
สรุปเนือ้หากจิกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
ภาควชิาการบัญชี  คณะบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลยัสยาม 

ประจ าปีการศึกษา 2557 
คณาจารย์นิเทศสหกจิศึกษา รุ่นที่ 20 

 
การเป็นคณาจารย์นิเทศมืออาชีพ 
1. ลกัษณะงานคุณภาพ  

1. ลกัษณะงานตอ้งเป็นงานท่ีตรงตามสาขาวชิา และ/หรือวชิาชีพของนกัศึกษา 
2. ลกัษณะงานตอ้งเป็นงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน 
3. ลกัษณะงานตอ้งเป็นงานท่ีนกัศึกษามีโอกาสใชค้วามรู้  ทา้ทายความสามารถของนกัศึกษา                      

และเป็นงานท่ีนกัศึกษาสามารถแสดงศกัยภาพท่ีมีอยูไ่ดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
4. ตอ้งเป็นงานท่ีมีผลสัมฤทธ์ิตรงตามเป้าหมายหรือความคาดหวงัของสถานประกอบการ 
5. มีผูนิ้เทศงานท่ีช่วยก ากบัและใหค้  าแนะน านกัศึกษาในการปฏิบติังาน 
6. มีการจ่ายค่าตอบแทนและสวสัดิการตามความเหมาะสม 
7. มีความปลอดภยั 
 

2. เกณฑ์ทีใ่ช้ในการก าหนดคุณสมบัติของสถานประกอบการ  
(พิจารณาจากเกณฑม์าตรฐานสหกิจศึกษา) 
1. ลกัษณะงานและต าแหน่งตรงตามสามารถวชิาชีพของนกัศึกษา 
2. ความรู้ ความเขา้ใจ และการใหค้วามร่วมมือในการติดต่อประสานงานของสถานประกอบการ  
3. โครงสร้างการบริหารองคก์รมีความเป็นระบบและชดัเจน  
4. มีนโยบายในการรับนกัศึกษาสหกิจจ านวนมาก 
5. ท่ีตั้งและสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมและมีความปลอดภยั 
6. มีค่าตอบแทนและสวสัดิการต่างๆ ใหก้บันกัศึกษาปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

 

3. แหล่งข้อมูลทีใ่ช้ในการหาสถานประกอบการ  
1. เพื่อน รุ่นพี่ รุ่นนอ้ง 
2. ศิษยเ์ก่า 
3. ฐานขอ้มูลเก่าของหน่วยงานสหกิจศึกษา 
4. หอการคา้จงัหวดั สภาอุตสาหกรรมจงัหวดั อุตสาหกรรมจงัหวดั  
5. ฐานขอ้มูลออนไลน์  Internet google 
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4. แนวทางในการสร้างความร่วมมือสหกจิศึกษาระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ  อย่างยัง่ยนื   
1. จดัการใหบ้ริการทางวชิาการใหก้บัพนกังานในสถานประกอบการอยา่งต่อเน่ือง 
2. การมอบรางวลัสถานประกอบการสหกิจศึกษาดีเด่นในดา้นต่างๆ 
3. การใหข้องขวญัในเทศกาลต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง 
4. การส่งนกัศึกษาท่ีมีศกัยภาพสูงไปท างานกบัสถานประกอบการอยา่งต่อเน่ือง 
5. การสร้างมาตรฐานสหกิจศึกษาในสถาบนัใหเ้ป็นท่ียอมรับ 
6. มีการพฒันาความร่วมมือในดา้นอ่ืนๆ ควบคู่กบัสหกิจศึกษา   เช่น การวจิยั การแลกเปล่ียนบุคลากร หรือ

การเชิญเป็นวทิยากร 
 

5. วธีิการในการหางานคุณภาพ 

5.1 การหางานโดยคณาจารย์ 
1. ศึกษาดูงานสถานประกอบการเป้าหมาย โดยการเขา้พบ  พดูคุย  สร้างความเขา้ใจร่วมกนั 
2. เชิญสถานประกอบการมาบรรยายใหค้วามรู้ และน าเสนอขอ้มูลสถานประกอบการ และใหอ้าจารย ์

นกัศึกษาและสถานประกอบการไดมี้โอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
3. มีกระบวนการรับรองสถานประกอบการจากอาจารยข์องแต่ละสาขา 
4. รวบรวมและบนัทึกขอ้มูลของสถานประกอบการในรูปของระบบสารสนเทศเพื่อคดักรองตามความ

ตอ้งการของแต่ละสาขา 
5.2 การหางานโดยเจ้าหน้าทีส่หกจิศึกษา 
1. อบรมเพื่อใหมี้ความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัสหกิจศึกษา 
2. การใชร้ะบบพี่เล้ียง โดยใหอ้าจารยท่ี์ผา่นการอบรมสหกิจศึกษา และมีประสบการณ์การท างานปฏิบติังาน

ควบคู่ไปกบัเจา้หนา้ท่ี 
3. ส่งเจา้หนา้ท่ีไปศึกษาดูงานในสถาบนัอ่ืนๆ ท่ีจดัสหกิจศึกษาไดส้มบูรณ์แลว้ 
4. มีกระบวนการรับรองสถานประกอบการจากอาจารยข์องแต่ละสาขา 
5. รวบรวมและบนัทึกขอ้มูลของสถานประกอบการในรูปของระบบสารสนเทศเพื่อคดักรองตามความ

ตอ้งการของแต่ละสาขา 
6. ก าหนดเกณฑง์านท่ีมีคุณภาพ 
7. ใหต้วัอยา่งงานหรือโครงงานแก่เจา้หนา้ท่ีสหกิจศึกษา 

 

6. คุณสมบัติของนักศึกษาสหกจิศึกษา 
1. มีเกรดเฉล่ียสะสมจนถึงภาคการศึกษาสุดทา้ยก่อนปฏิบติัสหกิจศึกษาไม่ต ่ากวา่ 2.00 
2. ตอ้งผา่นเง่ือนไขรายวชิาตามท่ีสาขาวชิาก าหนด  
3. ตอ้งมีคุณสมบติัท่ีจะส าเร็จการศึกษา มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่อยูร่ะหวา่งถูกท าโทษทางวนิยั  
4. ตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมนกัศึกษาก่อนไปปฏิบติัสหกิจศึกษาไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 80 ของเวลา

อบรมทั้งหมด 
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7. ข้อควรปฏิบัติในการนิเทศงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
1. ตอ้งมีการวางแผนการนิเทศนกัศึกษา 
2. ตอ้งใชเ้วลาในการนิเทศงาน ณ  สถานประกอบการไม่นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมงต่อการนิเทศงาน 1 คร้ัง 
3. มีการประชุมหารือโดยล าพงัระหวา่งผูนิ้เทศงานกบัคณาจารยนิ์เทศ นกัศึกษากบัคณาจารยนิ์เทศ และมีการ

ประชุมร่วมกนัทั้งสามฝ่าย 
4. มีการติดตามความกา้วหนา้ของงานและติดตามรายงานผลการปฏิบติังานอยา่งสม ่าเสมอ 
5. ใหค้  าปรึกษานกัศึกษาในการท างานใหบ้รรลุเป้าหมายและการปฏิบติัตนในสถานประกอบการ 
6. เขา้ร่วมและฟังการรายงานการสรุปผลการปฏิบติังานของนกัศึกษาท่ีทางสถานประกอบการหรือ

สถาบนัการศึกษาจดัข้ึน 
7. ประเมินผลการปฏิบติังาน/รายงานของนกัศึกษา 

 

8. ปัจจัยทีท่ าให้นักศึกษาประสบความส าเร็จในการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
1. การสร้างความรู้ ความเขา้ใจร่วมกนัเก่ียวกบัระบบ  กระบวนการด าเนินงาน  และเป้าหมาย  ของสหกิจ

ศึกษาใหก้บับุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในสถานศึกษาและในสถานประกอบการใหต้รงกนั 
2. การใหข้อ้มูล/ค าปรึกษา เก่ียวกบัการเลือก สถานประกอบการท่ีมีคุณภาพ และมีคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมกบั

นกัศึกษาแต่ละสาขาวชิา 
3. การเตรียมความพร้อมใหก้บันกัศึกษาก่อนออกปฏิบติังานสหกิจศึกษา, การท าหนา้ท่ีของคณาจารยนิ์เทศ 
4. การวางแผนงานอยา่งเป็นขั้นตอนและมีการก ากบั ติดตามผลการปฏิบติังานโดยก าหนดใหเ้ป็นไปตาม

มาตรฐานสหกิจศึกษา 
5. สถานประกอบการก าหนดงาน/โครงงานท่ีมีคุณภาพพร้อมสนบัสนุนทรัพยากรท่ีเหมาะสม 
6. ความหลากหลายของช่องทางในการติดต่อ ประสานงานระหวา่งคณาจารยนิ์เทศ  ผูนิ้เทศ และนกัศึกษาท่ี

ปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
7. ความตั้งใจในการการปฏิบติังานตามแผนงานและความสามารถในการแกไ้ขปัญหา 

 

9. กระบวนการสหกจิศึกษาช่วยให้นักศึกษาได้พฒันาตนเองไปสู่อาชีพทีเ่หมาะสม  
(Career Development) ดังนี ้
1. นกัศึกษาไดเ้ตรียมความพร้อม และการพฒันาตนเองก่อนเขา้สู่วชิาชีพจริงในอนาคต 
2. นกัศึกษาไดป้ระสบการณ์และความมัน่ใจก่อนเขา้สู่ตลาดแรงงาน  
3. นกัศึกษาไดมี้โอกาสคน้พบตวัเองจากการปฏิบติังานในสถานประกอบการ และสามารถท่ีจะ

ตดัสินใจเลือกอาชีพท่ีเหมาะสมกบัตวัเองได ้
4. นกัศึกษามีโอกาสใชค้วามรู้ ความสามารถของตวัเองจากการปฏิบติังานจริง ซ่ึงท าใหม้องเห็นแนว

ทางการพฒันาตนเองในอนาคต 
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10. ประเด็นทีใ่ช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
1.  การใชค้วามรู้ ความสามารถท่ีมีอยูใ่นการปฏิบติังานสหกิจศึกษาใหส้ าเร็จได ้
2.  การประยกุตใ์ชค้วามรู้ ความสามารถในการปฏิบติังานและท าโครงงานตามแผนงานท่ีวางไวไ้ด ้
3.  ความสามารถในการวางแผนและการจดัล าดบัความส าคญัของงาน 
4.  ความใฝ่รู้ ความสนใจในการศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มเติม 
5.  ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาท่ีพบจากการปฏิบติังาน 

 

11. ประเด็นทีใ่ช้ในการประเมินประสิทธิภาพการท าหน้าทีค่ณาจารย์นิเทศ  
1.  มีพื้นความรู้ความเขา้ใจในปรัชญา  ระบบ และกลไกสหกิจศึกษา 
2.  ความสามารถในการใหค้  าปรึกษา แนะน าแนวทางในการแกปั้ญหาใหก้บันกัศึกษาสหกิจศึกษา 
3.  คอยติดตามความกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน / การท าโครงงานของนกัศึกษาใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว ้
4.  มีกระบวนการวดัและประเมินผลการปฏิบติังานสหกิจศึกษาท่ีเป็นไปตามมาตรฐาน 
5.  ออกนิเทศงานนกัศึกษาในสถานประกอบการตามมาตรฐานก าหนดเวลาของสหกิจศึกษา คือ อยา่งนอ้ย 1 

ชัว่โมง 
 

12. แนวทางการด าเนินงานสหกจิศึกษาให้ได้ตามมาตรฐาน 

ล าดับ หัวข้อ แนวทางในการด าเนินงาน 

1 ลกัษณะงานตอ้งเป็นโครงงานหรืองานท่ี
ตรงกบัสาขาวชิาชีพและเนน้ประสบการณ์
การท างาน 

- ตอ้งสร้างความเขา้ใจร่วมกนัระหวา่งนกัศึกษา  
คณาจารยนิ์เทศ และผูนิ้เทศ เก่ียวกบัโครงงานสห
กิจศึกษา   

- ตอ้งใหค้  าปรึกษา/ค าแนะน า/การแกไ้ขปัญหา และ
ติดตามผลการปฏิบติังานอยา่งสม ่าเสมอ  

2 การเปิดโอกาสใหส้ถานประกอบการได้
คดัเลือกนกัศึกษา และเปิดโอกาสให้
นกัศึกษาไดเ้ลือกสถานประกอบการ 

- การประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลเก่ียวกบัสถาน
ประกอบการใหน้กัศึกษาทราบ   

- การประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลเก่ียวกบัสถาน
ประกอบการทราบเก่ียวกบัสหกิจศึกษา (การไป
พบ/การส่งเอกสาร) 

- การคดัเลือกหรือจบัคู่ระหวา่งนกัศึกษาและสถาน
ประกอบการ 

- การจดัใหมี้การพบปะกนัระหวา่งนกัศึกษา 
คณาจารยแ์ละผูนิ้เทศเพื่อเปิดโอกาสใหท้ั้ง 2 ฝ่าย
ไดแ้ลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งกนั 
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ล าดับ หัวข้อ แนวทางในการด าเนินงาน 

3 สถานประกอบการตอ้งจ่ายค่าตอบแทน 
และสวสัดิการต่างๆ ตามความเหมาะสม
และจ าเป็นตามลกัษณะงาน 

- การเจรจาเพื่อสร้างความเขา้ใจร่วมกนัเก่ียวกบั 
หลกัการสหกิจศึกษาและช้ีใหเ้ป็นถึงประโยชน์ท่ี
สถานประกอบการจะไดรั้บร่วมกนั 

- การจูงใจโดยการใหข้อ้มูลเร่ืองมาตรการการ
ลดหยอ่นภาษีจากการจ่ายค่าตอบแทนและ
สวสัดิการใหก้บันกัศึกษาปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

4 คณาจารยนิ์เทศตอ้งใชเ้วลาในการนิเทศงาน
ไม่นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมงต่อคร้ัง โดยมีการ
ประชุมหารือโดยล าพงัระหวา่งผูนิ้เทศงาน
กบัคณาจารยนิ์เทศ นกัศึกษากบัคณาจารย์
นิเทศ และมีการประชุมร่วมทั้งสามฝ่าย 

- ก่อนไปนิเทศ ตอ้งนดัหมายกบัผูนิ้เทศและนกัศึกษา
ปฏิบติังานสหกิจศึกษาใหท้ราบล่วงหนา้ 

- อาจารยนิ์เทศประเมินผลการปฏิบติังานของ
นกัศึกษาตามแบบประเมินท่ีสถานศึกษาก าหนด 

- อาจารยนิ์เทศใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
นกัศึกษาและสถานประกอบการ 

- จดัท าแผนการนิเทศงานและปฏิบติังานตามแผน 
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สรุปเนือ้หากจิกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้ เร่ือง คณาจารย์นิเทศสหกจิศึกษา รุ่นที ่20 
ภาควชิาการบัญชี  คณะบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลยัสยาม 

 
สามารถน ามาปรับใช้ในการเรียนการสอนรายวชิา ดังต่อไปนี้ 
 130-491  สหกจิศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 อาจารย์อชัฌาธร   นุชิตประสิทธ์ิชัย  
 อาจารย์ไขแสง   ขุนพาสน์  
  ผู้สรุป  
  17 กุมภาพนัธ์ 2558  

 
 
 


