประสานทั้งตัวนักศึกษา ศูนย์สหกิจ และสถานประกอบการ การวาง timeline กรอบ
ระยะเวลาจึงเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็น ตั้งแต่การวางแผน นัดหมายการเข้านิเทศ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 
และอ่ืน ๆ 
 
ค าถามที่ 2 : ปัญหา อุปสรรคที่มักพบเจอและแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการออกนิเทศงานและการ
ประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา  

ปัญหา อุปสรรค มักไม่ค่อยเกิด ถ้ามีการบริหารจัดการเวลาดี ๆ โดยใช้ช่องทางสือสารทางไลน์ ไม่
รบกวนเวลาท างานนักศึกษา 
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ค าถามที่ 3 : จากประสบการณ์การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานฯ ท่านคิดว่าควรมีการปรับปรุง
แนวทาง วิธีการ ในการจัดท าโครงงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาในด้านใดบ้าง  

หัวข้อโครงการอยากให้เป็นแบบชิ้นงานที่มีประโยชน์กับสถานประกอบการที่ Practical สามารถ
น าไปใช้ได้จริง หรือเกิดประโยชน์ต่อองค์กรจริง 
 
ค าถามที่ 4 : เพ่ือพัฒนางานสหกิจศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น สถาบันการศึกษา และ
อาจารย์ที่ปรึกษา ควรมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการและกระบวนการนิเทศสหกิจศึกษาอย่างไรบ้าง  

ขบวนการประเมินผลสหกิจศึกษาของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ถือ
ได้ว่ามีมาตรฐานชัดเจน ทั้งการเตรียมความพร้อม ขั้นตอนการออกฝึก การท าโครงงาน และการน าเสนอ
งานของนักศึกษา ส่วนเรื่องการประเมินผล เนื่องจากทางสถานประกอบการมีส่วนร่วมน้อยด้วยข้อจ ากัด
ของเวลา กระบวนการประเมินจึงท าโดยพี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษาอย่างเดียว   
 

 สรุปองค์ความรู้  
 1. Job Description ของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจ คือท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานด้านสหกิจ

ศึกษาภายในรายสาขาวิชา ดังนี้ 
1) ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และปฏิบัติงานแก่นักศึกษาในสาขาวิชา 
2) จัดหางาน และรับรองคุณภาพงานที่สถานประกอบการเสนอมา 
3) นิเทศงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

2. การบริหารจัดการเวลาที่ดีจะช่วยป้องกันปัญหาได้ และการสื่อสารกับนักศึกษาสามารถใช้
ช่องทางสือสารทางไลน์เพ่ือจะไม่รบกวนเวลาท างานนักศึกษา 

3. หัวข้อโครงงานสหกิจ ควรเป็นแบบชิ้นงานที่มีประโยชน์กับสถานประกอบการที่สามารถ
น าไปใช้ได้และเกิดประโยชน์ต่อองค์กรจริง 

4. สถานประกอบการควรสร้างระบบการมีส่วนร่วมในการประเมินผลนักศึกษามากกว่านี้ 
เพราะท่ีผ่านมากระบวนการประเมินท าโดยพี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษาอย่างเดียว   
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อาจารย์สุภาภรณ์ กวินวศิน 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ 
อาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจ คณะกรรมการสหกิจศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 

 

 
 
 
ค าถามที่ 1 : องค์ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องสหกิจศึกษา  

บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ที่ไม่เพียงแต่ให้ค าปรึกษาเรื่องของการท า
โครงงาน แต่ยังรวมไปถึงเรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท างานทั้งหมดของนักศึกษา ตั้งแต่วันแรกจนถึง
วันสุดท้ายของการฝึกงาน และรวมไปถึงการน าเสนอผลงานสหกิจฯ ด้วย  ทั้งนี้อาจารย์ที่ปรึกษาเองต้อง
สร้างความไว้วางใจให้กับนักศึกษา พูดคุย ซักถาม แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักศึกษาบ้าง ให้แง่คิด 
มุมมองที่ต่างกัน เพ่ือเป็นแนวทางการแก้ปัญหา  

ในส่วนของการท าความเข้าใจเรื่องสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ ซึ่งบางครั้งสถาน
ประกอบการเองอาจยังไม่ชัดเจนกับระบบสหกิจศึกษา โดยนักศึกษาและอาจารย์ต้องมีการชี้แจงและ
อธิบายถึงกระบวนการสหกิจศึกษาที่มีความแตกต่างกับการฝึกงานปกติ เช่น ในการท างานของนักศึกษา
สหกิจฯ ให้นักศึกษาปฏิบัติงานจริงเสมือนเป็นพนักงานคนหนึ่งที่ต้องปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ และ
ข้อก าหนดของพนักงาน อีกทั้งนักศึกษายังได้รับมอบหมายให้คิดและท าโครงงานสหกิจศึกษาเพ่ือ
ตอบสนอง หรือเป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบการต่อไป 

การนิเทศงานของอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาจะเข้านิเทศนักศึกษาอย่าง
น้อย 2 ครั้งต่อการฝึกตลอด 4 เดือน หากแต่ในกรณีที่นักศึกษาเกิดปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้เอง หรือ
สถานประกอบการต้องการให้อาจารย์เข้านิเทศมากกว่า 2 ครั้ง ก็สามารถท าได้ เช่น ลักษณะงานที่
นักศึกษาท าไม่ตรงกับลักษณะงานที่เสนอไว้ก่อนออกฝึก โดยอาจารย์อาจเข้าพบเพ่ือสอบถามจาก
หัวหน้างาน หรือโทรสอบถาม 

ส าหรับการจัดท าโครงงาน นักศึกษาคิดหาหัวข้อโครงงานที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียน และ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถานประกอบการ ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องท างานร่วมกับพนักงานนิเทศ และ
อาจารย์นิเทศ และที่ส าคัญโครงงานที่ท านั้นต้องได้รับการอนุญาตจากสถานประกอบการในการจัดท า 
ส่วนในเรื่องของการเผยแพร่โครงงานก็ต้องได้รับความยินยอมจากสถานประกอบการด้วยเช่นกัน 
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ค าถามที่ 2 : ปัญหาที่มักพบบ่อยและแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการออกนิเทศงานและการ
ประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา  

ปัญหาที่มักพบบ่อยในการไปนิเทศนักศึกษาที่แหล่งฝึกงาน คือ การนัดหมายเวลาเข้าพบพนักงาน
ที่ปรึกษาสหกิจฯ และนักศึกษา โดยพนักงานที่ปรึกษาบางท่านมีภาระงานมาก จึงไม่สามารถหาเวลาที่
เหมาะในการเข้าพบได้ หรืออาจมีการเลื่อนนัดหมาย แนวทางแก้ไขคือ เสนอเวลานัดหมายส ารองไว้ใน
กรณีมีการเลื่อนนัด 

ปัญหาการประเมินนักศึกษาจากสถานประกอบการ มีพบได้บ้างคือผู้ประเมินท าการประเมินจาก
สาขาวิชาที่นักศึกษาเรียน ซึ่งอาจไม่ตรงกับสายงานที่นักศึกษาปฎิบัติงาน ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาก็อาจต้อง
สร้างความเข้าใจในส่วนนี้ โดยขอให้พนักงานที่ปรึกษาประเมินจากการท างานตามหัวข้อที่แบบประเมิน
แจงไว้ 
 
ค าถามที่ 3 : จากประสบการณ์การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานฯ ท่านคิดว่าควรมีการปรับปรุง
แนวทาง วิธีการ ในการจัดท าโครงงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาในด้านใดบ้าง  

จากประสบการณ์การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานสหกิจฯ ปัญหาที่มักพบบ่อยคือ นักศึกษาไม่
สามารถหาหัวข้อที่ชัดเจนได้ ทั้งนี้บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาคือ ต้องตรวจสอบแบบรายงานการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาว่านักศึกษาท างานอะไรบ้างในแต่ละวัน และลองหาหัวข้อที่เป็นไปได้ น าเสนอ
ต่อพนักงานที่ปรึกษา สอบถามถึงความเป็นไปได้ในการท าหัวข้อโครงงานที่เสนอ 

อีกหนึ่งปัญหาที่พบคือปัญหาด้านการน าเสนอผลงานโครงงานสหกิจฯ ซึ่งนักศึกษาจ านวนหนึ่งไม่
เข้าใจเรื่องการผลิตสื่อการน าเสนอ ท าให้ใช้สื่อการน าเสนอได้ไม่มีประสิทธภาพ และวิธีการน าเสนอขาด
ความชัดเจนในเรื่องจุดประสงค์ของการท าโครงงาน แนวทางท่ีอาจช่วยนักศึกษาได้คือการจัดอบรมเรื่อง
การผลิตสื่อการน าเสนอ และวิธีการน าเสนอเพ่ิมเติม 
 
ค าถามที่ 4 : เพ่ือพัฒนางานสหกิจศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น สถาบันการศึกษา และ
อาจารย์ที่ปรึกษา ควรมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการและกระบวนการนิเทศสหกิจศึกษาอย่างไรบ้าง  

 เพ่ือพัฒนางานสหกิจศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ทั้งสถาบันการศึกษา สถาน
ประกอบการ อาจารย์ที่ปรึกษา และตัวนักศึกษาเอง ควรมีการสื่อสารกันให้มากขึ้น สร้างความเข้าใจใน
กิจกรรมสหกิจฯ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
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มีการให้ความรู้กับนักศึกษาในหัวข้อที่ขาด ในเวลาที่เหมาะสม เช่น การอบรมเรื่องการหางานที่

เหมาะ การอบรมหัวข้อที่เกี่ยวกับการท างาน การอบรมการเขียนโครงงานฯ และการผลิตสื่อการน าเสนอ 
และควรมีการจัดท าประมวลรายชื่อสถานประกอบการ และลักษณะงาน ให้นักศึกษาสามารถสืบค้นได้
ง่ายขึ้น 

อีกหนึ่งประการคือการลดขั้นตอนงานเอกสารที่ซ้ าซ้น ซึ่งบางครั้งสร้างความสับสนให้กับนักศึกษา 
หรือแม้กระทัง่อาจารย์ที่ปรึกษา และสถานประกอบการ 
 

 สรุปองค์ความรู้  
  

1. บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษามีมากกว่าการออกนิเทศหรือประเมินผล การสร้างความไว้ใจ
ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาเป็นเรื่องส าคัญเพ่ือช่วยคิด ช่วงวางแผน ช่วย
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 

2. สถานประกอบการอาจยังไม่ชัดเจนกับระบบสหกิจศึกษา โดยนักศึกษาและอาจารย์ต้องมี
การชี้แจงและอธิบายถึงกระบวนการสหกิจศึกษาท่ีมีความแตกต่างกับการฝึกงานปกติ 

3. การจัดท าโครงงาน นักศึกษาคิดหาหัวข้อโครงงานที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียน และ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถานประกอบการ ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องท างานร่วมกับพนักงาน
นิเทศ และอาจารย์นิเทศ และที่ส าคัญโครงงานที่ท านั้นต้องได้รับการอนุญาตจากสถาน
ประกอบการในการจัดท า 

4. ปัญหาที่เกิดประจ าคือการนัดหมายเวลาเข้าพบพนักงานที่ปรึกษาสหกิจฯ และนักศึกษา 
โดยพนักงานที่ปรึกษาบางท่านมีภาระงานมาก จึงไม่สามารถหาเวลาที่เหมาะในการเข้า
พบได้ หรืออาจมีการเลื่อนนัดหมาย แนวทางแก้ไขคือ เสนอเวลานัดหมายส ารองไว้ใน
กรณีมีการเลื่อนนัด 

5. ปัญหาการประเมินนักศึกษาจากสถานประกอบการ คือผู้ประเมินท าการประเมินจาก
สาขาวิชาที่นักศึกษาเรียน ซึ่งอาจไม่ตรงกับสายงานที่นักศึกษาปฎิบัติงาน ซึ่งอาจารย์ที่
ปรึกษาก็อาจต้องสร้างความเข้าใจในส่วนนี้ โดยขอให้พนักงานที่ปรึกษาประเมินจากการ
ท างานตามหัวข้อที่แบบประเมินแจงไว้  
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 สรุปองค์ความรู้  
  

6. ปัญหานักศึกษาไม่สามารถหาหัวข้อที่ชัดเจนได้  นักศึกษาไม่มีความรู้ ไม่เข้าใจเรื่องการ
ผลิตสื่อการน าเสนอ ท าให้ใช้สื่อการน าเสนอได้ไม่มีประสิทธภาพ และวิธีการน าเสนอขาด
ความชัดเจนในเรื่องจุดประสงค์ของการท าโครงงาน แนวทางที่อาจช่วยนักศึกษาได้คือ
การจัดอบรมเรื่องการผลิตสื่อการน าเสนอ และวิธีการน าเสนอเพ่ิมเติม 

7. เพ่ือพัฒนางานสหกิจศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ทั้งสถาบันการศึกษา 
สถานประกอบการ อาจารย์ที่ปรึกษา และตัวนักศึกษาเอง ควรมีการสื่อสารกันให้มากข้ึน 
สร้างความเข้าใจในกิจกรรมสหกิจฯ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
  

 

   
 

 

 

 

 

 

อาจารย์อัญชลี สมใจ 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ 

 

 
 
 
ค าถามที่ 1 : องค์ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องสหกิจศึกษา  

ผู้เข้าร่วมได้น าความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรื่องบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา
สหกิจ มาวางแผนและปรับใช้ในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในประเด็น
ต่างๆ ตั้งแต่การท าความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจ ว่ามีหน้าที่อะไรบ้าง  
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ตลอดจนการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจที่ดีควรจะปฎิบัติอย่างไร เพ่ือให้ทั้งอาจารย์และนักศึกษา

มีความสุขในการด าเนินการร่วมกัน  ช่องทางในการสื่อสารกับนักศึกษาสหกิจ ว่าจะต้องมีช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสารที่สะดวกรวดเร็ว เข้าถึง  เงื่อนไข ระยะเวลาในการติดต่อสื่อสาร ต้องวางแผนถึงช่องทางใน
การติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาว่านักศึกษาสามารถติดต่อผ่านช่องทางอะไรบ้าง เช่น อีเมล ไลน์ และ
โทรศัพท์ เป็นต้น  ในกรณีที่มีนักศึกษาในการดูแลค่อนข้างเยอะ อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจควรมีช่องทาง
การสื่อสารเป็นกลุ่ม เช่น การตั้งกรุ๊ปไลน์ เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการสื่อสาร  และเรื่องการออก
นิเทศงานของอาจารย์ที่ปรึกษา การประเมินผล ในการออกนิเทศงานอาจารย์จะต้องเตรียมความพร้อม 
ข้อมูลต่างๆ เพ่ือจะไปพูดคุยกับสถานประกอบการ เช่น ข้อมูลของโครงงาน ที่นักศึกษาจะด าเนินการท า 
นอกจากนั้นตัวอาจารย์จะต้องมีการประเมินสถานประกอบการ สภาพแวดล้อมในการท างานของ
นักศึกษา ว่าเป็นไปตามเงื่อนไงที่ก าหนด นักศึกษามีปัญหา อุปสรรคในการท างานอะไรหรือไม่ 

 
ค าถามที่ 2 : ปัญหาที่มักพบบ่อยและแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการออกนิเทศงานและการ
ประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา  

ปัญหาจากสถานประกอบการที่ไม่ปลอดภัย เนื่องจากเกิดเหตุการณ์วางระเบิดที่บริเวณศาลพระ
พรหม ใกล้ๆกับโรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ เหตุการณ์นี้ค่อนข้างร้ายแรง มีผู้เสียชีวิตเป็น
จ านวนมาก หลังจากที่อาจารย์ที่ปรึกษาทราบก็รีบติดต่อไปยังสถานประกอบการเพ่ือสอบถาม
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะเป็นห่วงความปลอดภัยของนักศึกษา เบื้องต้นทางสถานประกอบการและ
อาจารย์ได้มีการพูดคุย และอนุญาตให้นักศึกษาหยุดงานเป็นเวลา 3 วันเพื่อความปลอดภัย โดยไม่ถือว่า
ขาดงาน   

ปัญหาจากนักศึกษาฝึกสหกิจ เรื่องการมีทัศคติที่ไม่ดีต่อหัวหน้างานที่เป็นเพศที่สาม  หลังจาก
ออกนิเทศงานอาจารย์ที่ปรึกษาได้สังเกตและมีการพูดคุยกับนักศึกษาสัมผัสได้ว่านักศึกษามีทัศนคติที่ไม่
ค่อยดีกับหัวหน้างานหรือพ่ีเลี้ยงจากพฤติกรรม ค าพูด สีหน้า ท่าทาง ต่างๆ อาจารย์จึงพูดคุยกับ
นักศึกษาเพ่ือสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการเป็นนักศึกษาฝึกสหกิจ พร้อมกับให้ก าลังใจ
นักศึกษา ซึ่งท้ายท่ีสุดการฝึกสหกิจก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี 
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ค าถามที่ 3 : จากประสบการณ์การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานฯ ท่านคิดว่าควรมีการปรับปรุง
แนวทาง วิธีการ ในการจัดท าโครงงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาในด้านใดบ้าง  

จโดยส่วนตัวเห็นด้วยกับการที่นักศึกษาสหกิจจะต้องท าโครงการหรืองานวิจัย เพราะจะท าให้
นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาตนเอง ตลอดจนสร้างความรับผิดชอบเพ่ิมมากขึ้น แต่อาจจะปรับ
กระบวนการขั้นตอนต่างๆให้น้อยลง เช่น เอกสารต่างๆ ควรลดจ านวนให้น้อยลงหรืออาจปรับเปลี่ยน
เป็นระบบออนไลน์   
 
ค าถามที่ 4 : เพ่ือพัฒนางานสหกิจศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น สถาบันการศึกษา และ
อาจารย์ที่ปรึกษา ควรมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการและกระบวนการนิเทศสหกิจศึกษาอย่างไรบ้าง  

 ในการไปนิเทศสามารถไปได้มากกว่า 2 ครั้ง โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของนักศึกษาและสถาบัน
เป็นส าคัญ 

 

 สรุปองค์ความรู้  
  

1. อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจต้องเรียนรู้และท าความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนอย่างถ่องแท้
ชัดเจนเพ่ือการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งขั้นตอนการให้ค าปรึกษา การช่วย
แก้ไขปัญหา การออกนิเทศงานและการประเมินผล  

2. ปัญหาการฝึกสหกิจเกิดได้หลายสาเหตุต้องแก้ให้ถูกจุด เช่น ปัญหาเกิดจากระบบขั้นตอน  
ปัญหาจากอาจารย์ที่ปรึกษา ปัญหาของนักศึกษา หรือปัญหาจากสถานประกอบการ เป็น
ต้น(เคยเจอปัญหาจากนักศึกษาฝึกสหกิจที่มีมีทัศคติที่ไม่ดีต่อหัวหน้างานที่เป็นเพศที่สาม 
ซึ่งปัญหานี้อาจมีมากข้ึน) 

3. เห็นด้วยกับการที่นักศึกษาสหกิจจะต้องท าโครงการหรืองานวิจัย แต่อาจจะปรับ
กระบวนการขั้นตอนต่างๆให้น้อยลง เช่น เอกสารต่างๆ ควรลดจ านวนให้น้อยลงหรืออาจ
ปรับเปลี่ยนเป็นระบบออนไลน์   

4. การออกนิเทศสามารถไปได้มากกว่า 2 ครั้ง โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของนักศึกษาและ
สถาบันเป็นส าคัญ 
 

 

   
 


