แนวปฏิบัติที่ดีจาการจัดการความรู้
เรื่อง กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูค้ ณาอาจารย์นิเทศและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหน่วยฝึกงานและสหกิจศึกษา

หน่วยฝึกงานและสหกิจศึกษา งานวิชาการและวิจัย
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

แนวปฏิบัติที่ดี
เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสหกิจศึกษา
****************************

1.ความเป็นมาและความสาคัญ
สหกิจ ศึกษา (Co-operative Education) คือ การศึกษาที่ เน้นการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ซึ่งเรียกว่าสถานประกอบการอย่างเป็นระบบก่อนสาเร็จการศึกษา ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดการศึกษาเชิง
บูรณาการ ระหว่างการเรียนการสอนกับการทางานอย่างมีระบบ โดยให้นักศึกษามีการปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการ จานวนไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ซึ่งสถานประกอบการจะเข้ามาร่วมจัดการเรียนการสอนอย่างเต็ม
รูป แบบให้ความร่วมมือเต็มเวลา ทั้ งนี้นักศึก ษาจะเป็นเสมือนเจ้าหน้าที่ หรือพนัก งานปฏิบัติงานชั่วคราวใน
สถานประกอบการ นักศึกษาสหกิจศึกษาอาจจะรับเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการหรือค่าตอบแทนอื่นตามความ
เหมาะสมจากสถานประกอบการ
สหกิจศึกษา เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการ อันจะเป็นการฝึกการประยุกต์ใช้ความรู้ แนวคิด ทฤษฎีสามารถนาไปใช้ในการทางาน
จริง เป็นการเติมเต็มการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ที่ ดี
ให้แก่นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาเพื่อเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามที่ตลาดแรงงานต้องการ

2.วัตถุประสงค์สหกิจศึกษา
(๑) เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกทั กษะในวิชาชีพตามสภาพเป็นจริงของสถาน
ประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ
(๒) เพื่อให้มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้ผลิตบัณฑิตได้เชื่อมโยงสัมพันธ์ที่ดีกับสถานประกอบการ
และเกิดการ บูร ณาการความร่วมมือ ในการพัฒ นาหลักสูตรการเรียนการสอน การวิจัย และการสร้างองค์
ความรู้ใหม่
(๓) เพื่อให้สถานประกอบการได้รับประโยชน์จากโครงงานหรืองานที่นักศึกษาปฏิบัติ อีกทั้งใช้
ประโยชน์จากสหกิจศึกษาเป็นแนวทางหนึ่งในการสรรหาและพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
(๔) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
(๕) เพื่อเสริมสร้างทักษะ เตรียมความพร้อมเพิ่มเติมประสบการณ์ตรงให้กับนักศึกษาของการ
ทางานในวิชาชีพ และศักยภาพในการทางานจริงให้แก่นักศึกษาก่อนสาเร็จการศึกษาอย่างเป็นระบบ
(๖) เพื่อสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีและส่งเสริมการมีส่วนร่วมมหาวิทยาลัยกับ
สถานประกอบการ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
(๗) เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้งานทา และเปิดโอกาสให้สถานประกอบการได้คัดเลือกบุคลากร
ต้องการตามความเหมาะสมของตาแหน่งงาน
(๘) เพื่อลดต้นทุนด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
(๙) เพื่อเพิ่มพูนทักษะการพัฒนาตนเองของนักศึกษา จากการได้ฝึกใช้สติปัญญาแก้ไขปัญหา
อย่างมีเหตุผล มีความรับผิดชอบและมีระเบียบวินัยต่อตนเองและส่วนรวม

3.บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์นเิ ทศสหกิจศึกษา
“อาจารย์ นิเทศ” หมายความว่า อาจารย์ที่ ได้รับ การแต่ง ตั้งจากผู้อ านวยการให้ ท าหน้ าที่ นิเทศ
นักศึกษาสหกิจศึกษาและประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา

4.คุณสมบัติอาจารย์นเิ ทศสหกิจศึกษา
(๑) อาจารย์นิเทศต้องมีประสบการณ์การสอนไม่นอ้ ยกว่า ๑ ภาคการศึกษาและผ่านการอบรมการ
นิเทศงานสหกิจศึกษาโดยหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจาก สกอ.
(๒) อาจารย์นิเทศต้องเป็นอาจารย์ประจาสาขาวิชาที่นักศึกษาสหกิจศึกษาสังกัดอยู่

5.บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์นเิ ทศสหกิจศึกษา
(๑) อาจารย์นเิ ทศสหกิจศึกษาต้องมีแผนการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาอย่างเป็นระบบ และมีเอกสาร
ประกอบการนิเทศ
(๒) อาจารย์นเิ ทศควรตรวจรูปแบบการนาเสนอโครงงาน และให้ข้อเสนอแนะแก่นักศึกษาสหกิจศึกษา
(๓) อาจารย์นิเทศต้องใช้เวลาในการนิเทศไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมงต่อครัง้ และใช้เวลาเพียงพอตาม
ความจาเป็นของนักศึกษาสหกิจศึกษา
(๔) อาจารย์นิเทศควรติดตามความก้าวหน้าและตรวจรูปแบบการนาเสนอโครงงาน ประเมินผล
โครงงานและให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ สาหรับโครงงานแก่นักศึกษาสหกิจศึกษา
(๕) สัปดาห์สุดท้ายของสหกิจศึกษาอาจารย์นิเทศควรเข้ารับฟังการนาเสนอผลการปฏิบัติงานของ
นักศึกษาสหกิจศึกษา ร่วมกับผูบ้ ริหารสถานประกอบการ ประเมินผลโครงงานพร้อมให้คาแนะนา
ข้อคิดเห็น จุดเด่น จุดด้อย และ เตรียมโครงงานสหกิจศึกษาร่วมกับสถานประกอบการเพื่อ
กาหนดคุณสมบัตินักศึกษาสหกิจในครั้งถัดไป
(๖) อาจารย์นิเทศต้องแจ้งข้อมูลการประเมินผลโครงงานให้นักศึกษาสหกิจศึกษาทราบ

6. ประโยชน์อาจารย์นิเทศได้รบั จากการไปนิเทศงานสหกิจศึกษา
(๑) ทราบรายละเอียดการปฏิบัติงานของนักศึกษาทุกขั้นตอน และระบบงานของหน่วยงาน
(๒) ได้ข้อเสนอแนะจากสถานประกอบการในการพัฒนาการเรียนการสอน
(๓) ทราบปัญหาและอุปสรรคของนักศึกษา และแก้ไขได้ทันท่วงที
(๔) เกิดเครือข่ายในวิชาชีพเดียวกันต่อไป
(๕) มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และให้คาปรึกษาทางวิชาการ
(๖) ทราบวัฒนธรรมของสถานประกอบการที่นักศึกษาสหกิจศึกษาไปปฏิบัตงิ าน

7.บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา (Co-operative Education Advisor - CA) หมายถึง อาจารย์ที่ได้รับ
แต่งตั้งจากคณะ/วิทยาลัยฯ ให้ทาหน้าที่ประสานงานกับสถานประกอบการจัดหาโครงการให้กบั นักศึกษา ดูแล
นักศึกษา ให้คาปรึกษาโครงงาน นิเทศ และประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา

กระบวนการก่อนนักศึกษาฝึกงาน
1. สถานประกอบการที่จะให้นักศึกษาฝึกงาน
แนวปฏิบัติที่ดี

ปัจจัยความสาเร็จ

-ข้อมูลจากนักศึกษา
-จากรุ่นพี่ทเี่ คยไปฝึกงาน
-จากรุ่นพี่ทจี่ บไปแล้ว
–จากนักศึกษาหาเอง

– เก็บข้อมูลจากฝึกงานทีผ่ ่านมา
- ประสานกับรุ่นพีท่ ี่จบไปแล้วโดยอาจเก็บข้อมูลตอนมารับ
ปริญญา
- ให้รุ่นน้องทุกชั้นปี เข้าร่วมฟังการสรุปรายงานการฝึกงาน

เครือข่ายของอาจารย์และจากสถานประกอบการทีอ่ าจารย์ เก็บข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการที่นักศึกษาไปฝึกงาน/
เคยไปนิเทศฝึกงานและดี
อาจารย์ไปนิเทศแล้วประเมินว่าดี
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน (MOU)

คัดเลือกนักศึกษาที่คุณภาพ คุณสมบัติตรงความต้องการของ
หน่วยงาน

ฐานข้อมูลจากงานกิจการนักศึกษาของคณะ/มหาวิทยาลัย

ออกแบบระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลที่ดี ใช้ประโยชน์ได้เมื่อ
ต้องการ

2. ข้อมูลสถานประกอบการ การคัดเลือกสถานประกอบการที่เป็นสถานประกอบการเป้าหมายที่จะให้
นักศึกษาไปฝึกงาน
แนวปฏิบัติที่ดี

ปัจจัยความสาเร็จ

1. เป็นสถานประกอบการที่เป็นที่ยอมรับ ได้
มาตรฐานวิชาชีพตามข้อกาหนดเบื้องต้น

เลือกสถานประกอบการที่ดี เช่น เป็นสถานที่ที่นกั ศึกษาไป
ฝึกงานมาแล้วและให้ Comment ไว้ว่าควรส่งนักศึกษารุ่นน้อง
ต่อไป

2. เลือกจากภูมลิ าเนาของ นักศึกษา กับสถาน
ประกอบการที่ตอบรับ
- กาหนด Zone การไปฝึกงาน

ความสะดวกในการเดินทาง และค่าใช้จ่าย

3. ดูจากข้อมูลของสถานประกอบการที่เคยให้
ความเห็น
- ผลการประเมินจากสถานประกอบการ
- การรายงานผลการฝึกงานของ นักศึกษาทีผ่ ่านมา

แบบประเมินสถานประกอบการและแบบประเมินของ นักศึกษา
ที่ไปฝึกงาน

5. สวัสดิการของสถานประกอบการทีม่ ีให้ได้ตามควร ค่าตอบแทน,อาหารกลางวัน,ทีพ่ ัก,ค่าเดินทาง ฯลฯ

3. การสร้างความร่วมมือด้านการฝึกงานกับสถานประกอบการ
แนวปฏิบัติที่ดี

ปัจจัยความสาเร็จ

1.ควรเลือกนักศึกษาทีจ่ ะไปฝึกงานที่มีคุณภาพเพื่อจะได้ คุณภาพของนักศึกษาฝึกงาน เช่น GPA พฤติกรรม ความ
สร้างความประทับใจให้กบั สถานประกอบการ
รับผิดชอบ เป็นต้น
2. สอบถามความต้องการคุณสมบัติของ นักศึกษาที่จะไป คาแนะนาของผู้ประกอบการที่แจ้งให้กับอาจารย์นเิ ทศ/คณะ
ฝึกงานกับสถานประกอบการ เพือ่ จะได้คัดเลือก
โดยเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของคณะเพื่อเอาไว้ใช้ในปีต่อๆ ไป
นักศึกษาได้ตรงตามความต้องการ
3. ประสานงานกับสถานประกอบการเพื่อทาความเข้าใจ
กับหัวหน้า พีเ่ ลี้ยง เพื่อแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ และเมื่อ
ถึงเวลาไปนิเทศ อาจารย์ตอ้ งมีมนุษยสัมพันธ์ ยิ้มแย้ม
เพื่อผูกมิตรกับสถานประกอบการ

– อาจารย์นิเทศต้องวางแผนก่อนออกไปฝึกงานให้เรียบร้อย
ทุกครั้ง และรายงานความก้าวหน้าระหว่างการฝึกงานของ
นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
- งบประมาณในการติดต่อกับนักศึกษาที่ไปฝึกงานต่อคน

4. ทาหนังสือขอบคุณสถานประกอบการที่อนุเคราะห์ ประสานความร่วมมือเพื่อให้เกิดความร่วมมือต่อไปคณะต้อง
สถานที่ฝกึ งาน/มอบปริญญาบัตรให้กบั สถานประกอบ/ สนับสนุนเรื่องงบประมาณ การทาหนังสือ
ยกย่องเชิดชู สถานประกอบการ เช่น ยกย่องให้เป็นสถาน
ประกอบการดีเด่น
5. การลงนามความร่วมมือกับบริษัทต่าง ๆ (MOU)

ผู้บริหารต้องเห็นความสาคัญและไปพูดคุยกับสถาน
ประกอบการเพื่อให้เกิดจากทา MOU

6.เชิญหน่วยงานมาอบรมในหลักสูตรที่คณะฯจัด

ได้รับการสนับสนุนเรื่องงบประมาณ และความสัมพันธ์ของ
อาจารย์ในแต่ละหลักสูตร

4. ควรมีการกาหนดข้อตกลงลักษณะงานที่จะให้นักศึกษาไปฝึกงานกับสถานประกอบการ
แนวปฏิบัติที่ดี

ปัจจัยความสาเร็จ

1. มีการกาหนด TOR ตามวิชาชีพ ระหว่างมหาวิทยาลัย หลักสูตรกาหนดลักษณะงานแจ้งให้หน่วยงานทราบ
กับสถานประกอบการให้ชัดเจนก่อนส่ง นักศึกษาออก
ฝึกงาน
2. กาหนดจานวนนักศึกษาทีส่ ถานประกอบการสามารถ หลักสูตรเป็นผู้พจิ ารณา จานวนนักศึกษาทีส่ ามารถเข้ารับการ
รับได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ฝึกงานได้ในแต่ละที่
3. กาหนดชั่วโมงจิตอาสา

ตามเงื่อนไขในหลักสูตร

5. ภาคการศึกษาที่เหมาะสมให้นักศึกษาฝึกงาน
แนวปฏิบัติที่ดี

ปัจจัยความสาเร็จ

1. ภาคฤดูร้อน เพราะอยู่ในช่วงส่งงบการเงิน นักศึกษา
จะได้ประสบการณ์มาก (สาหรับสาขาบัญชี)

–

2. ปี 4 เทอม 2 เมื่อนักศึกษาฝึกงานเสร็จสามารถสมัคร
เข้าทางานได้ทันที

–

6. การเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนการฝึกงาน
แนวปฏิบัติที่ดี

ปัจจัยความสาเร็จ

1. โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกงานการพัฒนา ขอความอนุเคราะห์วิทยากร จากเครือข่ายความร่วมมือ
บุคลิกภาพการแต่งกาย
(MOU) อบรมให้นกั ศึกษา
การพูด
มารยาทและการปรับตัวในสถานทีฝ่ ึกงาน
ทักษะในวิชาชีพนั้นๆ
อุปกรณ์สานักงานและคอมพิวเตอร์เบือ้ งต้น
2. โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ฝึกงาน

ให้นักศึกษารุ่นน้องเข้ารับฟังประสบการณ์จากรุ่นพี่

7. เงื่อนไขรายวิชาฝึกงาน และคุณสมบัติของนักศึกษาที่สามารถลงทะเบียนรายวิชาฝึกงาน
แนวปฏิบัติที่ดี
1. เกรดเฉลี่ยรวม ไม่ต่ากว่า 2.00
2. ต้องเรียนวิชาชีพพื้นฐานครบ
3. ผ่านเงือ่ นไขตามรายวิชาฝึกงานในหลักสูตร
4. คุณสมบัติอื่นใดให้อยู่ในดุลยพินจิ หลักสูตร

ปัจจัยความสาเร็จ
หลักสูตรพิจารณาคุณสมบัตินกั ศึกษาให้ครบถ้วน

กระบวนการระหว่างนักศึกษาฝึกงาน
1. ระบุวิธีการ ช่องทางการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างอ.ประจาวิชา อ.นิเทศ นักศึกษา
ฝึกงานและสถานประกอบการ
แนวปฏิบัติที่ดี

ปัจจัยความสาเร็จ

1. ในกรณีไม่เป็นทางการให้สื่อสารผ่าน Social media
เช่น Facebook, skype, e-learning, e-document
โทรศัพท์
2. ในกรณีเป็นทางการ
ให้สื่อสารผ่านโทรศัพท์ในเบื้องต้นก่อน และส่งหนังสือ
ราชการตามภายหลัง

1. แจ้งช่องทางการสื่อสารให้นักศึกษาทราบก่อนออกฝึกงาน
เช่น จะสื่อสารผ่าน social media โดยให้ นักศึกษา สมัคร
เป็นสมาชิกในกลุ่ม
2. การเข้าถึง social media ของนักศึกษาฝึกงาน
3. นักศึกษาและอาจารย์ update ข้อมูลอย่างสม่าเสมอ และ
มีการโต้ตอบอย่างทันท่วงทีที่ได้รบั ทราบข้อมูล
4. กรณีที่เป็นทางการ อาจารย์และนักศึกษาต้องมีการ
ตรวจสอบจดหมายปลายทางกับสถานประกอบการ และต้นขั้ว

2. การนิเทศงาน ณ สถานประกอบการของ อ.นิเทศเกิดประสิทธิภาพ ก่อนการเดินทางไปนิเทศ
ระหว่างการนิเทศ และหลังจากนิเทศ
แนวปฏิบัติที่ดี

ปัจจัยความสาเร็จ

ก่อนการนิเทศประชุมวางแผน (พื้นที่ มอบหมาย
ผู้รบั ผิดชอบ จัดสรรงบประมาณ ตารางเวลา พาหนะ
ขั้นตอนการดาเนิน เช่น การอนุมัติงบประมาณ)
ติดต่อประสานงาน กับสถานประกอบการ นักศึกษา
พี่เลี้ยง
เตรียมเอกสาร ตรวจสอบเส้นทางการเดินทาง

ก่อนการนิเทศ
1. มีการบันทึกรายงานการประชุมทุกครั้ง และแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
ให้รับทราบ
2. จัดทาcheck list รายการเอกสารที่ต้องใช้
3. โทรยืนยันก่อนออกไปปฏิบัติงาน

ระหว่างการนิเทศ
นัดมายนักศึกษา สถานประกอบการ
สอบถามข้อมูลจากพีเ่ ลี้ยง สอบถามข้อมูลจากตัว
นักศึกษา
สังเกตการณ์การทางาน
ถ้าเป็นไปได้คณาจารย์ควรพบผูบ้ ริหาร เพื่อสอบถาม
ข้อมูล แสดงความขอบคุณ สร้างสัมพันธภาพที่ดี
ข้อเสนอแนะ
- จัดทาเกียรติบัตร/ของที่ระลึก สาหรับสถาน
ประกอบการที่ให้การสนับสนุน สาหรับ
นักศึกษาฝึกงาน
- จัดเตรียมเอกสารการประเมินเพิม่ เติม

ระหว่างการนิเทศ
การติดต่อประสานงานระหว่างอาจารย์
นิเทศ นักศึกษา สถานประกอบการ

ภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณาอาจารย์นิเทศและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหน่วยฝึกงานและสหกิจศึกษา
วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องสานักงานบัญชีจาลอง
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

