
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
แนวปฏิบัติท่ีดีจาการจัดการความรู ้

เรื่อง กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูค้ณาอาจารย์นิเทศและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหน่วยฝึกงานและสหกิจศกึษา    
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แนวปฏิบัติท่ีดี 

เร่ือง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสหกิจศึกษา 
**************************** 

1.ความเป็นมาและความส าคัญ 
  สหกิจศึกษา (Co-operative Education) คือ การศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
ซึ่งเรียกว่าสถานประกอบการอย่างเป็นระบบก่อนส าเร็จการศึกษา ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดการศึกษาเชิง
บูรณาการ ระหว่างการเรียนการสอนกับการท างานอย่างมีระบบ โดยให้นักศึกษามีการปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการ จ านวนไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ซึ่งสถานประกอบการจะเข้ามารว่มจัดการเรียนการสอนอย่างเตม็
รูปแบบให้ความร่วมมือเต็มเวลา ทั้งนี้นักศึกษาจะเป็นเสมือนเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานปฏิบัติงานช่ัวคราวใน
สถานประกอบการ นักศึกษาสหกิจศึกษาอาจจะรับเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการหรือค่าตอบแทนอื่นตามความ
เหมาะสมจากสถานประกอบการ 

   สหกิจศึกษา เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการ อันจะเป็นการฝึกการประยุกต์ใช้ความรู้ แนวคิด ทฤษฎีสามารถน าไปใช้ในการท างาน
จริง เป็นการเติมเต็มการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ที่ดี
ให้แก่นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาเพื่อเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามที่ตลาดแรงงานต้องการ 
 

2.วัตถุประสงค์สหกิจศึกษา 
(๑) เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกทักษะในวิชาชีพตามสภาพเป็นจริงของสถาน

ประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ  
(๒) เพื่อให้มหาวิทยาลัย  ซึ่งเป็นผู้ผลิตบัณฑิตได้เช่ือมโยงสัมพันธ์ที่ดีกับสถานประกอบการ 

และเกิดการ บูรณาการความร่วมมือ ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การวิจัย และการสร้างองค์
ความรู้ใหม่  

(๓) เพื่อให้สถานประกอบการได้รับประโยชน์จากโครงงานหรืองานที่นักศึกษาปฏิบัติ อีกทั้งใช้
ประโยชน์จากสหกิจศึกษาเป็นแนวทางหนึ่งในการสรรหาและพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ  

(๔) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
(๕) เพื่อเสริมสร้างทักษะ เตรียมความพร้อมเพิ่มเติมประสบการณ์ตรงให้กับนักศึกษาของการ

ท างานในวิชาชีพ และศักยภาพในการท างานจริงให้แก่นักศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษาอย่างเป็นระบบ 
(๖) เพื่อสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีและส่งเสริมการมีส่วนร่วมมหาวิทยาลัยกับ               

สถานประกอบการ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 
(๗) เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้งานท า และเปิดโอกาสให้สถานประกอบการได้คัดเลือกบุคลากร

ต้องการตามความเหมาะสมของต าแหน่งงาน 
(๘) เพื่อลดต้นทุนด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
(๙) เพื่อเพิ่มพูนทักษะการพัฒนาตนเองของนักศึกษา จากการได้ฝึกใช้สติปัญญาแก้ไขปัญหา

อย่างมีเหตุผล มีความรับผิดชอบและมีระเบียบวินัยต่อตนเองและส่วนรวม 
 
 



 
 

 

3.บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์นเิทศสหกิจศกึษา 
 “อาจารย์นิเทศ” หมายความว่า อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้อ านวยการให้ท าหน้าที่นิเทศ

นักศึกษาสหกิจศึกษาและประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา 

4.คุณสมบตัิอาจารย์นเิทศสหกิจศกึษา 
(๑) อาจารย์นิเทศต้องมีประสบการณ์การสอนไม่นอ้ยกว่า ๑ ภาคการศึกษาและผ่านการอบรมการ

นิเทศงานสหกจิศึกษาโดยหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจาก สกอ. 
(๒) อาจารย์นิเทศต้องเป็นอาจารย์ประจ าสาขาวิชาที่นักศึกษาสหกจิศึกษาสงักัดอยู่ 

5.บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์นเิทศสหกิจศกึษา 
(๑) อาจารย์นิเทศสหกจิศึกษาต้องมีแผนการนิเทศนักศึกษาสหกจิศึกษาอย่างเป็นระบบ และมเีอกสาร

ประกอบการนิเทศ   
(๒) อาจารย์นิเทศควรตรวจรูปแบบการน าเสนอโครงงาน และให้ข้อเสนอแนะแก่นักศึกษาสหกิจศึกษา 
(๓) อาจารย์นิเทศต้องใช้เวลาในการนิเทศไม่น้อยกว่า ๑ ช่ัวโมงต่อครัง้ และใช้เวลาเพียงพอตาม                 

ความจ าเป็นของนักศึกษาสหกจิศึกษา  
(๔) อาจารย์นิเทศควรติดตามความก้าวหน้าและตรวจรปูแบบการน าเสนอโครงงาน ประเมินผล

โครงงานและให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ส าหรบัโครงงานแก่นักศึกษาสหกิจศึกษา 
(๕) สัปดาห์สุดท้ายของสหกจิศึกษาอาจารย์นิเทศควรเข้ารบัฟังการน าเสนอผลการปฏิบัติงานของ

นักศึกษาสหกิจศึกษา ร่วมกบัผูบ้รหิารสถานประกอบการ ประเมินผลโครงงานพร้อมให้ค าแนะน า 
ข้อคิดเห็น จุดเด่น จุดด้อย และ เตรียมโครงงานสหกจิศึกษาร่วมกับสถานประกอบการเพื่อ
ก าหนดคุณสมบัตินักศึกษาสหกจิในครั้งถัดไป 

(๖) อาจารย์นิเทศต้องแจ้งข้อมูลการประเมินผลโครงงานใหน้ักศึกษาสหกิจศึกษาทราบ 

 6. ประโยชนอ์าจารย์นิเทศได้รบัจากการไปนเิทศงานสหกิจศึกษา 
 (๑) ทราบรายละเอียดการปฏิบัติงานของนักศึกษาทุกขั้นตอน และระบบงานของหน่วยงาน 

   (๒) ได้ข้อเสนอแนะจากสถานประกอบการในการพฒันาการเรียนการสอน 
   (๓) ทราบปัญหาและอุปสรรคของนักศึกษา และแก้ไขได้ทันท่วงที 
   (๔) เกิดเครือข่ายในวิชาชีพเดียวกันต่อไป 
   (๕) มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และให้ค าปรึกษาทางวิชาการ 
   (๖) ทราบวัฒนธรรมของสถานประกอบการที่นักศึกษาสหกิจศึกษาไปปฏิบัตงิาน 

7.บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศกึษา  
 อาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา (Co-operative Education Advisor - CA) หมายถึง อาจารย์ที่ไดร้ับ
แต่งตั้งจากคณะ/วิทยาลัยฯ ให้ท าหน้าที่ประสานงานกบัสถานประกอบการจัดหาโครงการให้กบันักศึกษา ดูแล
นักศึกษา ให้ค าปรึกษาโครงงาน นิเทศ และประเมินผลนักศึกษาสหกจิศึกษา  
 

 
 
 
 



 
 
กระบวนการก่อนนักศึกษาฝึกงาน 

1. สถานประกอบการท่ีจะให้นักศึกษาฝึกงาน 
  

แนวปฏิบัติท่ีดี ปัจจัยความส าเร็จ 

-ข้อมูลจากนกัศึกษา 
-จากรุ่นพี่ทีเ่คยไปฝึกงาน 
-จากรุ่นพี่ทีจ่บไปแล้ว 
–จากนักศึกษาหาเอง 

– เก็บข้อมลูจากฝึกงานทีผ่่านมา 
- ประสานกบัรุ่นพีท่ี่จบไปแล้วโดยอาจเก็บข้อมูลตอนมารบั  
  ปริญญา 
- ให้รุ่นน้องทุกช้ันปี เข้าร่วมฟังการสรปุรายงานการฝึกงาน 

เครือข่ายของอาจารย์และจากสถานประกอบการทีอ่าจารย์
เคยไปนิเทศฝึกงานและด ี

เก็บข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการที่นักศึกษาไปฝึกงาน/
อาจารย์ไปนเิทศแล้วประเมินว่าดี 

ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน (MOU) คัดเลือกนกัศึกษาที่คุณภาพ คุณสมบัติตรงความต้องการของ
หน่วยงาน 

ฐานข้อมูลจากงานกจิการนักศึกษาของคณะ/มหาวิทยาลัย ออกแบบระบบการจัดเกบ็ฐานข้อมลูที่ดี ใช้ประโยชน์ได้เมื่อ
ต้องการ 

2. ข้อมูลสถานประกอบการ การคัดเลือกสถานประกอบการท่ีเป็นสถานประกอบการเป้าหมายท่ีจะให้
นักศึกษาไปฝึกงาน 

แนวปฏิบัติท่ีดี ปัจจัยความส าเร็จ 

1.  เป็นสถานประกอบการที่เป็นที่ยอมรบั ได้
มาตรฐานวิชาชีพตามข้อก าหนดเบื้องต้น 

เลือกสถานประกอบการที่ดี เช่น เป็นสถานที่ที่นกัศึกษาไป
ฝึกงานมาแล้วและให้ Comment ไว้ว่าควรส่งนักศึกษารุ่นน้อง
ต่อไป 

2. เลือกจากภูมลิ าเนาของ นักศึกษา กับสถาน
ประกอบการที่ตอบรบั 
- ก าหนด Zone การไปฝึกงาน 

ความสะดวกในการเดินทาง และค่าใช้จ่าย 

3. ดูจากข้อมลูของสถานประกอบการที่เคยให้
ความเห็น 
-  ผลการประเมินจากสถานประกอบการ 
- การรายงานผลการฝกึงานของ นักศึกษาทีผ่่านมา 

แบบประเมินสถานประกอบการและแบบประเมินของ นักศึกษา
ที่ไปฝึกงาน 

5. สวัสดิการของสถานประกอบการทีม่ีให้ได้ตามควร ค่าตอบแทน,อาหารกลางวัน,ทีพ่ัก,ค่าเดินทาง ฯลฯ 
  

 

 

 



 

3. การสรา้งความร่วมมือด้านการฝึกงานกับสถานประกอบการ  
 

แนวปฏิบัติท่ีดี ปัจจัยความส าเร็จ 

1.ควรเลอืกนักศึกษาทีจ่ะไปฝึกงานที่มีคุณภาพเพื่อจะได้
สร้างความประทับใจให้กบัสถานประกอบการ 

คุณภาพของนักศึกษาฝึกงาน เช่น GPA  พฤติกรรม ความ
รับผิดชอบ เป็นต้น 

2. สอบถามความต้องการคุณสมบัติของ นักศึกษาที่จะไป
ฝึกงานกบัสถานประกอบการ เพือ่จะได้คัดเลือก 
นักศึกษาได้ตรงตามความต้องการ 

ค าแนะน าของผู้ประกอบการที่แจง้ใหก้ับอาจารย์นิเทศ/คณะ
โดยเก็บไว้เป็นฐานข้อมลูของคณะเพื่อเอาไว้ใช้ในปีต่อๆ ไป 

3. ประสานงานกบัสถานประกอบการเพื่อท าความเข้าใจ
กับหัวหน้า พีเ่ลี้ยง เพื่อแก้ไขปญัหาเป็นระยะๆ และเมื่อ
ถึงเวลาไปนเิทศ อาจารย์ต้องมมีนุษยสัมพันธ์ ยิ้มแย้ม 
เพื่อผกูมิตรกับสถานประกอบการ 

– อาจารย์นิเทศต้องวางแผนก่อนออกไปฝกึงานใหเ้รียบรอ้ย
ทุกครั้ง และรายงานความก้าวหน้าระหว่างการฝึกงานของ
นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
- งบประมาณในการติดต่อกบันักศึกษาที่ไปฝึกงานต่อคน 

4. ท าหนังสือขอบคุณสถานประกอบการที่อนุเคราะห์
สถานที่ฝกึงาน/มอบปริญญาบัตรให้กบัสถานประกอบ/
ยกย่องเชิดชู สถานประกอบการ เช่น ยกย่องใหเ้ป็นสถาน
ประกอบการดีเด่น 

ประสานความร่วมมอืเพื่อให้เกิดความร่วมมือตอ่ไปคณะต้อง
สนับสนุนเรื่องงบประมาณ การท าหนังสือ  

5. การลงนามความร่วมมือกับบริษัทต่าง ๆ (MOU) ผู้บริหารต้องเห็นความส าคัญและไปพูดคุยกับสถาน
ประกอบการเพื่อใหเ้กิดจากท า MOU 

6.เชิญหน่วยงานมาอบรมในหลักสูตรที่คณะฯจัด ได้รับการสนบัสนุนเรื่องงบประมาณ และความสัมพันธ์ของ
อาจารย์ในแต่ละหลักสูตร 

  

4. ควรมีการก าหนดข้อตกลงลักษณะงานท่ีจะให้นักศึกษาไปฝึกงานกับสถานประกอบการ 
 

แนวปฏิบัติท่ีดี ปัจจัยความส าเร็จ 

1. มีการก าหนด TOR ตามวิชาชีพ ระหว่างมหาวิทยาลัย
กับสถานประกอบการให้ชัดเจนกอ่นสง่   นักศึกษาออก
ฝึกงาน 

หลักสูตรก าหนดลักษณะงานแจ้งใหห้น่วยงานทราบ 

2. ก าหนดจ านวนนักศึกษาทีส่ถานประกอบการสามารถ
รับได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

หลักสูตรเป็นผู้พจิารณา จ านวนนักศึกษาทีส่ามารถเข้ารบัการ
ฝึกงานได้ในแต่ละที ่

3. ก าหนดช่ัวโมงจิตอาสา ตามเงื่อนไขในหลักสูตร 
  

  

  



  

  

5. ภาคการศึกษาท่ีเหมาะสมให้นักศึกษาฝึกงาน  

แนวปฏิบัติท่ีดี ปัจจัยความส าเร็จ 

1. ภาคฤดูร้อน เพราะอยู่ในช่วงสง่งบการเงิน นักศึกษา
จะได้ประสบการณ์มาก (ส าหรบัสาขาบัญชี) 

– 

2. ปี 4 เทอม 2 เมื่อนกัศึกษาฝึกงานเสรจ็สามารถสมัคร
เข้าท างานได้ทันท ี

– 

  

6. การเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนการฝึกงาน 

แนวปฏิบัติท่ีดี ปัจจัยความส าเร็จ 

1. โครงการเตรียมความพรอ้มนักศึกษาฝึกงานการพฒันา
บุคลิกภาพการแต่งกาย 
การพูด 

มารยาทและการปรับตัวในสถานทีฝ่ึกงาน 

ทักษะในวิชาชีพนั้นๆ 

อุปกรณ์ส านักงานและคอมพิวเตอร์เบือ้งต้น 

ขอความอนุเคราะห์วิทยากร จากเครอืข่ายความร่วมมือ 
(MOU) อบรมให้นกัศึกษา 

2. โครงการสมัมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ฝึกงาน ให้นักศึกษารุ่นน้องเข้ารบัฟังประสบการณ์จากรุ่นพี่ 
  

7. เง่ือนไขรายวิชาฝึกงาน และคุณสมบัติของนักศึกษาท่ีสามารถลงทะเบียนรายวิชาฝึกงาน 
 

แนวปฏิบัติท่ีดี ปัจจัยความส าเร็จ 

1. เกรดเฉลี่ยรวม ไม่ต่ ากว่า 2.00 หลักสูตรพิจารณาคุณสมบัตินักศึกษาให้ครบถ้วน 

2. ต้องเรียนวิชาชีพพื้นฐานครบ 

3. ผ่านเงือ่นไขตามรายวิชาฝึกงานในหลกัสูตร 

4. คุณสมบัติอื่นใดให้อยู่ในดุลยพินิจหลักสูตร 
  

 

 

 



 

กระบวนการระหว่างนักศึกษาฝึกงาน 
1. ระบุวิธีการ ช่องทางการติดต่อสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพระหว่างอ.ประจ าวิชา อ.นิเทศ นักศึกษา

ฝึกงานและสถานประกอบการ 

แนวปฏิบัติท่ีดี ปัจจัยความส าเร็จ 

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

1. แจ้งช่องทางการสื่อสารให้นักศึกษาทราบกอ่นออกฝึกงาน 
เช่น จะสื่อสารผ่าน social media โดยให้ นักศึกษา สมัคร
เป็นสมาชิกในกลุ่ม 
2. การเข้าถึง social media ของนักศึกษาฝึกงาน 
3. นักศึกษาและอาจารย์ update ข้อมลูอย่างสม่ าเสมอ และ
มีการโต้ตอบอย่างทันท่วงททีี่ได้รบัทราบข้อมลู 
4. กรณีที่เป็นทางการ อาจารย์และนักศึกษาต้องมีการ
ตรวจสอบจดหมายปลายทางกบัสถานประกอบการ และต้นข้ัว 

  

2. การนิเทศงาน ณ สถานประกอบการของ อ.นิเทศเกิดประสิทธิภาพ ก่อนการเดินทางไปนิเทศ 
ระหว่างการนิเทศ และหลังจากนิเทศ  

แนวปฏิบัติท่ีดี ปัจจัยความส าเร็จ 

ก่อนการนิเทศประชุมวางแผน (พื้นที่ มอบหมาย
ผู้รบัผิดชอบ จัดสรรงบประมาณ ตารางเวลา พาหนะ 
ข้ันตอนการด าเนิน เช่น การอนมุัติงบประมาณ)
ติดต่อประสานงาน กับสถานประกอบการ นักศึกษา 
พี่เลี้ยง 
เตรียมเอกสาร  ตรวจสอบเส้นทางการเดินทาง 

ระหว่างการนิเทศ 
นัดมายนักศึกษา  สถานประกอบการ 
สอบถามข้อมูลจากพีเ่ลี้ยง  สอบถามข้อมูลจากตัว
นักศึกษา 
สังเกตการณ์การท างาน 
ถ้าเป็นไปได้คณาจารย์ควรพบผูบ้รหิาร เพื่อสอบถาม
ข้อมูล  แสดงความขอบคุณ สร้างสัมพันธภาพที่ด ี
 

ก่อนการนิเทศ 
1. มีการบันทึกรายงานการประชุมทุกครั้ง และแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
ให้รับทราบ 
2. จัดท าcheck list รายการเอกสารที่ต้องใช้ 
3. โทรยืนยันก่อนออกไปปฏิบัติงาน 

ระหว่างการนิเทศ 
 การติดต่อประสานงานระหว่างอาจารย์
นิเทศ นักศึกษา  สถานประกอบการ 

ข้อเสนอแนะ  
- จัดท าเกียรติบัตร/ของที่ระลึก ส าหรับสถาน

ประกอบการที่ให้การสนับสนุน ส าหรบั
นักศึกษาฝึกงาน 

- จัดเตรียมเอกสารการประเมินเพิม่เติม 

 



ภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณาอาจารย์นิเทศและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหน่วยฝึกงานและสหกิจศึกษา 
วันพุธท่ี 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา  13.30 น. ณ ห้องส านักงานบัญชีจ าลอง  

อาคารเฉลิมพระเกยีรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


