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       งานคณุภาพมีลกัษณะอย่างไร

• งานทีม่อบหมายตรงกบัสาขาวชิาชพี

• นกัศกึษาไดร้บัความรูแ้ละประสบการณ์

   ในสถานประกอบการเพิม่ขึน้

• มโีครงงานของสถานประกอบการทีช่ดัเจน



       สถานประกอบการ
• เกณฑท่ี์ใช้ในการก าหนดคณุสมบติัของสถานประกอบการ

– มลีกัษณะงานทีต่รงกบัสาขาวชิาชพี  
– มผีูนิ้เทศงานทีม่คีณุสมบตัติรงตามมาตรฐานของสหกจิศกึษา
– ผูบ้รหิารมคีวามตระหนกัถงึความส าคญัของงานสหกจิศกึษา
– มกีารมอบหมายโครงงานทีช่ดัเจน

• แหล่งข้อมลูท่ีใช้ในการหาสถานประกอบการ
– สถานประกอบการเดมิทีเ่คยรบันกัศกึษาฝึกงาน
– ศษิยเ์ก่า
– นิคมอุตสาหกรรม
– องคก์รวชิาชพี
– เครอืขา่ยและสมาคมสหกจิศกึษา



         วิธีการในการหางานคณุภาพ
• การหางานโดยคณาจารย์

– การเขา้พบหารอืกบัสถานประกอบการโดยตรง

– ตดิต่อสถานประกอบการทีม่คีวามเขา้ใจสหกจิศกึษาอยูแ่ลว้

– ตดิต่อหาขอ้มลูจากเครอืขา่ยของมหาวทิยาลยั เชน่ นกัศกึษาปรญิญาโททีเ่ป็น
พนกังานในสถานประกอบการนัน้ๆ

• การหางานโดยเจา้หน้าทีส่หกจิศกึษา
– ก าหนดลกัษณะงานใหต้รงกบัสาขาวชิาชพี

– ก าหนดสถานประกอบการทีต่รงตามเกณฑส์หกจิศกึษา

– กลัน่กรองโดยคณะกรรมการสหกจิศกึษาของสาขาวชิา



นกัศกึษา

ช่วงเวลา เน้ือหา

ปี 3 เทอม 2 / ปี 4 เทอม 1 1. ความรูพ้ ืน้ฐานเกีย่วกบัสหกจิศกึษา (3 ชม.)
2. เทคนิคการสมคัรงาน (6 ชม.)
3. บุคลกิภาพและการปรบัตวัในการท างาน (3 ชม.)
4. ทกัษะพืน้ฐานในการประกอบอาชพี (12 ชม.)
5. เทคนิคและกระบวนการท าโครงงานสหกจิศกึษา (6 ชม.)

คณุสมบติัของนักศึกษา
ผลการเรยีนผา่นและครบตามเกณฑก์ าหนดของสถาบนั หรอื 
ตามดลุพนิิจของคณะกรรมการสหกจิศกึษา

การเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบติังานสหกิจศึกษา



          ทกัษะท่ีส าคญัของคณาจารยนิ์เทศ
            ในการด าเนินงานสหกิจศึกษา

ทกัษะท่ีต้องมี กิจกรรมท่ีควรท า
1.การเจรจาต่อรอง 1. เขา้รบัการฝึกอบรม
2.มกีารตดัสนิใจทีถ่กูตอ้ง 2. เขา้รบัการอบรมใหเ้ขา้ใจหลกัการ

สหกจิศกึษา
3.มกีารแกป้ญัหาในการด าเนินงานได้ 3. ศกึษากรณีศกึษา
4.มทีกัษะการท างานเป็นทมี 4. เขา้ประชมุปรกึษาทมีงาน
5.มทีกัษะการสือ่สารทีด่ี 5. เขา้รบัการฝึกอบรมดา้นการใชภ้าษา
6.การใหค้ าแนะน าปรกึษา 6 เขา้รบัการฝึกอบรมเทคนิค

การใหค้ าปรกึษา



                ข้อมลูท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการท าหน้าท่ี
                คณาจารยนิ์เทศ

ท่ี รายการข้อมลู เหตผุล
1 ต าแหน่งงาน/รายละเอยีดงาน เพือ่ทราบวา่นกัศกึษาไปปฏบิตังิานอะไร 

ตรงกบัสาขาวชิาชพีหรอืไม่
2 ทีต่ ัง้ แผนที ่และบรบิทของสถาน

ประกอบการ
เพือ่การเดนิทางทีถ่กูตอ้ง

3 จ านวนนกัศกึษา ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง  
(เบอรโ์ทร)

เพือ่พจิารณาและใหค้ าแนะน า

4 รายงานความกา้วหน้า
เพือ่เป็นขอ้มลูประกอบการใหค้ าแนะน า
ปรกึษา

5 ขอ้มลูผูป้ระสานงานและผูนิ้เทศ
6 แบบประเมนิและเกณฑป์ระเมนิ



              การติดตามดแูลและให้ค าปรกึษานักศึกษาในด้านการท างาน
                 และการใช้ชีวิตในระหว่างปฏิบติังานสหกิจศึกษา

สปัดาห์ เรื่องท่ีต้องติดตาม วิธีการ ช่องทาง
1 นกัศกึษาไปรายงานตวั 

ณ สถานประกอบการ
ใหผู้ป้ระสานงาน
รายงานตามแบบฟอรม์

Internet ผา่นทาง web 
service

2 ภาระงานทีไ่ดร้บั
มอบหมาย

สอบถามพดูคุย โทรศพัท ์Internet ICT

5 สง่ขอ้เสนอโครงงาน รปูแบบโครงงาน Email fax ไปรษณยี์

8 นิเทศงาน พบกบัผูน้ิเทศงาน และ
นกัศกึษา 

ใหข้อ้เสนอแนะโดยตรง

10 รายงานความกา้วหน้า เขยีนรายงาน
ความกา้วหน้า

Email fax ไปรษณยี์

16 รายงานตวักลบั รบัเอกสารสง่ตวั พบอาจารยน์ิเทศโดยตรง

อืน่ๆ ตดิตามใหค้ าแนะน า
ปรกึษา

สอบถามพดูคุย โทรศพัท ์Internet ICT



        ข้อควรปฏิบติัในการนิเทศงานอย่างมีประสิทธิภาพ

• อาจารยน์ิเทศมแีผนงานในการนิเทศงานทีช่ดัเจน

• อาจารยน์ิเทศควรตดิตามและใหค้ าแนะน าแก่นกัศกึษาอย่างสม ่าเสมอ

    ตามแผนงาน

• อาจารยน์ิเทศใหค้ าแนะน าในการท ารายงานสหกจิศกึษา

• อาจารยน์ิเทศมจีติวทิยาและทกัษะดา้นสือ่สารในการแนะน าหรอืไกล่เกลีย่
ระหว่างนกัศกึษาและสถานประกอบการ

• ผูน้ิเทศตอ้งมทีกัษะในการถ่ายทอดและตดิตามความกา้วหน้า

    อยา่งสม ่าเสมอ

• ผูน้ิเทศตอ้งมคีวามรูค้วามสามารถในทางวชิาการและทกัษะปฏบิตัใินสาขา

    ทีเ่กีย่วขอ้ง



รปูแบบกิจกรรม เหตผุล

สมัมนาด้านการปฏิบตัิงานและน าเสนอ
ผลโครงงานในสถานประกอบการ

การสมัมนาสามารถช่วยสง่เสรมิ
ทกัษะการน าเสนอ การวเิคราะห์
ผลงาน และการวเิคราะหต์นเอง
ของนกัศกึษา ใหก้บัคณาจารย ์
นกัศกึษาและผูท้ีส่นใจ

            รปูแบบกิจกรรมหลงักลบัจากการปฏิบติังานสหกิจศึกษา
             ท่ีสะท้อนกระบวนการเรียนรูจ้ากการปฏิบติังานจริงของนักศึกษา 
        ณ สถานประกอบการ ท่ีครอบคลุมการช่วยส่งเสริมทกัษะการน าเสนอ 

 การวิเคราะหผ์ลงาน และการวิเคราะหต์นเองของนักศึกษา 



       ปัจจยัท่ีท าให้นักศึกษาประสบความส าเรจ็
ในการปฏิบติังานสหกิจศึกษา

กระบวนการสหกิจศึกษาช่วยให้นักศึกษาได้พฒันาตนเองไปสู่อาชีพท่ี
เหมาะสม (Career Development)

1. นิสตินกัศกึษาสหกจิศกึษา

2. สถานประกอบการ

3. อาจารยน์ิเทศ

นกัศกึษาไดป้ฏบิตัจิรงิเทยีบเท่ากบัพนกังานประจ าท าใหม้กีารพฒันาตนเอง
(รูจ้กัตน รูจ้กัคน รูจ้กังาน)



ประเดน็ท่ีใช้ในการประเมินประสิทธิภาพ
การท าหน้าท่ีคณาจารยนิ์เทศ 

1. คณาจารยน์ิเทศมแีผนในการนิเทศนกัศกึษา
2. มกีารตดิตามความกา้วหน้าของนกัศกึษา  ประเมนิผลและให้
ขอ้เสนอแนะแก่นกัศกึษา

3. ใชเ้วลาในการนิเทศไมน้่อยกว่า 1 ชัว่โมงต่อการนิเทศหนึ่งครัง้
4. มกีารประชุมหารอืระหว่างผูน้ิเทศงาน  อาจารยน์ิเทศ  และ
นกัศกึษา



 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประสบการณ์ภาคสนามรายวิชา สหกิจศึกษา
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