
คุณกิจ รายละเอียดของเรื่อง สกัดความรูไดดังนี้
คุณสิริสรณ ทิพทวี บทบาทการเปนอาจารยทีป่รึกษาตอสหกิจศึกษาควรมี

หนาที่อยางไรบาง
อาจารยที่ปรึกษาสหกิจมีบทบาทในการเยี่ยม/ตรวจ

งาน/เชื่อมความสัมพันธอันดีกับสถานประกอบการ/
แลกเปลี่ยนความรูกับสถานประกอบการ ตรวจผลการ
ฝกงานประจําสัปดาห เพ่ือทราบลักษณะงานที่นักศึกษาไป
ทําจริงๆวาตรงกับวิชาชีพหรือไม รวมถึงดูการแกไขปญหาวา
นักศึกษาไดใชวิธีการแกไขปญหาไดถูกตองเหมาะสมหรือไม

ในสวนของหลักสูตรสามารถลดปญหาที่นักศึกษาไป
ฝกงานไมตรงสายไดโดยการกําหนดตําแหนงงาน และ
ลักษณะงานโดยตรง เพ่ือที่จะสามารถนําไปเทียบเคียงกับ
ลักษณะงานที่นักศึกษาไดทําจริงๆเมื่อออกฝก

ดานการออกนิเทศงานและการประเมินผลนั้นหาก
เด็กกลับจากการฝกแลวและไดคะแนนประเมินต่ํามาก ทาง
ศูนยสหกิจจะทําการสอบถามกลับไปยังสถานประกอบการ
และหากมีขอผิดพลาดอยางไร จะขอใหทางสถาน
ประกอบการประเมินใหใหมได หรือหากนักศึกษาฝก
มากกวา 2 แผนก ควรจะใหทุกแผนกทําการประเมินและนํา
คะแนนมาหารเฉลี่ย

สวนข้ันตอนกระบวนการออกฝก  เอกสารสหกิจมี
คอนขางมาก โดยเอกสารทุกอันจะอางอิงมาจากสวนกลาง
ในสวนของแบบ 11 ใชเปนเอกสารใหนักศึกษาประสานกับ
ทางพ่ีเลี้ยงในการนัดหมายมานิเทศงานของอาจารยที่ปรึกษา
โดยอาจารยสามารถใหวันวางกับนักศึกษาไปประมาณ 3 วัน

- อาจารยที่ปรึกษาสหกิจมีบทบาท
ในการเยี่ยม/ตรวจงาน/เชื่อม
ความสัมพันธอันดีกับสถาน
ประกอบการ/แลกเปลี่ยนความรู
กับสถานประกอบการ

- ตรวจผลการฝกงานประจํา
สัปดาห

- หลักสูตรสามารถกําหนดตําแหนง
งานหรือลักษณะงานไวใหชัดเจน
กอนนักศึกษาออกหางาน

- หากคะแนนประเมินที่นักศึกษา
ไดรับต่ํากวาที่ควรจะเปนสามารถ
สอบถามกลับไปยังสถาน
ประกอบการได

- เอกสารแบบ 11 ใชสําหรับการ
นัดหมายระหวางอาจารยที่
ปรึกษากับพ่ีเลี้ยงในการขอเขา
นิเทศงาน โดยอาจารยสามารถ
แจงวันวางใหกับนักศึกษา
ประสานงานให

- คะแนนเตรียมความพรอม 10
คะแนน อาจารยสามารถนํามา
ประเมินในสวนของความตรงตอ
เวลาในการสงงาน หรือเอกสาร
ตางๆได

การจัดการความรู กิจกรรมที่ 1 ดานการผลิตบัณฑิต
Cop 1：หัวขอ “ประสบการณการเปนอาจารยที่ปรึกษาสหกิจ”

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น.
ณ หองประชุม ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร



เพ่ือใหนักศึกษาไปประสานงานกับทางพ่ีเลี้ยงตอไป
ดานการนําเสนอโครงงานและรูปเลม ในสวนของ

คะแนนเตรียมความพรอม 10 คะแนน อาจารยสามารถ
นํามาประเมินในสวนของความตรงตอเวลาในการสงงาน
หรือเอกสารตางๆได

นักศึกษาทุกคนควรทําไวนิลขนาด A3 มาให
อาจารยที่ปรึกษาพิจารณาในวันนําเสนอโครงงานกอน
จัดพิมพเปนไวนิลขนาดใหญ

- อาจารยที่ปรึกษาสามารถให
นักศึกษาทําไวนิลขนาด A3 มาให
พิจารณาในวันนําเสนอโครงงาน
กอนจัดพิมพเปนไวนิลขนาดใหญ
ได

อ. ชรินพร  งามกมล เมื่อสงนักศึกษาไปสหกิจ สวนใหญก็เขาใจวาสถาน
ประกอบการนั้น ๆ เขาใจลักษณะของการฝกสหกิจ แลว
แตบางสถานประกอบการที่ยังไมเคยมีเด็กไปฝกสหกิจ  เขา
ก็จะไมคอยเขาใจ  จากประสบการณที่เคยสงเด็กไปสหกิจที่
ออมสิน  เขาใหนักศึกษาถายเอกสาร  เดินเอกสาร  เย็บ
เอกสาร  พอนักศึกษามาบอกปญหา  พ่ีก็โทรคุยกับพ่ีเลี้ยง
เขาก็เขาใจ  สถานที่ประกอบการที่ไมเคยมีเด็กไปฝกสหกิจ
ก็จะเขาใจวาลักษณะงานเหมือนการฝกงานทั่วไป  แบบเด็ก
ปวช ปวส. อีกปญหาหนึ่งที่พบคือ  เราทําเอกสารแจงสถาน
ประกอบการวาใหนักศึกษาทํางานในแผนก HR เมื่อถึงเวลา
ไปก็ใหเด็กทําเก่ียวกับกฎหมาย  ซึ่งไมเก่ียวของกับการ
บริหาร  เพราะใหเด็กทําเก่ียวกับสัญญาซื้อขาย  ซึ่งเด็กเรา
ไมไดเรียนนิติศาสตรมา เราจึงตองไปคุยกับเขา เพ่ือใหเด็ก
กลับมาฝก HR คือ  งานไมตรง  จึงเปนหนาที่ที่อาจารยตอง
เขาไปทําความเขาใจ  โดยใชเวลาไมเกิน 2 อาทิตยในการไป
แกปญหา  ใหเด็กรีบโทรบอกภายใน 1 อาทิตยหารูสึกไม
ตรง

ปญหาอีกอยางคือ  ใหนักศึกษาไปหาสถาน
ประกอบการเอง  แตเด็กไมไดไปเองเพราะใหญาติไปคุย
งานที่ทําจึงไมตรงกับขอบเขตที่กําหนด  บางครั้งนักศึกษา
เหมือนไปสั่งหนวยงาน  หนวยงานก็ตอบตกลง  เมื่อไปจริง
ๆ ก็เจอปญหา มีเคสนึงเปนการฝกงาน  เห็นใหไปทําสมตํา
เราก็เลยรีบเขาไปคุย เพราะเปนสถานที่ประกอบการนี้เปน
ตึกแถว เปนญาติ ๆ กันกับนักศึกษา  เราก็ตองไปแกไข
เพราะตองใหเด็กทําอะไรก็ไดเก่ียวกับ management ซึ่ง
ทางสาขาฯ กําหนดใหทํา HR พอไปแลวไมใช จึงตองเปลี่ยน
งาน เพราะไมสามารถเปลี่ยนสถานประกอบการแลว  ก็เลย

- สถานประกอบการบางแหงที่ยัง
ไมเคยมีนักศึกษาไปฝกสหกิจ  ไม
เขาใจลักษณะวิชาสหกิจ จึง
ใหทํางานในหนาที่เหมือนเด็ก
ฝกงานทั่วไป

- หากสถานประกอบการใดให
นักศึกษาทํางานที่ไมเก่ียวของกับ
สายงานที่สาขาวิชาหรือคณะ
กําหนด  เชนคณะบริหาร  ตอง
ใหนักศึกษาทําเก่ียวกับ HR หรือ
Management อาจารยที่ปรึกษา
สหกิจตองรีบเขาไปดูแลแกไข
ปญหาภายใน 2 อาทิตยแรก

- นักศึกษาตองลือกสถาน
ประกอบการที่มีขนาดกลางและ
ขนาดใหญ  ไมไปฝกในสถาน
ประกอบการที่เปนเครือญาติ



ใหเปลี่ยนงานไป หรือไมมีฝายบุคคลเพราะเปนบริษัทเล็ก ๆ
เราจึงตองใหเด็กทําอะไรก็ไดที่เปนเรื่องการจัดการเอกสาร
พอติดตอไป จึงตองกําหนดเลยวา สถานประกอบการที่ไป
ตองเปนขนาดกลางหรือขนาดใหญ   ในการสงนักศึกษาไป
ทําสหกิจยังไมเจอปญหานี้  แตปญหานี้เราสามารถนํามา
ปรับใชได  ปตอมา ตองเนนเรื่องขนาดของสถาน
ประกอบการเปนอยางมาก

อ. พรรษมนต
เลิศเฉลิมทิพากุล

บทบาทหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษากับนักศึกษา  ใน
สาขาภาษาอังกฤษมีอาจารยหลายทานเปนอาจารยนิเทศ
และมีอาจารยหลาย ๆ ไมไดสอนเด็ก แตตองเปนอาจารย
นิเทศ  เด็กจะรูจักอาจารยในวันที่ปฐมนิเทศสหกิจ  เด็กจึง
ไมรูจักอาจารยที่ดูแล ดังนั้นสิ่งที่อาจารยตองทําคือ
พยายามสรางความสัมพันธระหวางอาจารยกับนักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษานอกจากจะตองไปประสานงานในสวนที่
เก่ียวของกับสถานประกอบการแลว  การทําความรูจักนิสัย
ใจคอนักศึกษาก็ใชเวลาพอสมควร  หรือไปนิเทศครั้งแรก
นักศึกษาก็จะคุยกับอาจารยแบบเกร็ง ๆ  ดังนั้นการสราง
ไลนกลุมจะชวยไดเยอะ ทําใหเขาคุนเคยกันเรา  และมีอะไร
กลาที่จะบอกเรา   สิ่งสําคัญคืออาจารยจะตองเขาไปทํา
ความรูจักกับเด็กในที่ปรึกษา
ในหลักสูตรภาษาอังกฤษจะมีคณะกรรมการสหกิจประจํา
หลักสูตร  เมื่อไดรายชื่อเด็กมาเสร็จ  เราจะประชุม  แลวจัด
โซน อาจารยทานไหนพักอยูตรงไหน สถานที่ไหนที่ดูไม
คอยปลอยภัยก็จะใหอาจารยผูชายไป
ขอดีที่เราอยากจะบอกคือวา  เรามีคณะกรรมการสหกิจที่
คอนชางจะเขมแข็งและมีอะไรก็คุยกันตลอด  ไมวาจะเปน
เคสดวน  เราจะเรียกประชุมกันตลอดเวลา  คือเราก็
พยายามจะลดงานของศูนยสหกิจ  ถาทางไหนที่เราสามารถ
จะกลั่นกรองได เราก็จะทํากอน

ปญหาเรื่องการใหคะแนนที่ไมยุติธรรม  ที่เคยมี
ประสบการณคือ ที่บริษัท นิสสัน  ตอนที่นักศึกษาไปทําสห
กิจ  อาจารยไปนิเทศ เขาก็จะชมเด็กเราวานารัก  แตเมื่อ
เปดซองใบประเมินออกมาได 36 แตโชคดีที่วาเรามั่นใจวา
เด็กได A เพราะยังมีคะแนนจากการทํา project สวนเด็กที่
ไปฝกที่สวารอปสก้ี  เปนเด็กที่เรียนเกง พอเราไปนิเทศเขาก็

- นักศึกษาไมรูจักอาจารยที่ปรึกษา
สหกิจ  เนื่องจากไมไดเรียนกับ
อาจารยทาน นั้น ๆ จึงทําให
เกิดชองวางระหวางอาจารยที่
ปรึกษากับนักศึกษา สงผลให
นักศึกษาไมกลาพูดคุยหรือติด
ตอเมื่อมีปญหา

- อาจารยที่ปรึกษาสหกิจตอง
พยายามทําความรูจักนักศึกษาใน
ดานตาง ๆ รวมถึงการสราง
ชองทางสําหรับการติดตอสื่อสาร
เพ่ือเขาถึงนักศึกษาใหมากข้ึน  ซึ่ง
การมีกลุมไลน เปนทางหนึ่งที่ชวย
ได

- การมีคณะกรรมการสหกิจของ
สาขาวิชา จะชวยใหมีการระดม
ความคิด  รวมกันแกปญหาตาง ๆ
ระหวางเด็กฝกสหกิจไดอยางมี
ประสิทธิภาพ



จะชื่นชมเด็กเราตลอด  เด็กทํางานดี  พูดภาษาอังกฤษเกง
เขากับที่ทํางานได  แตเปดซองออกมาก็ไมถึง 40 คะแนน
ซึ่งตรงนี้เปนปญหาอยางหนึ่ง  และนอกจากนี้ยังมีขอเสนอ
ใหศูนยสหกิจประเด็นหนึ่งคือ  สถานประกอบการใดที่รับ
นักศึกษาที่บกพรองทางรางกายเขาฝกสหกิจ  อยากใหศูนย
สหกิจทําหนังสือขอบคุณสถานประกอบการนั้น ๆ ดวย

อ. อุมารังษี
วงษสุบรรณ

กอนจะออกไปนิเทศ   เราจะโทรไปถามเด็ก เรื่องงาน
ไดมีการพูดคุยกับพ่ีเขาแลวหรือยัง  แลวเนนเรื่องความ
ปลอดภัย  เพราะวาบางคนไดที่  ๆ โอเค  ไดโรงแรมที่
มาตรฐาน  เชน  โรงแรม Novotel เขาก็ตองมีการ
ปฐมนิเทศกันกอน  ตองมีการสอบดวย  ถาคะแนนไมถึงจะ
ทําที่แผนก front ไมได ก็ตองไปอยูสวนอ่ืน ๆ   สําหรับพ่ี
(อ. อุมารังษี) สวนใหญจะโชคดีมักไดไปดูแลนักศึกษาสหกิจ
ในที่โรงแรมที่มีมาตรฐานแลว  เมื่อเราเริ่มออกไปนิเทศงานที่
บริษัท  พบวาเขาก็ชมเด็กนะ  ชมวาเด็กก็นารักดี  แตเด็กมี
ขอเสียบางเล็กนอย  แตคุยกันแลว   เด็กก็ปรับตัวแลว
ครั้งที่สองไปถึง สถานประกอบการเปลี่ยนนักศึกษาไปทําที่
แผนก HR งานก็คอนขางเยอะ  พ่ีอีกฝายก็บอกวานักศึกษา
ทํางานโอเค  พอคะแนนที่เปดออกมา ไดนอยมาก  ปกติ
คะแนนจะ 50 เต็ม  แตเด็กคนนี้ได 33 โอกาสเด็กจะได A
คอนขางนอยมาก  ที่นี้เราก็สงสัยวาทําไมสถานประกอบการ
ใหคะแนนแคนั้น  แตเขาก็เคยพูดเหมือนกันวา  ตอนที่
ประเมิน  พ่ีที่ดูแลนักศึกษาในแผนกแรกเปนผูประเมินคน
เดียว  ซึ่งไมยุติธรรมกับเด็ก เพราะเด็กไปฝก 2 แผนก  อีก
ปญหาหนึ่งนาจะเกิดจากมาตรฐานของทางโรงแรมคอนขาง
สูง เขาเปนเด็กนารักนะ  พูดจาดี  ดูดี  แตวามาตรฐานเขา
อาจจะคอนขางสูง เพราะวามันเปนบริษัทที่จายเงินคาจาง
วันละ 300 ซึ่งการจายเงินก็นาเปนปจจัยที่ทําใหเขาประเมิน
วา เด็กทํางานไดไมสมกับ 300 บาท

ประสบการณที่เจออีกที่หนึ่ง คือ สถาน
ประกอบการใหคะแนนนักศึกษาดีมาก  แตตอนตอบคําถาม
วา  ถาเด็กไปสมัครงานจะรับเด็กเขาทํางานหรือไม  เขาก็ทํา
เครื่องหมายในชองวา “ไมรับ” พ่ีก็สงสัยวามาตรฐานมัน
อยูตรงไหน  พ่ีคิดวาประเด็นก็คือ  ปญหานี้ข้ึนอยูกับวาเด็ก
โชคดีหรือโชคราย พ่ีเลี้ยงมีทัศนคติที่ดีหรือไม  ซึ่งวิธีแกไข

- สถานประกอบการใหนักศึกษา
เปลี่ยนแผนกในการฝกสหกิจ  แต
ผูประเมินคะแนนกลับประเมิน
เพียงคนเดียว คือ  แผนกแรกที่
นักศึกษาไปฝกสหกิจ จึงทําให
นักศึกษาไดรับคะแนนที่ไม
ยุติธรรม

- สถานประกอบการที่ให
คาตอบแทนกับนักศึกษา  มี
มาตรฐานการใหคะแนนคอนขาง
สูง ทําใหนักศึกษาไดรับคะแนน
ประเมินนอย  เพราะสถาน
ประกอบการอาจมีการพิจารณา
วา ประสิทธิภาพ คุณภาพงานที่
นักศึกษารับผิดชอบเหมาะสมกับ
คาตอบแทนหรือไม

- การที่นักศึกษาจะไดคะแนน
ประเมินมากนอย  ทั้งนี้ข้ึนอยูกับ
ทัศนคติสวนตัวของผูประเมินดวย

- หากอาจารยที่ปรึกษาสหกิจเห็น
วา นักศึกษาไดรับคะแนนไม
เหมาะสม  สามารถติดตอกับ
สถานประกอบการ เพ่ือขอให
พิจารณาคะแนนใหม  หรือติดตอ
ศูนยสหกิจเพ่ือชวยแกปญหา



ปญหาก็คือ  แจงที่ศูนยสหกิจ  ในกรณีที่เปลี่ยนแผนกขณะ
ฝกสหกิจ ถาอาจารยที่ปรึกษาเปดคะแนนดูแลวรูสึกไมไม
เหมาะสม  สามารถแจงศูนยสหกิจ  เพ่ือใหเขามามีบทบาท
ในการประสานงานใหนักศึกษา

ผศ. ปราโมทย  ชูเดช บทบาท หนาที่การเปนอาจารยที่ปรึกษานั้น อาจารย
ควรพิจารณาเลือกสถานประกอบการ หรือตอบรับใบ 01 ให
สัมพันธกับสาขาที่นักศึกษาเรียน ในกรณีที่มีการยายแผนก
ที่ฝก ควรยึดหัวขอที่นักศึกษาทําโครงงาน และแผนกที่ยาย
ไปตองสัมพันธกับสาขาที่เรียน นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลง
ตัวพ่ีเลี้ยงก็สามารถมีผลกระทบเชนกัน เพราะพ่ีเลี้ยงแตละ
คนมีความเห็น คําแนะนําที่ตางกัน เพราะฉะนั้นอาจารยที่
ปรึกษาควรประเมินและพิจารณาใหดี และพูดคุยกับพ่ีเลี้ยง
กอนในเบื้องตน

ตัวอยางของสาขาภาษาอังกฤษ ที่ฝกงานกับสายการ
บิน แนะนําใหลองฝกงานกอน เพ่ือตามดูวาสถาน
ประกอบการจะมอบหมายงานอะไรใหฝก แลวพิจารณาวา
ขอบเขตของงานที่ไดรับสัมพันธกับสาขาที่เรียนหรือไม
กอนที่จะมีการอนุมัติใหฝกยังสายการบินนั้นๆได ทั้งนี้ควร
พิจารณาวาสมคารอนุมัติสถานประกอบการหรือไมภายใน 1
เดือน

ดานบทบาทของอาจารยที่ปรึกษาสหกิจ : อาจารย
ตองแจงนักศึกษาใหแจงและชี้แจงกับสถานประกอบการให
ชัดเจนวามาทําอะไร สหกิจศึกษาคืออะไร โครงงานคืออะไร
วัตถุประสงคของการฝกงานคืออะไร เพ่ือความเขาใจที่
ตรงกัน นอกจากนี้อาจารยควรพูดคุยและชี้แจงกับสถาน
ประกอบการที่นักศึกษาไปฝกเองอีกดวย

เมื่อนักศึกษาหาสถานประกอบการมาเสนอ อาจารย
ควรตรวจสอบใหดีกอน approve ยกตัวอยาง เคยมีนศ.
เสนอสถานประกอบการแถวสนามหลวง แตไมมีขอมูล
เก่ียวกับบริษัทนั้นเลย อาจารยที่ปรึกษาจึงตองตรวจสอบอีก
ครั้งกอนที่จะมีการ approve ใบ05 วาใหฝกงานได และ
ตัวอยาง มีกรณีทีน่ักศึกษาขอฝกงานที่ระยอง อาจารยอนุมัติ
ไป แตพอไปเยี่ยมจริง พนักงานบริษัทในแตละแผนกมีนอย
มากๆ อาจารยพลาดไมไดดูจํานวนพนักงานกอน ฉะนั้น

- สาขาภาษาและวัฒนธรรมไทยที่
นักศึกษาจีนมาเรียนนั้นไมมีสหกิจ

- ถานักศึกษาไทยไปฝกงานที่คิง
พาวเวอรโดยหัวหนาสาขาวิชา
เปนผูรับผิดชอบและประสานงาน

- ถานักศึกษาจีนที่ไปฝกงานสอน
ตามโรงเรียนผศ.ปราโมทช ชูเดช
จะเปนผูรับผิดชอบและ
ประสานงาน

- สวนนักศึกษาที่ฝกงานดานการ
โรงแรม และ ฝกงานดานการ
ทองเที่ยวจะมีอาจารยพ่ีเลี้ยงคอย
ดูแล 1คนตอ 1 สถานที่ เปน
ผูดูแลและประสานงาน

- ถานักศึกษาฝกงานในโรงเรียน
อาจารยที่ปรึกษาตองทําออก
จดหมายเปนทางการแจง
ประสานงานทางโรงเรียนกอน
และมีการจัดการประชุมกันเพ่ือ
แลกเปลี่ยนขอมูลโดยมีการ
ซักถามพูดคุยกันกอนฝกงาน

- อาจารยที่ปรึกษาถือวาเปนผูมี
บทบาทสําคัญที่สุดในการติดตอ
ดูแลและประสานงานกับ
นักศึกษาฝกงานและสถาน
ประกอบการ

- นักศึกษาฝกสอนตองทําบันทึก
การสอนสงอาจารยพ่ีเลี้ยง

- สหกิจคือการทํางานรวมกันดังนั้น
ทั้งผูฝกงานและสถาน
ประกอบการควรจะได



อาจารยที่ปรึกษา ควรชวยกันตรวจสอบและ screen หรือ
ไปสํารวจจริงกอนการอนุมัติ approve สถานประกอบการ
ใหแกนักศึกษา

การตรวจเช็คสถานประกอบการ อาจารยแตละทาน
สามารถสอบถามจากอาจารยดวยกันเองได เพ่ือขอขอมูล
เก่ียวกับสถานประกอบการวาดีหรือไมดี มีจริงหรือไมจริง
อยางไร

ผลประโยชนเทาเทียมกันทั้งสอง
ฝาย

อ. ดร. อิมธิรา  ออนคํา ตัวอาจารยไดสถานประกอบการเปนสายการบิน และ
ตองไปนิเทศที่สนามบิน พบวาพ่ีเลี้ยงไมมีเวลาสอนงาน
นักศึกษาเลย ปลอยใหนักศึกษาสอนงานกันเอง อีกทั้งเวลาที่
ไปนิเทศ ทางสายการบินไมตองการเสียเวลามาพบอาจารย
ทําเหมือนไมอยากใหมานิเทศเพราะกลัวเสียเวลา แตพอได
เปลี่ยนพ่ีเลี้ยง กลับกลายเปนดีข้ึนมาก มีกระบวนการตางๆ
ที่ถูกตอง ฉะนั้นตัวพ่ีเลี้ยงเองก็มีสวน และเคยเจอกรณีที่ใช
งานนักศึกษาเกินหนาที่ เชน ใหไปซื้อขาว

สถานประกอบการที่ DHL นักศึกษาไดฝกงานจริง
และไดเงิน ถานักศึกษาทํางานดี ก็รับเขาทํางานตออีกดวย
การไปนิเทศของอาจารยสหกิจที่นี่ ก็ตองเตรียมความพรอม
เก่ียวกับ safety ตางๆ ตองทําบัตรผานเขาออกอยางถูกตอง
ดวย มีข้ันตอนกระบวนการตางๆที่ชัดเจน

ในเรื่องการประเมิน สายการบินอางวาไมสามารถให
คะแนนเยอะๆได เพราะนักศึกษาไมไดจบทางดานการบินมา
โดยตรง อาจารยที่ปรึกษาจะแกโดยการใหนักศึกษาไปโฟกัส
ที่การทําตัวเลมโครงงาน ไปเอาคะแนนเลมได

ในการนัดนิเทศสหกิจ บางครั้งอาจารยโดนนัดแต
ยกเลิก เพราะสถานประกอบการลืมนัด หรือบางครั้งนัดไม
เปนเวลา นัดไปถึงแลวไมไดนิเทศ ทําใหไมทราบวาจะเบิกคา
เดินทางอยางไร อาจจะเพราะพ่ีเลี้ยงไมเขาใจการฝกสหกิจ
และการเขาไปนิเทศ นักศึกษายังสถานประกอบการ ฉะนั้น
อาจารยตองสื่อสารกับพ่ีเลี้ยงใหดีในการนัดพบพ่ีเลี้ยง

- นักศึกษาจีนมีความเชี่ยวชาญการ
ใชอินเตอรเน็ตและรูจักวิธีการ
สั่งซื้อของออนไลน

- ครูพ่ีเลี้ยงบางทานฉวยโอกาสใช
นักศึกษาจีนสั่งซื้อของออนไลนให

- อาจารยที่ปรึกษาสามารถใช
รูปแบบติดตอดูแลนักศึกษาและ
ประสานงานกับสถาน
ประกอบการไดทั้งแบบเปน
ทางการและไมเปนทางการ

อ. สุภาพร กวินวศิน เนื่องจากสาขาภาษาและวัฒนธรรมไทยที่นักศึกษา
จีนมาเรียนนั้นไมมีสหกิจ นักศึกษาตางชาติชาวจีนตองไป
ฝกงานโดยไปเปนครูผูชวยสอนภาษาจีนใหกับโรงเรียนเปน
ระยะเวลา 1 เทอม เทากับ200 ชั่วโมง และบางสวนถูกสงไป
ฝกงาน 2 ลักษณะ คือ 1. ฝกงานดานการโรงแรม 2. ฝกงาน

- การapprove หรือการอนุมัติ
สถานประกอบการ อาจารยที่
ปรึกษาควรพิจารณาใหสัมพันธ
กับสาขาที่เรียน ตองใหแนใจดวย
วาขอบเขตของงานที่ฝกสัมพันธ



ดานการทองเที่ยว และมีอาจารยพ่ีเลี้ยงคอยดูแล 1คนตอ 1
สถานที่ ในดานการสอนตามโรงเรียนที่สงไปนักศึกษาตองทํา
บันทึกการเรียนการสอนและอาจารยพ่ีเลี้ยงตองไปนิเทศ
อยางนอย 2 ครั้ง

สําหรับปญหาที่เกิดข้ึนในระหวางฝกงานมีดังนี้คือ
1. ปญหาจากหนวยงาน ตัวอยางเชน ปญหาจาก

การเรียนการสอนของเด็กนักศึกษาจีนที่ถูกเอาเปรียบจาก
โรงเรียนโดยใหนักศึกษาทํางานเกินกําหนดเวลา

2. ปญหาจากสถานที่ประกอบการ บางสถานที่มี
การชมเชยนักศึกษาฝกงาน และบางสถานที่มีความไมพอใจ
ในตัวนักศึกษา

ขอเสนอแนะและวิธีการแกปญหาที่เกิดข้ึนในชวงเวลา
ฝกงานของนักศึกษาของอาจารยที่ปรึกษามีดังนี้

1. อาจารยที่ปรึกษาถือวาเปนผูที่มีบทบาทสําคัญ
ที่สุดและตองคอยติดตอประสานงานกับนักศึกษาฝกงาน
โดยตรงและในขณะเดียวกันตองติดตอกับสถาน
ประกอบการดวยเชนกัน”

2. ถานักศึกษาไทยไปฝกงานที่ คิงพาวเวอร หัวหนา
สาขาจะเปนผูจัดการดูแลรับผิดชอบดวยตัวเอง

3. แตถาไปฝกงานตามโรงเรียน ผศ.ปราโมทย จะ
เปนผูรับผิดชอบเอง โดยมีการสงจดหมาย และมีการจัด
ประชุม โดยมีการเปดโอกาสซักถามซึ่งกันและกัน และ
ขอใหทางโรงเรียนจัดชั่วโมงการสอนใหเหมาะสมไมมาก
เกินไป เพ่ือใหนักศึกษาฝกงานมีเวลาเรียนรูงานสอนจากครู
พ่ีเลี้ยงมากข้ึนโดยคอยดู เรียนรูและสังเกตวิธีการเรียนการ
สอนจากครูพ่ีเลี้ยงที่ทําการสอนเพ่ือเปนแบบอยางตอไป

4. สหกิจคือการทํางานรวมกันดังนั้นก็ควรจะ วินวิน
ทั้งคู

กับสาขาที่เรียนจริง
- อาจารยที่ปรึกษาควรย้ํานักศึกษา

ใหแจงสถานประกอบการให
ชัดเจน วาสหกิจคืออะไร
โครงงานคืออะไร นักศึกษามาทํา
อะไร วัตถุประสงคของการ
ฝกงานครั้งนี้คืออะไร

- ถาอาจารยที่ปรึกษาไมแนใจเรื่อง
สถานประกอบการ ควรสอบถาม
จากอาจารยทานอ่ืน ๆ เพ่ือขอ
ขอมูลเพ่ิมเติมในการพิจารณา
เลือกรับสถานประกอบการนั้นๆ

- อาจารยที่ปรึกษาจึงมีหนาที่
ชวยกันตรวจเช็ค สถาน
ประกอบการใหดีที่สุดกอนมีการ
อนุมัติใหฝกงานจริง

อ. เมทิยา เครือวัลย เนื่องจากนักศึกษาจีนเปนนักศึกษาตางชาติที่มีความ
เชี่ยวชาญดานการใชอินเตอรเน็ตครูพ่ีเลี้ยงจึงขอใหนักศึกษา
จีนสั่งสินคาทางอินเตอรเน็ตมาใหและไมไดจายเงินให
นักศึกษาในทันทีทําใหนักศึกษาฝกงานเกิดความเครียดอึด
อัดในการฝกงานเพราะไมกลาทวงเงินจากครูพ่ีเลี้ยง

ขอเสนอแนะและวิธีการแกปญหาที่เกิดข้ึนในชวงเวลา
ฝกงานของนักศึกษาของอาจารยที่ปรึกษามีดังนี้

- บางสายการบินที่ไปฝก อางวาไม
สามารถใหคะแนนประเมินมากๆ
ได เนื่องจากนักศึกษาไมไดจบ
สาขาดานการบินโดยตรง แตแก
โดยการใหนักศึกษาไปเอาคะแนน
จากตัวเลมแทน โดยไปเพ่ิม



อาจารยที่ปรึกษาตองคอยติดตามดูแลอยางใกลชิดใน
รูปแบบที่เปนทางการคือมีการนัดหมายวันเวลาลวงหนากับ
นักศึกษาและครูพ่ีเลี้ยงเพ่ือพบปะพูดคุยและติดตามงาน
ตลอดจนประสานงานแกไขปญหาตางๆที่นักศึกษาไดรับใน
ระหวางการฝกงาน และติดตามดูแลอยางไมเปนทางการกับ
นักศึกษาโดยการโทรศัพทคุยสวนตัวหรือสงไลนสอบถาม
อยางตอเนื่องตามสะดวกจะชวยใหการจัดการการแกปญหา
ไดรวดเร็วข้ึน

คะแนนที่เลมโครงงานแทน

- การสื่อสารกับพ่ีเลี้ยงเปนสิ่ง
สําคัญ เพ่ือใหเขาใจจุดประสงค
ของการเขามานิเทศ และเพ่ือให
การนัดหมายกับพ่ีเลี้ยงเปนไปได
ดวยดีและลุลวง

- การฝกงานและการตอนรับ
อาจารย พ่ีเลี้ยงมีสวนสําคัญอยาง
มาก จึงจําเปนตองสื่อสารให
เขาใจตรงกัน

อ. ดร.พันธุรวี
ณ ลําพูน

ดานบทบาทหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาตองศึกษา
ลักษณะองคกรที่นักศึกษาไปฝก รวมถึงตองใสใจกับ
นักศึกษาใหมากๆ

พูดคุยทําความเขาใจกับสถานประกอบการที่จะไมให
นักศึกษาหมุนการฝกงานไปทุกๆแผนก เพราะจะทําใหความ
ชํานาญในงานไดไมเต็มที่

ติดตามการฝกงานของนักศึกษาเปนระยะ เพ่ือ
ปองกันการฝกผิดลักษณะงาน เนื่องจากเคยนิเทศงานบริษัท
ที่นักศึกษาทองเที่ยวไดไปฝกงานบัญชี

ดานการออกนิเทศงานและการประเมินผล สถาน
ประกอบการบางที่มีความเขาใจวาคะแนนการประเมินไม
สามารถใหเต็มได ทําใหเด็กบางคนไดคะแนนนองทั้งที่ได
รับคําชมมาอยางดีตอนที่อาจารยออกนิเทศงาน

สวนดานการนําเสนอโครงงานและการทําเลมนั้น
หลักสูตรทองเที่ยวมีการจัดทํา KM ระหวางรุนพ่ีที่จบการฝก
กับรุนนองที่กําลังจะออกหางาน เพ่ือใหรุนนองไดรับขอมูลที่
เปนประโยชนจากรุนพ่ี ในตอนทายไดใหความรูเก่ียวกับการ
นําเสนอโครงงานที่ดีวาควรจะเปนอยางไร การควบคุมเวลา
ในการนําเสนอ และสาระสําคัญที่ควรเนนในการนําเสนอ

- อาจารยที่ปรึกษาตองศึกษา
ลักษณะองคกรตั้งแตเริ่มไดรับ
มอบหมายใหเปนอาจารยที่
ปรึกษาสหกิจ

- ชี้แจงนักศึกษาใหชัดเจนตั้งแต
การหางานวาขอฝกงานในแผนก
เดียวตลอดระยะเวลาการออกฝก

- ติดตามการฝกงานอยางไกลชิด
เพ่ือแกไขปญหาไดอยางทันทวงที

- มาตรฐานการประเมินของสถาน
ประกอบการแตละที่จะไม
เหมือนกัน โดยมีเหตุและปจจัย
หลายอยางมาประกอบ เชน การ
เปรียบเทียบกับนักศึกษาจาก
สถาบันอ่ืน หรือมาตรฐานการ
ประเมินของสถานประกอบการ
อยูในระดับสูง

- หลักสูตรสามารถใหความรูกับ
นักศึกษาเก่ียวกับแนวทางการ
นําเสนอโครงงานที่ดีในกิจกรรม
KM รุนพ่ีรุนนองได

อ. บงกช เดชมิตร บางสถานประกอบการเกิดปญหาพนักงานลาออก
พรอมกัน และเหลือเพียงนักศึกษาฝกงานกับหัวหนางาน

- ติดตามการฝกงานอยางไกลชิด
เพ่ือชวยแกปญหาที่อาจเกิด



นักศึกษาตองทํางานครอบคลุมหลายหนาที่ และหนักมาก
อาจารยที่ปรึกษาจึงตองติดตอหัวหนางานเพ่ือขอให
นักศึกษายายแผนก ทั้งนี้ก็สงผลกระทบกับโครงงาน จึงตอง
ขอใหนักศึกษายังคงไวซึ่งโครงงานในแผนกงานเดิมไว

ดานการนิเทศงานนั้น  สําคัญมากเพราะเคยมี
นักศึกษาในความดูแลหลอกการฝกงานข้ึนมาเอง โดยมีการ
หาคนมาเปนพ่ีเลี้ยง ปลอมบัตรประจําตัวพนักงาน และ
เวลาไปนิเทศงานจะไมสามารถไปนิเทศที่สถานที่ทํางานจริง
ได เนื่องจากนักศึกษาอางวาไมใหคนนอกเขาพ้ืนที่ภายใน
สนามบิน จนในที่สุดมาทราบภายหลังวานักศึกษาไมได
ฝกงานจริงๆ ดังนั้นการไปนิเทศงานจึงควรไดเห็นสถานที่
ทํางานจริงของนักศึกษาดวย

ข้ึนกับนักศึกษาไดทันทวงที
- การนิเทศงานควรไดเขาไปยัง

พ้ืนที่ทํางานจริงของนักศึกษา
หรืออยางนอยภายในสํานักงานที่
สามารถยืนยันการมาฝกงานของ
นักศึกษาได

ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรมการจัดการความรูการจัดการความรู
กิจกิจกรรมท่ีกรรมท่ี 11 ดานการผลิตบัณฑิตดานการผลิตบัณฑิต

CCoopp 11：：หัวขอหัวขอ ““ประสบการณการเปนอาจารยท่ีปรึกษาสหกิจประสบการณการเปนอาจารยท่ีปรึกษาสหกิจ””
วันท่ีวันท่ี 55 มิถุนายนมิถุนายน 22556611 เวลาเวลา 99..0000 –– 1122..0000 นน..

ณ หองประชุม ชั้นณ หองประชุม ชั้น 22 คณะศลิปศาสตรคณะศลิปศาสตร





ลําดับท่ี นามสกุล
1 คุณสิริสรณ  ทิพทวี
2 อ. ชรินพร  งามกมล
3 อ. พรรษมนต  เลิศเฉลิมทิพากุล
4 อ. อุมารังษี  วงษสุบรรณ
5 อ. สุภาพร  กวินวศิน
6 อ. เมทิยา  เครือวัลย
7 อ. วีรธิป  ชิโนรักษ
8 ผศ. ปราโมทย  ชูเดช
9 ดร. อิมทิรา  ออนคํา
10 ดร. พันธุรวี  ณ ลําพูน
11 อ. บงกช  เดชมิตร
12 อ. อัญชลี  สมใจ
13 อ. บรรจบ  ปยมาตย
14 ผศ. ดร. นพรัตน ธนานุรักษากุล
15 อ. อติวัฒน   พรหมาสา
16 อ. บุญชวย สนศรี
17 อ. เบญ็จวรรณ ดอกไม
18 อ. สริตา  ศรีสุวรรณ
19 อ. พิฐชญาณ อธิเลิศธนานนท

รายชื่อผูเขารวมกิจกรรมการจัดการความรู
กิจกรรมท่ี 1 ดานการผลิตบัณฑิต

Cop 1：หัวขอ “ประสบการณการเปนอาจารยท่ีปรึกษาสหกิจ”
วันท่ี 5 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น.

ณ หองประชุม ชั้น 2 คณะศลิปศาสตร



คุณเอื้อ อ. บรรจบ ปยมาตย
คณุอํานวย อ. บรรจบ ปยมาตย, ผศ.ดร.นพรัตน ธนานุรักษากุล
คุณกิจ คุณสิริสรณ  ทิพทวี

อ. ชรินพร  งามกมล
อ. อุมารังษี  วงษสุบรรณ
อ. พรรษมนต  เลิศเฉลิมทิพากุล
อ. สุภาพร  กวินวศิน
อ. เมทิยา  เครือวัลย
ผศ. ปราโมทย  ชูเดช
ดร. อิมทิรา  ออนคํา
ดร. พันธุรวี  ณ ลําพูน
อ. บงกช  เดชมิตร

คุณประสาน อ. บุญชวย  สนสี
ผูจัดการท่ัวไป อ. อติวัฒน พรหมาสา
คุณลิขิต อ. บุญชวย  สนสี

อ. พิฐชญาณ อธิเลิศธนานนท
อ. สริตา ศรีสุวรรณ
อ. เบญ็จวรรณ ดอกไม

เลขาโครงการฯ (KM) อ. พิฐญาณ อธิเลิศธนานนท
ผูรวมสกัดความรู อ. บรรจบ ปยมาตย

ผศ.ดร.นพรัตน ธนานุรักษากุล
อ. อติวัตน พรหมาสา
อ. บุญชวย  สนสี
อ. เบญ็จวรรณ ดอกไม
อ. สริตา ศรีสุวรรณ
อ. พิฐชญาณ  อธิเลิศธนานนท

รายชื่อคณะกรรมการการจัดการความรูคณะศิลปศาสตร
กิจกรรมท่ี 1 ดานการผลิตบัณฑิต

Cop 1：หัวขอ “ประสบการณการเปนอาจารยท่ีปรึกษาสหกิจ”
วันท่ี 5 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น.

ณ หองประชุม ชั้น 2 คณะศลิปศาสตร


