แนวปฏิบัติที่ดจี าการจัดการความรู้
เรื่อง การแลกเปลีย่ นเรียนรูอ้ าจารย์นิเทศ

หน่วยฝึกงานและสหกิจศึกษา งานวิชาการและวิจัย
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

แนวปฏิบัตทิ ดี่ จี ากการจัดการความรู้
เรื่อง การแลกเปลีย่ นเรียนรู้อาจารย์ นิเทศ
การจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต
****************************

ความเป็ นมาและความสาคัญ
สหกิจศึกษา (Co-operative Education) คือ การศึกษาที่เน้นการปฏิบตั ิงานในหน่วยงาน ซึ่ ง
เรี ยกว่าสถานประกอบการอย่างเป็ นระบบก่อนสาเร็ จการศึกษา ซึ่ งเป็ นรู ปแบบหนึ่งของการจัดการศึกษาเชิง
บูรณาการ ระหว่างการเรี ยนการสอนกับการทางานอย่างมีระบบ โดยให้นักศึ กษามีการปฏิ บตั ิงานจริ งใน
สถานประกอบการ จานวนไม่นอ้ ยกว่า 16 สัปดาห์ ซึ่ งสถานประกอบการจะเข้ามาร่ วมจัดการเรี ยนการสอน
อย่างเต็มรู ปแบบให้ความร่ วมมื อเต็มเวลา ทั้งนี้ นกั ศึ กษาจะเป็ นเสมื อนเจ้าหน้าที่ หรื อพนักงานปฏิ บตั ิงาน
ชัว่ คราวในสถานประกอบการ นักศึกษาสหกิจศึกษาอาจจะรับเงิ นเดื อน ค่าจ้าง สวัสดิการหรื อค่าตอบแทน
อื่นตามความเหมาะสมจากสถานประกอบการ
สหกิ จ ศึ ก ษา เปิ ดโอกาสให้ นัก ศึ ก ษาสามารถเรี ย นรู ้ แ ละได้รั บ ประสบการณ์ จ ากการ
ปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการ อันจะเป็ นการฝึ กการประยุกต์ใช้ความรู้ แนวคิด ทฤษฎีสามารถนาไปใช้ใน
การท างานจริ ง เป็ นการเติ ม เต็ม การจัด การเรี ย นการสอนในห้ องเรี ย น ซึ่ งจะช่ ว ยเสริ ม สร้ า งทัก ษะและ
ประสบการณ์ที่ดีให้แก่นกั ศึกษาที่จะสาเร็ จการศึกษาเพื่อเป็ นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามที่ตลาดแรงงานต้องการ

แนวคิดเกีย่ วกับสหกิจศึกษา
แนวคิดที่ 1
ตระหนักถึ งการเตรี ยมพร้ อม ด้านการประกอบอาชี พ และการเข้าสู่ ระบบการทางานของ
บัณฑิตก่อนสาเร็ จการศึกษา
แนวคิดที่ 2
การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามความต้องการของตลาดแรงงาน
สหกิจศึกษา : บูรณาการทางานกับการเรี ยน
พัฒนาอาชีพและสร้างความพร้อมในการทางาน
สถานศึกษา

สหกิจศึกษา

พัฒนาคุณภาพบัณฑิต ตามมาตรฐานวิชาการ
วิชาชีพตรงความต้องการตลาดแรงงาน

สถานประกอบการ

วัตถุประสงค์
1.เตรี ยมความพร้อมนักศึกษาในด้านการพัฒนาอาชีพ ทักษะ และประสบการณ์ก่อนสู่ ระบบ
การทางานจริ ง
2.เพิ่มเติมประสบการณ์ทางด้านวิชาการ วิชาชีพและพัฒนาตนเองแก่นกั ศึกษา ในรู ปแบบที่
มีคุณค่าเหนื อกว่าการฝึ กงาน

อาจารย์ นิเทศงาน / อาจารย์ ที่ปรึกษา
คณาจารย์เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญต่อการดาเนิ นงานสหกิจศึกษาของคณะวิทยาลัยการ
โรงแรม
และการท่องเที่ ยว ซึ่ งทางวิทยาลัย ได้กาหนดคุ ณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึ กษาสหกิ จศึ กษา ทั้งนี้ เพื่อให้
สอดคล้อง
กับมาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่กาหนดไว้ โดยมีรายเอียดดังนี้

คุณสมบัตขิ องอาจารย์ที่ปรึกษา
-

ผ่านการอบรมการนิเทศงานสหกิจศึกษา จากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เป็ นอาจารย์ประจาสาขาวิชาของนักศึกษาที่ไปปฏิบตั ิงาน
มีประสบการณ์การเรี ยนการสอนไม่นอ้ ยกว่า 1 ภาคการศึกษา
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษาเป็ นอย่างดี

บทบาทและหน้ าที่ของอาจารย์ ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
- ให้คาแนะนาเป็ นที่ปรึ กษาโครงงานสหกิจศึกษา และร่ วมปรึ กษาหารื อร่ วมกับสถาน
ประกอบการ
วิชาสหกิจศึกษา
-

ทาหน้าที่เป็ นผูป้ ระสานงานระหว่างนักศึกษา สถานประกอบการ และอาจารย์ผจู้ ดั การ
รับรองคุณภาพที่ได้รับการเสนองานจากสถานประกอบการ
ให้คาแนะนาการลงทะเบียนเรี ยนวิชาสหกิจศึกษา
เข้าร่ วมรับฟังการนาเสนอสัมมนาสหกิจศึกษา และให้ขอ้ เสนอแนะ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาที่อยูใ่ นความดูแล
นิเทศงานสหกิจศึกษาระหว่างที่นกั ศึกษาปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา

การนิเทศงาน
ในระหว่างการปฏิบตั ิงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา วิทยาลัยได้กาหนดให้คณาจารย์นิเทศ
ดาเนินการ
นิเทศงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ อย่างน้อย 1 ครั้ง ของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา โดยทาง
สถาน
ประกอบการต้องจัดที่ประชุ มร่ วมกันระหว่างคณาจารย์นิเทศและนักศึกษาสหกิจศึกษา ทั้งนี้เพื่อหารื อกับ
สถาน
ประกอบการและติดตามผลการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาในหัวข้อต่อไปนี้
- รู ปแบบและการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาของคณะ
- แผนการปฏิบตั ิงานตลอดระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน
- รายงานสหกิจศึกษา
- ลักษณะงานสหกิจศึกษาที่สถานประกอบการมอบหมาย
- ปั ญหาต่างๆ ที่สถานประกอบการพบเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
- ผลการปฏิบตั ิของนักศึกษาและความประพฤติ
- ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา

ประโยชน์ ที่อาจารย์ ที่ปรึกษาโครงการสหกิจศึกษาของคณะได้ รับ
- คณาจารย์และผูบ้ ริ หารของวิทยาลัยสามารถกาหนด หรื อพัฒนาหลักสู ตรการเรี ยนการ
สอนให้มีความทันสมัยและสอดคล้องตรงกับความต้องการของตลาดแรงในปั จจุบนั
- เป็ นการเพิ่มศักยภาพของอาจารย์และเพิ่มประสบการณ์ในภาคปฏิบตั ิและสามารถนา
ปั ญหาที่เกิดขึ้น
มาประยุกต์ พัฒนา กับการเรี ยนการสอนภายในห้องเรี ยนได้
- อาจารย์สามารถนาความรู ้หรื อประสบการณ์ที่ได้รับมาบูรณาการกับการทางานวิจยั ได้

ข้ อเสนอแนะ
1. เพื่อให้การฝึ กงานและสหกิจศึกษาเป็ นไปในทิศทางเดียว งานวิชาการและวิจยั ต้องออกประกาศ
การฝึ กงานและสหกิจศึกษา
2. ขั้นตอนการพิจารณานักศึกษาฝึ กงานและสหกิจศึกษา ต้องให้ละเอียดกว่านี้
3. ต้องมีมาตรการเกี่ยวกับนักศึกษาเปลี่ยนที่ฝึกงาน โดยไม่ผา่ นการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึ กษา
4. ก่อนนักศึกษาออกฝึ กงานและสหกิจศึกษา ควรผ่านการอบรมภาษาที่ 3 เช่น ภาษาจีน

