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องค์ความรู้ เรื่อง “การบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน : การฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจ
ศึกษา” เลม่นีม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและการ
ผลิตบัณฑิตใหม้ีคุณภาพ  โดยต้องการที่จะเผยแพร่องค์ความรูจ้ากการจัดการความรู้ของคณาจารย์ในคณะฯ 
ซึ่งมีประสบการณ์ในการเป็นอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาสหกิจศึกษา อาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือรายวิชาอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน  ทั้งนี้
คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะมนุษยศาสตร์และนเิทศศาสตร์ ไดด้ำเนินการจัดการความรู้ด้วยวิธี
จัดการประชุม พูดคุย แลกเปลี่ยน บอกเล่าประสบการณ์ร่วมกัน รวมทั้งรวบรวมข้อคิดเห็นต่าง ๆ ซึ่งเป็นข้อมูล
ที่มีประโยชน์ทั้งจากคณาจารย์ภายในคณะและผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก จากนั้นจึงสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้
องค์ความรู้ใหม่  

คณะกรรมการจัดการความรู้คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์หวังว่าองค์ความรู้ที ่ได้จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้นี้จะเป็นแนวทางและเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ผู้สอนในการเลือกใช้เทคนิควิธีการจัดการใน
รายวิชาที่มีการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิตให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต 
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สรุปองคค์วามรู้ที่ได้ 
สรุปองค์ความรู้ เทคนิค และวิธีการบริหารจัดการรายวิชาที่มีการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน : การ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา 

1. ความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งรายวิชาสหกจิศึกษาและรายวิชาการฝึกงาน 
ความเหมือน คือมรีูปแบบลกัษณะวิชา และวิธีการคล้ายคลึงกัน  ส่วนความแตกต่างนั้น สามารถจำแนกได้

หลายประเด็นย่อย ได้แก ่
- จำนวนหน่วยกิต จำนวนชั่วโมง ซึ่งจะมีผลกับระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา 
- สถานภาพ (ในรายวิชาการฝึกประสบการณ์ นักศึกษาจะเป็นผู้เรียนรู้ ในขณะที่รายวิชาสหกิจศึกษา

นักศึกษาจะเปรียบเสมือนเป็นพนักงานในองค์กรนั้น ๆ ) 
- สิ่งที่สถานประกอบได้รับหากให้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา เช่น ทางภาครัฐให้สิทธิประโยชน์

ทางด้านภาษีเพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับสถานประกอบการที่เข้าร่วม  
- จำนวนพี่เลี้ยง โดยรายวิชาฝึกประสบการณ์นั้นพี่เลี้ยง 1 ทา่นสามารถรับผิดชอบดูแลนักศึกษาได้

หลายคน แต่รายวิชาสหกิจศึกษาจะต้องใช้พี่เลี้ยง 1 ท่าน ต่อ นักศึกษา 1 คน 
- ในรายวิชาสหกิจศึกษาผู้เรียนจะต้องทำ Project / โครงงานที่ผลิตใหแ้กส่ถานประกอบการ 

 
2. ขอบข่ายหรือหน้าที่รับผิดชอบของผู้สอน สามารถสรุปประเด็นได้ดังนี ้ 

2.1 ทำหน้าทีว่เิคราะห์ผู้เรียน และวิเคราะหส์ถานประกอบการ ได้แก ่
- การวิเคราะห์จุดเด่นของผู้เรียนให้สอดคล้องกับสถานประกอบการ 
- การสำรวจความต้องการของผู้เรียน 
- การสำรวจสถานประกอบการ โดยพิจารณาจากความน่าเชื่อถือ และประโยชน์ทีน่ักศึกษาจะได้รับเป็นข้อ
สำคัญ 
- การวิเคราะห์เพื่อคัดกรอง กล่าวคือ ผู้สอนจะต้องทำหน้าที่คัดกรองและคัดเลือกนักศึกษา โดยพิจารณา
จากองค์ประกอบต่าง ๆ  เช่น พฤติกรรม  ระดับคะแนนGPA รวมทั้งขอ้จำกัดของนักศึกษาแต่ละบคุคล 
นอกจากนั้นยังต้องคัดเลือกหน่วยงานให้เหมาะสม คือต้องคัดเลือกและคัดกรองนักศึกษาให้เหมาะกบั
หน่วยงานแต่ละแห่ง 

2.2 ทำหน้าที่เป็นผู้รุกหรือผูเ้ปิดตลาดแรงงานใหแ้ก่หลักสตูร/นักศึกษา เพราะบางครั้งหน่วยงานอาจจะยัง
มองภาพไม่เห็นถึงความเกี่ยวข้องของหลักสูตรกับลักษณะงานในองค์กร แต่ผู้สอนสามารถสามารถอธิบาย 
ชี้แจงเพื่อให้องค์กรเห็นความสำคัญของการรับนักศึกษาในหลักสูตรไปร่วมงานได้ นอกจากนั้นยังสามารถทำ
หน้าที่ในการสร้างเครือข่าย /MOUด้วย  และต้องรู้จักการใช้จิตวิทยาในการสื่อสาร เพ่ือให้สามารถสร้าง
เครือข่ายไดใ้นระยะยาว 

2.3 ทำหน้าทีด่แูลนักศึกษา ได้แก่ การดูแลติดตามผู้เรียน โดยเฉพาะเรื่องพฤติกรรมการแสดงออก หรือ
การแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อโซเซียลมีเดียต่าง ๆ เพราะเป็นเรื่องค่อนข้างอันตรายและไม่สามารถควบคุม
ปัญหาได้ หากมีการเผยแพรอ่อกไปในวงกว้าง 



ง 
 

 

2.4 ทำหน้าทีเ่ตรียมความพร้อมและรับผิดชอบการปฐมนิเทศให้แก่นักศกึษา 

- ปฐมนิเทศเพือ่เตรียมทักษะที่จำเป็น เช่น อบรมบุคลิกภาพ สอนแต่งหน้า อบรมภาษาอังกฤษ  สอน
มารยาท  บางหลักสูตรจะเปดิเป็นวิชาเตรียมความพร้อม  โดยควรเน้นในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม 
และมนุษยสัมพันธ์ 
- สามารถนำนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 มาเข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอผลงานของรุ่นพี่ที่ไปฝึกงานได ้ทั้งนี้ใน
การนำเสนอควรเชิญพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการมาด้วย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างแรง
บันดาลใจให้แก่นักศึกษาช้ันปีอื่น ๆ 

2.5 ทำหน้าทีเ่ป็นคนกลางในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน/องค์กร 
- ศึกษาข้อมลูของสถานประกอบการ (อาจเดินทางไปดูสถานที่จริงก่อนที่นักศึกษาจะเดินทางไปฝึก
ประสบการณ์) 
- เป็นผูอ้ธิบาย ชี้แจง ให้แกใ่ห้พ่ีเลี้ยง/สถานประกอบการเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างกัน ทั้งน้ีต้องมีความ
อดทนเพราะในแต่ละสถานประกอบการ ผู้สอนอาจต้องพูดเรื่องเดิมซ้ำ ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับ
บุคคลหลายฝ่าย เช่น ผู้บริหาร   เจ้าหน้าที ่HR  พี่เลี้ยงในแผนก 
- สนับสนุนงานด้านเอกสารเมื่อสถานประกอบการร้องขอ 

2.6 ทำหน้าทีไ่ปนิเทศงาน และติดตาม 
- การเดินทางไปนิเทศงานนั้นในช่วงแรกอาจจะยังไมต่้องเดินทางไป เพราะเป็นช่วงของการปรับตัวของ
นักศึกษา จวบจนเมื่อผ่านเวลาไปได้ระยะหนึ่งจึงค่อยเดินทางไป (ปัจจุบันการไปนิเทศนั้นผู้สอนไม่
จำเป็นต้องเดินทางไปด้วยตนเอง อาจใช้โทรศัพท์ /Zoomก็ได)้ 
- ติดตามงาน โดยทำหน้าที่ประสานกับพี่เลี้ยงเพื่อช่วยให้ประเมินนักศึกษา เช่น แบ่งเป็น 3 ระยะ เพื่อดู
พัฒนาการ ซึ่งจะเป็นการประเมินพฤติกรรมผู้เรียนได้อย่างรอบด้าน 
- ลักษณะการไปนิเทศงาน ควรมกีารพูดคุยแยกแต่ละฝ่าย ได้แก่ 1.พูดคุยกับนักศึกษาก่อน  2.พูดคุย
พร้อมกันระหว่างพ่ีเลี้ยงกับนักศึกษา และ3.คุยเฉพาะกับพี่เลี้ยง 

2.7 ทำหน้าทีป่ระสานการทำงานกับทีมผู้สอน ในกรณีที่มอีาจารย์ทำหน้าที่เป็นผู้นิเทศงานหลายคน 
- มีการจัดทำ Working Blog กล่าวคือ แมผู้้สอนอาจจะทำงานร่วมกัน แต่ในกรณีที่จะไปติดต่อหน่วยงาน
ก็ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปพร้อมกันทุกครั้ง แต่ควรมีการบันทึกไว้ว่าติดต่อหน่วยงานนี้เป็นอย่างไร เพื่อใน
ทีมผู้สอนคนอื่นจะสามารถ Follow upตามได ้(เมื่อคนในทีมมาอ่านสิ่งทีบ่ันทึกไว้ก็จะทำงานต่อเนื่องกัน
ไดท้ันที) 
-อาจารย์นิเทศไม่จำเป็นต้องผ่านการอบรมก็ได้ แต่อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชาควรจะมีการอบรม
และเป็นผู้กำกบัดูแลอาจารย์นิเทศ เชน่ มีชือ่ปรากฏเป็นผู้สอนใน มคอ.4 หรือเป็นผู้จัดทำสรุปผล มคอ.6 
-ปัจจุบันมีการนำข้อมูลของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนลักษณะนี้ไปใส่ไว้ในระบบกลางของ
กระทรวงอว. โดยระบบนีจ้ะเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร เช่น ชื่อหลักสูตร  
คุณลักษณะเดน่ของบัณฑิต จากนั้นจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลโดยให้หลักสตูรใส่ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ และ
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อาจารย์ผู้ประสานงาน  
- ทำหน้าทีป่ฐมนิเทศและอบรมทีมอาจารยก์่อนสอน/เปิดรายวิชา 

 
3. เกณฑ์การประเมนิผลทีใ่ช้ในรายวิชา พบว่ามีการใช้เกณฑ์ที่หลากหลาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและ

ความเหมาะสมของการมอบหมายงานในแต่ละหลักสูตร ซึ่งนอกจากผู้สอนจะเป็นผู้ออกแบบเกณฑ์การให้
คะแนนในแตล่ะประเด็นแล้ว ยังสามารถปรับมาจากประเด็นหรือข้อเสนอแนะของหน่วยงานได้ด้วย  สัดส่วนที่
นิยมใช้ได้แก ่

- สถานประกอบการ 80 : หลักสูตร 20 
- สถานประกอบการ 60 : หลักสูตร 40 
- สถานประกอบการ 50 : หลักสูตร 50 *** หลายหลักสูตรนิยมใช้เพราะเป็นการมองในภาพรวมที่

ครอบคลุมและสมดุลมากกว่า ทั้งในมุมมองจากสถานประกอบการและจากผู้สอน 
 
4. เทคนิค และวิธีการบริหารจัดการรายวชิา สามารถสรปุประเด็นได้ดังนี ้

4.1 ความเหมาะสมเรื่องจำนวนคน  กล่าวคอื ควรให้อาจารย์ 1 ท่าน ต่อนักศึกษาไม่เกนิ 15 คน เพื่อให้
สัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ การติดตามและการตรวจดูรายงาน Daily Report /Weekly Report  ส่วน
จำนวนของนักศึกษาที่เหมาะสมกับสถานประกอบการแต่ละแห่ง คือ ไม่ควรเกิน 5 คน และอยู่ในแผนก
เดียวกันได้ไม่เกิน 2 คน 

4.2 ความเหมาะสมเรื่องจำนวนครั้งในการออกไปนิเทศติดตาม โดยจำนวนครั้งในการออกไปนิเทศติดตาม
ของรายวิชาสหกิจศึกษาควรดำเนินการอย่างน้อย 2 ครั้ง  รายวิชาฝึกงานอย่างน้อย 1 ครั้ง ทั้งนีอ้าจขึ้นอยู่กับ
ข้อจำกัดของหน่วยงานหรือพื้นที่ หากเป็นต่างจังหวัดประมาณ 1 ครั้ง  เชียงใหม่ 2 ครัง้ เพื่อพูดคุย รับทราบ
และช่วยแก้ไขปัญหาการทำงาน  นอกจากนี้การเลือกสถานที่ของนกัศึกษาควรให้สัมพนัธ์กับความสะดวกของ
อาจารย์ที่ไปนิเทศด้วย 

4.3 ความเหมาะสมและการเลือกสถานประกอบการ เนื่องจาก นักศึกษาบางคนอาจไม่มีความพร้อม
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ หรอืสติปัญญา ถา้เป็นกรณีน้ีอาจารย์จะเป็นคนประสานให้ทั้งหมด โดยต้องอาศัย
เครือข่าย เช่น สถานประกอบของศิษย์เก่า ในกรณีที่พิจารณาแล้วว่านักศึกษามีปัญหา ผู้สอนควรให้นักศึกษา
เลือกอยูท่ำในจังหวัดเชียงใหม่และเลือกสถานประกอบการในลำดับที่รองลงมา  ส่วนการเลือกฝึกงานกับสถาน
ประกอบการของครอบครัวนั้น มีคำตอบ 2 แนวทาง คือ 1. ไม่แนะนำ และ 2.ไม่ได้กีดกัน หากมีเนื้องานที่
เหมาะสม 

4.4 เนื้อหาทีใ่ช้ในการปฐมนเิทศและการวางแผนสำหรับการนิเทศงาน คือ ควรเลือกช่วงเวลาที่จัด
ปฐมนิเทศล่วงหน้าก่อน 1 ภาคการศึกษา ถ้านักศึกษาต้องไปสหกิจในภาคการศึกษาที่ 2 ก็ต้องจัดปฐมนิเทศใน
ภาคการศึกษาที่ 1 อาจจะทำวันพุธ วันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ก็ได้  ประเด็นที่ปฐมนิเทศ ควรมีทั้งเรื่องการ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนาบุคลิกภาพ หรือหัวข้อที่เกี่ยวกับทักษะในวิชาชีพ ซึ่งจะทำทั้งสิ้นอย่าง
น้อย 30 ชั่วโมง ส่วนวิทยากรอาจจะเชิญผู้ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากภายนอกมา โดยนักศึกษาจะลงทะเบียน
เองด้วยความสมัครใจ  
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4.5 ปญัหาที่พบ และเทคนิควิธีการแก้ไขปัญหา 
- กฎสำคญัคือเมื่อลงทะเบียนแล้วจะดรอปไม่ได้ ห้ามออกจากสหกิจกลางคันไม่ว่าจะกรณีได้ก็ตามทุกกรณี 
ถ้าทำก็คือF 
- แนะนำว่าหากจะปรับปรุงหลักสูตรควรจะมี 2 แผน คือ แผนสหกิจศึกษา กับแผนสัมมนา (เน้นวิชาการ /
ฝึกงาน) เพราะผู้เรียนบางคนศักยภาพของเขาอาจจะไม่เหมาะกับการเรียนสหกิจศึกษา 
- ปัญหาที่พบ ได้แก่ 1) ปัญหาจากการทำงาน เช่น ทำงานไม่ตรงกับความต้องการของนักศึกษา   ทำงาน
ไม่ตรงกับศักยภาพของนักศึกษา  2) ปัญหาที่เกิดจากตัวนักศึกษา เช่น ขีเ้กียจ ไปทำงานสาย บุคลิกภาพ  
ปัญหาชู้สาว ยาเสพติด  ลักขโมย วิธีแก้ปัญหา คือ 1) พูดคุยแก้ปัญหาตามสถานการณ ์เน้นการให้กำลังใจ
นักศึกษา  2) ในกรณีที่เกิดปัญหาจะมีการตักเตือน  หากตักเตือนครบ 2 ครั้งเพราะไม่เกิดการปรับปรุงตัว
จำเป็น ต้องเรียกตัวกลับ  3) หากร้ายแรงมากให้เรียกตัวกลับทันที กรณนีี้ต้องทำทัณฑ์บน แล้วใหฝ้ึกใหม่
ในภาค/ปีการศึกษาถัดไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช 

 

สารบัญ 
 

 หน้า 
คำนำ ข 
สรุปองค์ความรู้ที่ได้ ค 
สารบัญ ช 

1. บทนำ 1 
2. แรงบันดาลใจ/สถานการณ์ปัญหา 2 
3. แผนการจัดการความรู ้ 4 
4. คณะกรรมการดำเนินการ 8 
5. การถอดบทเรียนและสังเคราะห์ความรู้ 12 

ภาคผนวก 
- รูปภาพประกอบการดำเนินงานการจัดการความรู้  คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศ

ศาสตร์  ปีการศึกษา 2563    
- ตัวอย่างการนำองค์ความรูท้ี่ได้รับจากการ KM ไปใชใ้นการปฏิบัตจิริง                      

 

             
59   

 
68 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

            
 
 
 

  
 



1 
 

บทนำ 
 

ด้วยสถานการณ์ทางเศรษฐกจิและสังคมของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยจึง
จำเป็นต้องเตรียมความพร้อมให้สามารถปรบัตัวก้าวตามโลกได้อย่างรู้เท่าทันมากขึ้น เพราะการสร้างและใช้
ความรู้จะมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนและก่อให้เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการพัฒนาความรู้ในตัวมนุษย ์ ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ส่งผลให้สถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาต้องเร่งปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ตอบสนองต่อผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งหนึ่งในรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน ก็คือการจัดการเรียนการสอนใน
ลักษณะของการทำงานควบคู่กับการเรียน เพราะเป็นจุดร่วมและหลอมรวมระหว่างการเรียนรู้ในเชิงทฤษฎี
และการฝึกปฏบิัติ นับเป็นการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ที่ช่วยทำให้ผู้เรียนได้มีโอกาสประยุกต์ใชค้วามรู้ 
ความสามารถและทักษะที่จำเป็นต่าง ๆ โดยเฉพาะทักษะที่สัมพันธ์กับวิชาชีพ ไปใช้ในสถานการณ์จรงิ อันจะ
ช่วยทำให้ผู้เรียนได้รู้จักชีวิตของการทำงานอย่างแท้จริงก่อนสำเร็จการศึกษา 

จากสถานการณด์ังกล่าว คณะกรรมการการจัดการความรู้คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพายัพ จึงได้จัดการประชุม เพื่อจัดการองค์ความรู้ของคณาจารย์ผู้ที่มีประสบการณ์ในหัวขอ้ 
“การบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน : การฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา” ด้วยเห็นว่าขณะนี้ใน
แต่หลักสูตรของคณะฯ มีการจัดการเรียนการสอนในลักษณะดังกล่าวทัง้ที่เป็นรายวิชาเอกบังคับและรายวิชา
เอกเลือก โดยเน้นใหเ้ป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในทุกหลักสูตร ดังนั้นหากมีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ประเด็นดังกล่าวก็จะส่งผลดเีป็นอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้เกดิ
ประสิทธิภาพ ทำให้ทราบเทคนิค และวิธีการบริหารจัดการรายวิชาเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจในโอกาส
ต่อไป เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย  

- ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างรายวิชาสหกิจศึกษาและรายวิชาการฝึกงาน 
- ขอบข่ายหรือหน้าที่รับผิดชอบของผู้สอน 
- เกณฑ์การประเมินผลที่ใช้ในรายวิชา  
- เทคนิค และวิธีการบริหารจัดการรายวิชา 

องค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นดังกล่าวนี้จะมีการเผยแพร่โดยจัดการประชุมให้
ความรู้แก่คณาจารย์และผู้สนใจเพื่อนำไปปฏิบัต ินอกจากนีย้ังจะได้นำองค์ความรู้มาเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ
คณะฯ ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งของการสื่อสารและยังเป็นการเผยแพร่ความรู้ไปสู่สาธารณชนด้วย 
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แรงบันดาลใจ/สถานการณ์ปัญหา 
  

ในปีการศึกษา 2563 คณะกรรมการจัดการความรู้ คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์ไดป้ระชุม
ร่วมกันเพ่ือกำหนดหัวข้อตามความต้องการของคณาจารย์ในคณะฯ จากนั้นได้สำรวจความต้องการพัฒนา
ตนเองด้านการผลิตบัณฑิตของคณาจารย์ในคณะฯ ผ่านระบบ Google Form พบว่า หัวข้อ“การบูรณาการ
การเรียนรู้กับการทำงาน : การฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา”เป็นประเด็นที่ถูกเลือกมากทีสุ่ดเป็น
อันดับหนึ่ง คิดเป็นร้อยละ 34.5 ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณก์ารจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรต่าง ๆ ใน
คณะวิชา กล่าวคือ เนื่องจากขณะนี้ในหลายหลักสูตรมีรายวิชาเอกบังคับ “ฝึกประสบการณ์และสหกิจศึกษา”
มากขึ้น แตเ่กดิปัญหาเรื่องบุคลากรที่เคยผา่นการอบรมมีจำนวนไม่มากนัก เหตดุ้วยข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ 
ทำให้บางสาขาวิชามีบุคลากรที่เคยผ่านการอบรมเพียงหนึ่งท่านเท่าน้ัน หรือบางสาขาวิชากพ็บว่าตัวแทน
บุคลากรที่เคยเข้ารับการอบรมไม่ได้อยู่ปฏิบัติงานในองค์กรแล้ว ทำให้การดึงองค์ความรู้มาใช้ยังไมเ่ต็มที่
เท่าที่ควร รวมทั้งเห็นว่ายังไม่คุ้มค่ากับทรัพยากรที่สูญเสียไป  นอกจากนี้ยังเห็นว่าการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพน้ัน จำเป็นที่จะต้องทราบวิธีการ เทคนิคในการบริหารจัดการที่
ดีซึ่งจะต้องอาศัยองค์ความรู้และประสบการณ์จากอาจารยผ์ู้สอนทีเ่คยผ่านการอบรมและมีประสบการณ์การ
สอนมาก่อน   

ผนวกกับแนวโน้มของการจัดการศึกษาในปจัจุบันที่มุ่งให้มกีารจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการ
เรียนรู้กับการทำงาน คือการทีส่ถาบันการศกึษาได้มีการเช่ือมโยงโลกการศึกษากับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเข้า
ด้วยกัน ทำใหป้ระเทศมีทรัพยากรมนุษย์ทีม่ีสมรรถนะสูง สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้ ที่เป็นเช่นนั้นก็
สืบเนื่องมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564 ) ทีมุ่่งวางแผนการ
พัฒนาด้านต่าง ๆ ในระยะยาว ซึ่งครอบคลุมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขัน การสรา้งความมั่นคง มั่งคั่งทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ประเทศจะต้องมี
ทิศทางและเปา้หมายการพัฒนาในระยะยาวที่ชัดเจน ทั้งนี้ได้เน้นให้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ในการ
สร้างความมั่นคงของชาติ พัฒนาคนทุกวัยให้เป็น คนดี คนเก่ง ดังนั้นทุกภาคส่วนในสังคมจึงจำเป็นต้องร่วมมือ
กันอย่างเข้มแข็ง เพื่อผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง และสอดรับกับการปฏิรูปประเทศที่มุ่งสู่ความ 
“มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ในอนาคต 

ความหมายของคำว่า ทุกภาคส่วนในสังคมจำเป็นต้องร่วมมือกัน ในที่นี้ ก็คือ สถานประกอบการและ
สถาบันการศึกษา สถานประกอบการมีความสำคัญต่ออุดมศึกษาไทยอยา่งยิ่ง ในมิติของประสิทธิภาพนั้น 
สถานประกอบการจัดเป็นองค์กรที่มีประสทิธิภาพที่สุดทั้งในด้านบุคลากร กระบวนการ ทักษะความชำนาญ 
ทุนและเทคโนโลยี ดังนั้นสถานประกอบการจึงไม่ควรทำหน้าที่เพียงมีบทบาทในด้านอุปสงค์(Demand side) 
ในฐานะองค์กรผู้ใช้บัณฑิตเทา่นั้น แต่สถานประกอบการควรมีบทบาทสำคัญในด้านอุปทาน (Supply side) ได้
อีกด้วย โดยมีส่วนสำคัญในกระบวนการผลิตบัณฑิตร่วมกับสถานศึกษา และภาคส่วนอ่ืนๆ เพื่อแก้ปญัหา
คุณภาพบัณฑิตที่ไม่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน ลดเวลาและค่าใช้จ่ายทัง้ทางตรงและทางอ้อมในการฝึกอบรม
แรงงานเมื่อเริ่มทำงานในสถานประกอบการ   ส่วนสถาบนัการศึกษาน้ันก็มีหน้าที่ วางแผนและบริหารจัดการ
เรียนการสอน เมื่อสถานประกอบการส่งเสริมให้ความร่วมมือกับสถานศกึษาในการจัดการเรียนการสอน และ
การฝึก ก็จะทำให้บัณฑิตมีคณุสมบัติที่พึงประสงค์ตรงตามที่ตลาดแรงงานต้องการ 
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จากสถานการณ์ดังกล่าวจึงทำให้คณะมนุษยศาสตร์และนเิทศศาสตร ์มหาวิทยาลัยพายัพ ตระหนักถึง
ความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิต จึงได้จัด โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรปูแบบ
การจัดการความรู้ เพื่อให้เกดิความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำองค์ความรู้เกี่ยวกับ “การบูรณาการการ
เรียนรู้กับการทำงาน : การฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา” ไปประยุกต์ใช้ได้จริง อันจะนำไปสู่การ
วางแผนและบริหารจัดการการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของหลักสูตร  รวมทั้ง
อันจะเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดีย่ิงขึ้นต่อไป  
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แผนการจัดการความรู้ 

แบบฟอร์มแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)   
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ชื่อหน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์ 
ประเด็น KM: “การบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน : การฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา” 

เป้าหมาย KM (Desired State) : 1.คณาจารย์ในคณะฯ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน 

                                            2.คณาจารย์ในคณะมีความรู้ในเรื่องการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน : การฝึกประสบการณ์ 

                                              วิชาชีพและสหกิจศึกษา”และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง 

การวัดผล : มีผู้นำความรู้จากกระบวนการจัดการความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติอย่างน้อยจำนวน 1คน/1 สาขาวิชา 

ลำดับ กิจกรรม 
วิธีการสู่

ความสำเร็จ 
ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

1 การบ่งชี้
ความรู้ 

- แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
จัดการความรู้
คณะ
มนุษยศาสตร์และ
นิเทศศาสตร์ 
- ประชุมเพื่อ
กำหนด
ผู้รับผิดชอบ 

- ผู้รับผิดชอบระดม
ความคิดเพื่อ
กำหนดประเด็น
การเรียนรู้ 
- คณะกรรมการ

จัดการความรู้  
ของคณะฯ สำรวจ
ประเด็นความรู้
ด้านการผลิต
บัณฑิต ที่
คณาจารย์ต้องการ
จัดการความรู้ โดย
ใช้แบบสำรวจ
ความต้องการฯ 

ภาค
การศึกษา
ที่ 
1/2563 

ประเด็น
หัวข้อองค์
ความรู้ 

-ได้ประเด็น
หัวข้อองค์
ความรู้ 
-ได้
ผู้รับผิดชอบ 

คณาจารย์
คณะ
มนุษยศาสตร์
และนิเทศ
ศาสตร์ 

1.
คณะกรรมการ
จัดการความรู้
คณะ
มนุษยศาสตร์
และนิเทศ
ศาสตร์ 
คำสั่งคณะ
มนุษยศาสตร์
และนิเทศศาสตร์
ที ่5/2563 
2. 
คณะกรรมการ
ส่งเสริมการวิจัย
และพัฒนา
ผลงานวิชาการ 
คณะ
มนุษยศาสตร์
และนิเทศศาสตร์ 

 ยังไม่ได้
ดำเนินการ 
อยู่
ระหว่างการ
ดำเนินการ 
✓ดำเนินการ
แล้ว 
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ชื่อหน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์ 
ประเด็น KM: “การบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน : การฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา” 

เป้าหมาย KM (Desired State) : 1.คณาจารย์ในคณะฯ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน 

                                            2.คณาจารย์ในคณะมีความรู้ในเรื่องการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน : การฝึกประสบการณ์ 

                                              วิชาชีพและสหกิจศึกษา”และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง 

การวัดผล : มีผู้นำความรู้จากกระบวนการจัดการความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติอย่างน้อยจำนวน 1คน/1 สาขาวิชา 

ลำดับ กิจกรรม 
วิธีการสู่

ความสำเร็จ 
ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

2 การสร้าง
และ
แสวงหา
ความรู้ 

- ประชุมคณะ
กรรมการฯเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ตามหัวข้อองค์
ความรู้ที่กำหนดไว้ 
- เปิดโอกาสให้ผู้ที่
สนใจและมี
ประสบการณ์ใน
การจัดการเรียน
รายวิชาการฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพและ
รายวิชาสหกิจ
ศึกษาแต่ไม่ได้เป็น
คณะกรรมการเข้า
ร่วมเพ่ือ
แลกเปลี่ยนความรู้ 

- เชิญวิทยากรที่มี
ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านจาก
ภายนอก (คณะ
วิชาอื่น)มาให้
ความรู้และร่วม
แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ 

ภาค
การศึกษา
ที่ 1และ 
2/2563 

องค์
ความรู้ 

ได้ประเด็น
และเนื้อหา
องค์ความรู้ 
 

คณาจารย์
คณะ
มนุษยศาสตร์
และนิเทศ
ศาสตร์ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้
คณะ
มนุษยศาสตร์
และนิเทศศาสตร์ 
 

 ยังไม่ได้
ดำเนินการ 
อยู่
ระหว่างการ
ดำเนินการ 
✓ดำเนินการ
แล้ว 
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ชื่อหน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์ 
ประเด็น KM: “การบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน : การฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา” 

เป้าหมาย KM (Desired State) : 1.คณาจารย์ในคณะฯ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน 

                                            2.คณาจารย์ในคณะมีความรู้ในเรื่องการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน : การฝึกประสบการณ์ 

                                              วิชาชีพและสหกิจศึกษา”และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง 

การวัดผล : มีผู้นำความรู้จากกระบวนการจัดการความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติอย่างน้อยจำนวน 1คน/1 สาขาวิชา 

ลำดับ กิจกรรม 
วิธีการสู่

ความสำเร็จ 
ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

3 การจัด
ความรู้ให้
เป็นระบบ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้
รวบรวมความรู้จาก
คณาจารย์ในกลุ่ม
ตามประเด็นที่
กำหนดแล้วเรียบ
เรียงเป็นองค์ความรู้ 
 

ภาค
การศึกษา
ที่ 
2/2563 

เนื้อหา
องค์
ความรู้
จากการ
ประชุม
ย่อยในแต่
ละครั้ง 

เนื้อหาองค์
ความรู้จากการ
ประชุมย่อย
อย่างน้อย 3 
ครั้ง 

คณาจารย์
คณะ
มนุษยศาสตร์
และนิเทศ
ศาสตร์ 

ผู้นำกลุ่มและ
เลขานุการผู้จด
บันทึก 

 ยังไม่ได้
ดำเนินการ 
อยู่
ระหว่างการ
ดำเนินการ 
✓ ดำเนิน 
การแล้ว 

4 การ
ประมวล
และ
กลั่นกรอง
ความรู้ 

 นำองค์ความรู้ที่
เรียบเรียงให้ผู้นำ
กลุ่มและคณาจารย์
ที่เป็นกรรมการฯ
ตรวจสอบความ
ถูกต้องและปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะ 

ภาค
การศึกษา
ที่ 
2/2563 

เนื้อหา
องค์
ความรู้
จากการ
ประชุม
ย่อยในแต่
ละครั้ง 

เนื้อหาองค์
ความรู้จาก
การประชุม
ย่อยอย่าง
น้อย 3 ครั้ง 

คณาจารย์
คณะ
มนุษยศาสตร์
และนิเทศ
ศาสตร์ 

ผู้นำกลุ่มและ
เลขานุการผู้จด
บันทึก 

 ยังไม่ได้
ดำเนินการ 
อยู่
ระหว่างการ
ดำเนินการ 
✓ ดำเนิน 
การแล้ว 

5 การเข้าถึง
ความรู้ 

-จัดทำเอกสารคลัง
ความรู้ที่ได้รับ 
-เผยแพร่องค์ความรู้
ทางเว็บไซต์ของ
คณะฯและของ
มหาวิทยาลัย 

ภาค
การศึกษา
ที่ 
2/2563 
 

- เล่ม
สรุป
องค์
ความรู้ 

- เว็บไซต์ 

เอกสารสรุป
องค์ความรู้ 1
เล่มและไฟล์
สรุปความรู้ 

คณาจารย์
คณะ
มนุษยศาสตร์
และนิเทศ
ศาสตร์ และ
ผู้ที่สนใจ 

ผู้นำกลุ่มและ
เลขานุการผู้จด
บันทึก 

 ยังไม่ได้
ดำเนินการ 
 อยู่
ระหว่างการ
ดำเนินการ 
 ✓ ดำเนิน 
การแล้ว 

6 การ
แบ่งปัน
แลกเปลี่ยน
ความรู้ 
 

- จัดประชุม
คณาจารย์เพื่อ
ถ่ายทอดองค์
ความรู้แก่
คณาจารย์ใน

ภาค
การศึกษา
ที่ 
2/2563 
 

- การ
ประชุม 

- การประชุม
รวมอาจารย์
ในคณะฯ 
อย่างน้อย 1 
ครั้ง 

คณาจารย์
คณะ
มนุษยศาสตร์
และนิเทศ

1.
คณะกรรมการ
จัดการความรู้
คณะ
มนุษยศาสตร์

 ยังไม่ได้
ดำเนินการ 
อยู่
ระหว่างการ
ดำเนินการ 
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ชื่อหน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์ 
ประเด็น KM: “การบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน : การฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา” 

เป้าหมาย KM (Desired State) : 1.คณาจารย์ในคณะฯ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน 

                                            2.คณาจารย์ในคณะมีความรู้ในเรื่องการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน : การฝึกประสบการณ์ 

                                              วิชาชีพและสหกิจศึกษา”และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง 

การวัดผล : มีผู้นำความรู้จากกระบวนการจัดการความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติอย่างน้อยจำนวน 1คน/1 สาขาวิชา 

ลำดับ กิจกรรม 
วิธีการสู่

ความสำเร็จ 
ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

คณะเพื่อนำไปสู่
การปฏิบัติ 

- คณะกรรมการ
การจัดการ
ความรู้จะทำ
หน้าที่เป็นพี่เลี้ยง
ให้คำปรึกษาแก่
คณาจารย์ที่
ต้องการนำองค์
ความรู้ไปใช้
ปฏิบัติ 

ศาสตร์ และผู้
ที่สนใจ 

และนิเทศ
ศาสตร์ 
2. 
คณะกรรมการ
ส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนา
ผลงานวิชาการ 
คณะ
มนุษยศาสตร์
และนิเทศ
ศาสตร์ 

 ✓ดำเนิน 
การแล้ว 

7 การเรียนรู้ 
 

- คณะฯ สนับสนุน
ให้คณาจารย์นำ
ความรู้ไปปฏิบัติ  

ภาค
การศึกษา
ที่ 2-
3/2563 

- มีการ
นำองค์
ความรู้
ไปใช้ 

มีผู้นำความรู้
ไปใช้ในการ
ปฏิบัติอย่าง
น้อยจำนวน 
1 คน/1 
สาขาวิชา 

คณาจารย์
คณะ
มนุษยศาสตร์
และนิเทศ
ศาสตร์ และ
หน่วยงานอื่น
ใน
มหาวิทยาลัย
พายัพ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้
คณะ
มนุษยศาสตร์
และนิเทศ
ศาสตร์ 

 ยังไม่ได้
ดำเนินการ 
อยู่
ระหว่างการ
ดำเนินการ 
 ✓ดำเนิน 
การแล้ว 

ผู้อนุมัติ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนภัส   พันธ์พลกฤต (รักษาการคณบดคีณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์) 
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คณะกรรมการดำเนินการ 
 

คำสั่งคณะมนษุยศาสตร์และนิเทศศาสตร ์
ที่ 5/2563 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดการความรู้ คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร ์
ประจำปีการศึกษา 2563 

 

 
  เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์  ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และบรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ ดังนั้น จึงขอแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการจัดการความรู้ คณะมนุษยศาสตร์และนเิทศศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2563 

1.  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารกำกับมาตรฐานวิชาการ   ประธานคณะกรรมการ 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชตพล ชัยเกียรติธรรม  กรรมการ 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรภัทร กิตติวรากูล   กรรมการ  
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรณิการ์ รักธรรม   กรรมการ 
5.  อาจารย์ ดร.เอลิสา มิเอะ นิชิคิโตะ   กรรมการ 
6.  อาจารย์ ดร.นฤมล พงษป์ระเสริฐ   กรรมการ 
7.  อาจารย์ ดร.นิคม ชัยขุนพล    กรรมการ 
8.  อาจารย์สุรีพันธ์ เทพอุด    กรรมการ 
9.  อาจารย์สุรางคณา ชวนพงษ์พานิช   กรรมการ 
10. อาจารย์ณฏัฐินี เขื่อนศร ี    กรรมการ 
11. อาจารย์มาริ แก้วแดง     กรรมการ 
12. อาจารย์กลุกนก มณีวงศ ์    กรรมการ 
13. อาจารย์นนัทพร ผลอนันต ์    กรรมการ 
14. อาจารย์ภัสฤทัย สะอาดไพร    กรรมการ 
15. อาจารย์ ดร.ปิ่นอนงค์ อำปะละ    กรรมการและเลขานุการ 
16. อาจารย์เบญจมาภรณ์ เมฆรา    กรรมการและเลขานุการ 

โดยมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปน้ี 
1. จัดทำแผน/ โครงการ/ กิจกรรม/ ในการจัดการความรู้ให้ครอบคลุมสอดคล้องรองรับ ตรงตาม

ประเด็นยุทธศาสตร์ พันธกิจและแผนปฏิบัติการระดับมหาวิทยาลัยและ/หรือระดับคณะวิชาฯ 
2. ดำเนินการตามแผน ควบคุม ดูแล ติดตามการดำเนินงาน และประเมินผลคุณภาพการดำเนินการ

จัดการความรู้ของคณะวิชาฯ 
3. รวบรวมความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ดี มาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์

สำหรับการปฏิบัติงานจริงทั้งทางด้านการเรียนการสอนและการวิจัย 
4. รับผิดชอบรายงานการปฏิบัติงานด้านการจัดการความรู้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ

ในองค์ประกอบทีเ่กี่ยวข้อง 
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ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป 

 
              ประกาศ ณ วันที่  1  สิงหาคม  2563 

 
 
 

         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนภัส พันธ์พลกฤต)  
     รักษาการคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์ 
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คำสั่งคณะมนษุยศาสตร์และนิเทศศาสตร ์
ที่ 17/2563 

เรื่อง เปลี่ยนแปลงและแต่งตัง้คณะกรรมการคณะมนุษยศาสตร์และนเิทศศาสตร์  
ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) 

 
  เพื่อให้การบริหารจัดการและการดำเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์ เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จึงขอเปลี่ยนแปลงและแต่งต้ังบุคคล
ต่อไปนี้ให้เป็นคณะกรรมการคณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม ดังต่อไปน้ี 
 
คณะกรรมการจัดการความรู้ คณะมนุษยศาสตร์และนเิทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 

1. อาจารย์เบญจมาภรณ์ เมฆรา  พ้นจากหน้าที่เลขานุการ 
และให้เป็นกรรมการ 

2. อาจารย์นันทพร ผลอนันต ์  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 
คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลงานวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์ ประจำปี
การศึกษา 2563 

1. อาจารย์ ดร.ปิ่นอนงค์ อำปะละ พ้นจากหน้าที่เลขานุการ 
และให้เป็นกรรมการ 

2. อาจารย์นันทพร ผลอนันต ์  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 
คณะกรรมการระบบอาจารย์ที่ปรึกษา คณะมนุษยศาสตร์และนเิทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 

1. อาจารย์รัตตินาถ เพชรมณี  พ้นจากหน้าที่กรรมการและเลขานุการ 
2. อาจารย์นันทพร ผลอนันต ์  เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 
ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจกิายน 2563 
 
 
 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนภัส พันธ์พลกฤต) 

      รักษาการคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์ 
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“การบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน : การฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา” 

ผู้นำกลุ่ม    : อาจารยส์ุภา  พูนผล 

ผู้อำนวยความสะดวก   : อาจารยส์ุภา  พูนผล 

ผู้จดบันทึก    : อาจารย์ ดร.ปิ่นอนงค์ อำปะละ 

คณะกรรมการดำเนินการ:  

1. อาจารยส์ุภา  พูนผล       ประธานคณะกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชตพล ชัยเกียรติธรรม  กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรภัทร กิตติวรากูล   กรรมการ  
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรณิการ์ รักธรรม   กรรมการ 
5. อาจารย์ ดร.เอลิสา มิเอะ นิชคิิโตะ   กรรมการ 
6. อาจารย์ ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ   กรรมการ 
7. อาจารย์ ดร.นิคม ชัยขุนพล    กรรมการ 
8. อาจารย์สุรีพันธ์ เทพอุด    กรรมการ 
9. อาจารย์สุรางคณา ชวนพงษ์พานิช   กรรมการ 
10. อาจารย์ณัฏฐินี เขื่อนศร ี    กรรมการ 
11. อาจารย์มาริ แก้วแดง     กรรมการ 
12. อาจารย์กุลกนก มณีวงศ ์    กรรมการ 
13. อาจารย์นันทพร ผลอนันต ์    กรรมการ 
14. อาจารย์ภัสฤทัย สะอาดไพร    กรรมการ 
15. อาจารย์เบญจมาภรณ์ เมฆรา    กรรมการ 
16. อาจารย์ ดร.ปิ่นอนงค์ อำปะละ   กรรมการและเลขานุการ 
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การถอดบทเรียนและสังเคราะห์ความรู้ 
การถอดบทเรยีนและสังเคราะห์ความรู ้

บันทึกการประชุมการจัดการความรู้ กลุ่มย่อยครั้งที่ 1 
วันจันทรท์ี่ 14 กันยายน  2563 เวลา  14.00-15.30 น. 

ณ ห้องประชมุ อาคารเบญจบรรณ 
 
ผู้นำกลุ่ม    : อาจารยส์ุภา  พูนผล 
ผู้อำนวยความสะดวก   : อาจารยส์ุภา  พูนผล 
ผู้จดบันทึก    : อาจารย์ ดร.ปิ่นอนงค์ อำปะละ 
ผู้เขา้ร่วมแลกเปลีย่นเรียนรู้ :  

1. อาจารย์สุภา  พูนผล 
2. อาจารยส์ุรีพันธ์  เทพอุด 
3. อาจารย์ ดร.ปิ่นอนงค์ อำปะละ 
4. อาจารยม์าริ  แก้วแดง 
5. อาจารยก์ุลกนก  มณีวงศ ์
6. อาจารย์สุรางคนา ชวนพงษ์พานิช 
7. อาจารยณ์ัฎฐิน ี เขื่อนศร ี
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรภทัร  กิตติวรกูล 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรณิการ์  รักธรรม 
10. อาจารย์นันทพร  ผลอนันต ์

 
ประเดน็ 
 การกำหนดหัวข้อเพื่อให้เหมาะสมกับแนวโน้มการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปัจจบุันและ
สอดคล้องกับความต้องการของคณาจารย์ในคณะฯ 
 
เลา่เรื่อง    
 อาจารย์สุภา พูนผล ประธานคณะกรรมการการจัดการความรู้คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์ 
ได้กำหนดให้มีการประชุมเพ่ือพูดคุยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้KM โดยขอความร่วมมือให้คณะกรรมการทุกท่าน 
ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมา เพื่อให้ได้องค์
ความรู้ใหม่ของคณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร ์

อาจารย์สุภา กล่าวว่า ส่วนแรกก็คือในส่วนของคำสั่งแต่งตั้งนะคะ คณะกรรมการ KM ชุดนี้จะอยู่ใน
คำสั่งที5่/2563 ซึ่งมทีั้งหมด 16 ท่าน แตใ่น 16 ท่านนี้ วันนี้เราอาจจะต้องมาแบ่งขอบข่ายงานเน่ืองจากKM
ต้องแบ่งเป็นอย่างน้อย 2 หัวข้อ สำหรับภาระหน้าที่ของกรรมการชุดเราเราต้องทำอะไรบ้างคือ 1.จัดทำแผน
คืออย่างของเราเราไม่ต้องใช้งบประมาณอะไรมาก ดังนั้นกิจกรรมของเราจะไม่อยู่ในแผนปฏิบัติการของคณะ
แต่เราจะต้องดำเนินโครงการหรือกิจกรรมในการจัดการความรู้ตามประเด็นที่ได้รับมอบหมายก็คืออย่างน้อย 2 
หัวข้อ ซึ่งอย่างน้อย 2 หัวข้อนั้นก็คือ การผลิตบัณฑิต อาจจะเป็นในเรื่องการเรียนการสอนก็ได ้หรือจะ
เกี่ยวข้องกับการพัฒนานักศึกษาก็ได้  ส่วนในประเด็นที่สองก็คือด้านการวิจัย โดยคณะกรรมการจะดำเนินงาน
ให้เป็นไปตามแผน ดังนั้นวันนี้เราจะมากำหนดแผนการดำเนินงานคร่าว ๆ ว่าเราจะดำเนินการก่ีคร้ังอย่างไรจะ
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มีการควบคุมกำกับตดิตาม ในที่นี้อาจจะขอเป็นตัวประธานและก็เลขาทีจ่ะต้องรับผิดชอบในส่วนของการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาในองค์ที่ 5 นะคะแต่มันมีข้อย่อย ๆ แค่ข้อเดียวแล้วก็ส่วนที่ 3 ก็คือการรวบรวม
ความรู้เราจะต้องรวบรวมความรู้ที่เรา km ทั้งหมดแล้วเราจัดทำเป็นเล่มรายงานเผยแพร่องค์ความรู้นะคะ สิ่งที่
จะต้องเป็นโจทย์ต่อก็คือไม่ใช่แค่รวบรวมแล้วก็เสร็จเลย  แต่เราจะต้องวางแผนสำหรับการเอาไปใช้  ดังนั้นเรา
จะต้องคุยกันว่าถ้าเราจะทำหัวข้อน้ีใครจะเป็นผู้นำไปใช้แล้วจะเกิดผลอย่างไรต่อ รวมทั้งรับผิดชอบการทำ sar 
เหล่านีค้ือ หนา้ที่หลักของพวกเราค่ะ 

ในดา้นที่เป็นการวิจัยอันนี้ ขออนุญาตฝากอาจารย์ก้อยซึ่งเป็นประธานงานวิจัยว่าในทีมของวิจัยจะ
กำหนดหัวข้ออะไรเพ่ือทำ km เพื่อจะได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้คนอื่นที่ไม่ใช่เป็นกรรมการเข้ามา
แลกเปลี่ยนไดด้้วยนะคะ  ในส่วนที่อาจารย์ก้อยเป็นประธานวิจัยจะมีเลขาคือดร. ปิ่นอนงค์จะช่วยงานอาจารย์
ในส่วนของการทำเล่มความรู้นะคะ อีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่สุภาต้องเป็นคนรับผิดชอบ อันนี้อยากจะฝากบอก
อาจารย์เบญจมาภรณ์ด้วยนะคะว่าอาจจะขอรบกวนอาจารย์ในส่วนที่เป็นเลขานุการในส่วนของการรวบรวม
ความรู้ในอีกด้านที่เหลือ โดยอยากจะขอฝากการบ้านไว้ว่าแต่ละท่าน หรอืแต่ละสาขาสนใจอยากที่จะทำหัวข้อ
ไหนให้ไปสำรวจดูในกลุ่มสาขาวิชาของตนเอง จากการประเมินประกันคุณภาพระดับคณะวิชาครั้งที่แล้ว
กรรมการได้แนะนำว่า ประเด็นที่ทำอาจจะเป็นสิ่งที่เราเคยรวบรวมทำ km มาก่อนก็ได ้แต่ว่ามันอาจจะยังไม่
ไปสู่การนำไปใช้ที่สมบูรณ์นัก ดังนั้นเราอาจจะทำ km ในหัวข้อเดิมแต่ทำในประเด็นที่ลุ่มลึกขึ้นก็ได้นะคะ ใน
ประเด็นนี้สุภาเลยไปดึงจากจะคลังข้อมูลตั้งแต่ปี 58 จนถึง ปี 62 ว่าในส่วนที่คณะนิเทศเคยดำเนินงานมาและ
ในส่วนที่คณะมนุษย์เคยดำเนินงานมา  ถ้าสนใจอยู่ในหัวข้อเดิมก็สามารถเอาหัวข้อเดิมมาต่อยอดได้  แต่ถ้าไม่
สนใจในหัวข้อเดิม อยากทำในเรื่องใหม่อาจจะไปดูของคณะอ่ืนก็ได้  แต่ในขณะเดียวกันวันนี้ก็อยากจะรับฟัง
การบ้านที่ฝากไว้ว่าแตล่ะสาขาวิชา พอไปสำรวจมาพบว่าคณาจารย์ในคณะอยากให้มีการรวบรวมองค์ความรู้
ในหัวข้ออะไรบ้าง  

อาจารยส์ุภา ถามว่ามีอาจารย์สาขาไหนอยากแชร์ก่อนไหมคะ ว่าไปคิดมาแล้วได้อะไรบ้าง มีไหมคะ 
ผศ. จิรภัทร ตอบว่า ก้อยก่อนได้ค่ะ ก็มีในเรื่องของการวิจัยนะคะ แต่ถ้าสำรวจไม่ทันกข็อคอนเฟิร์ม

ประชุมวันศุกร์เพื่อดูลาดเลาว่าการที่เรามารวมตัวกัน แล้วก็เทรนด์งานวิจัยในอนาคตร่วมกับทรัพยากรนักวิจัย
ที่คณะมนุษยแ์ละนิเทศมีเนี่ย ก้อยนึกถึงหัวข้อเรื่องการวิจัยแบบบูรณาการซึ่งจริง ๆ จะบอกว่าบูรณาการ
ระหว่างหลักสูตรก็กลัวว่าจะวิชาการเกินเลย อยากให้ใช้คำว่าบูรณาการกว้าง ๆ ซึ่งเราอาจจะบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานเอกชนอย่างเช่นที่ อ.ผึ้งทำ ซึ่งเราก็จะมีทีม performance สำหรบัการ km เรามีทรัพยากร
ตรงนั้นอยู่แล้วค่ะ ก็เลยคิดว่าคนที่มีความรู้กม็ี แล้วก็หัวข้อก็เป็นไปตามเทรนด์ ม.พายัพก็ไม่ค่อยสนบัสนุนทุน
เท่าไรคิดว่ามันเข้ากับเทรนด์ที่คิดได้อันเดียว ส่วนเรื่องของการเรียนการสอนเนี่ย keyword อยู่ที่การผลิต
บัณฑิต ซึ่งอาจารย์ชีวินพูดว่าอยากใหK้M การทำเอกสารประกอบการสอน เขาก็พูดในที่ประชุมวิจัยแต่เมื่อ
ก้อยคิดไปคิดมาก็เป็นเรื่องการเรียนการสอนก็เลยเอามาแจ้งให้ทราบตามเท่าที่ได้ยินมา  

แต่อย่างอาจารย์นิ่มก็พูดถึงเรื่องของการขอ IRB ก็เลยเขา้ใจว่าคณะมนุษย์ก็เคยทำแล้ว ก้อยก็เลยมอง
ว่ามันเป็นหวัข้อที่ km เพราะการ km เป็นการแบ่งปันความรู้ที่อยู่ในตัวคนเนาะแต่ IRB มันมีขั้นตอนกติกา
มารยาทตอนนั้นก้อยคิดว่ามันไม่ถึงขัน้การ km แต่ก้อยก็เคยขอ IRB ที่อื่นมาอแต่มันยากมากแต่ไม่คิดว่าต้อง 
สกัดความรู้จากคนอะไรมาอย่างนี้ แต่บางคนอาจจะเป็นหัวข้ออบรมสอนการทำอะไรอบรมเนีย่ได ้ 

อาจารยส์ุภา อธิบายว่า ของคณะมนุษย์ครัง้ที่แล้วจะเป็นเหมือนกับว่าคนที่เคยขอจากราชภัฏ คนที่
เคยขอจากมช.แล้วก็คนที่เคยขอจากพายัพ อย่างนี้คือสกัดความรู้จากคนว่าพอไปทำในสถาบันที่แตกต่างกันน้ัน
มีวิธีการเหมือนกันไหม แลว้ถ้าเจอปัญหาอุปสรรคควรแก้ไขอย่างไร นี่คือรายละเอียดที่แล้วเราเคย km ไปเมื่อ
ปีที่แล้วค่ะ 
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อาจารย์กุลกนก กล่าวว่า ของสาขาเนี่ยก็มองเป็นเรื่องง่าย ๆ มีประโยชน์ แต่ว่ามองไปถึงสถานการณ์
ของมหาวิทยาลัยปัจจุบัน เราอยากจะ km เรื่องมุมมองของนักศึกษาที่มตี่อการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการ
พัฒนามหาวิทยาลัย เพราะว่าเราดูสภาพของเด็กใช่ไหมคะ ปัจจุบันก็ลดน้อยลงอยู ่อย่างทีเ่ห็นก็จะดูเงียบเหงา
อย่างเวลาบ่าย ๆ แล้วก็จะไมเ่ห็นเด็กเลย พี่มองว่าพักนี้นักศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ในคณะเราอย่างนีค้วรเข้า
มามีส่วนร่วมKMเรื่องการพัฒนาสาขาวิชา คณะ แล้วก็มหาวิทยาลัยให้ km ร่วมกับอาจารย ์เพราะเราก็ยังไม่
เคยได้ฟังในมุมมองของเด็ก ๆ ที่เขาจะให้ข้อมูลในเรื่องการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ ในการพฒันาคณะและสาขาวิชา  

อาจารยส์ุภา กล่าวว่า ดังนั้นหัวข้อที่อาจารย์กุลกนกเสนอ คือ มุมมองของนศ. โดยให้KM ร่วมกับ
อาจารย์ แต่จะKM ในด้านอะไรคะ ทุกด้านเลยเหรอคะ  

อาจารย์กุลกนก ตอบว่า ในด้านของการสร้างบรรยากาศในมหาวิทยาลัยอะไรอย่างนี้ก็ได้ มองในเรื่อง
ง่าย ๆ มองในเรื่องของความสุขในการอยู่ในมหาวิทยาลัย ในองค์กรของสังคมแห่งการเรียนรู้ หรือใน
มหาวิทยาลัยพายัพอะไรอย่างนี้ก็ได้คะ่  

อาจารยส์ุภา ถามว่าแล้วจิตวิทยามีหัวข้อKM ด้านวิจัยไหมคะ  
อาจารย์กุลกนก ตอบว่า ด้านวิจัยจะไปเข้ากับของอาจารย์ก้อย เพราะว่ามีพี่กับอาจารย์นฤมลเป็น

กรรมการด้วย  
อาจารย์สุภา ถามว่าสาขาญี่ปุ่นละคะ สนใจหรืออยากได้องค์ความรู้อะไรที่เกี่ยวกับตัวนักศึกษา

เกี่ยวกับการผลิตบัณฑิตหรือเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่คิดว่ามันมีองค์ความรู้จากบุคลากรในคณะเราแล้ว
อยากสกัดออกมาเพื่อรวบรวมเป็นองค์ความรู้  

อาจารย์มาริ  ตอบว่า ส่วนตัวคือเรื่องออนไลน์ค่ะ กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ต้องทำยังไงบ้าง 
เราสามารถบูรณาการหรือเอาไปใช้กับการจดักิจกรรมการเรียนการสอนได้หรือเปล่า แลว้วิธีไหนมันจะมี
ประสิทธิภาพต่อการเรียนมากขึ้น 

ผศ.จริภัทร เสริมว่า ที่นิเทศทำปีที่แล้ว จะเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ การใช้การ
สื่อสารออนไลน์ระหว่างผู้สอนกับนักศึกษา 

อาจารย์สุภา ถามว่าอาจารย์ก้อย พอจะเล่าคร่าว ๆ ของนเิทศปีที่แล้วให้ฟังได้ไหมคะว่าเป็นความรู้
ของปีที่แล้วสกดัได้ถึงระดับไหน อย่างไร ลุ่มลึกแค่ไหนหรอืเป็นแค่วิธีการ 

ผศ.จริภัทร ตอบว่า มีกี่ระดับคะเนี่ย (หัวเราะ) 
อาจารย์สุภา อธิบายว่า หมายถึงว่าลุ่มลึกแค่ไหน ประมาณนีค้่ะ 
ผศ.จริภัทร ตอบว่า ตอนที่เราทำยังไม่มีโควิด เราก็ได้ใช้การเช่ือมอาจารย์ทุกท่านให้อาจารย์ใช้ LINE 

ในการคุยกับนกัศึกษา เช่น การนัดหมาย ใช ้Kahoot เล่นบ้าง ซึ่งเรามีอาจารย์ที่ใช้เล่นอยู่แล้ว จริง ๆ เพื่อเพิ่ม
ชีวิตชีวาในการเรียนการสอน หรือลดช่องว่างระหว่างกัน ซึ่งก็เคย km เรือ่งพวกนี้ในปีที่แล้วค่ะ แต่ว่ายังไม่ถึง
ขั้นสูงหรือลุ่มลึกมาก เพราะว่าตอนที่ทำยังไม่มีโปรแกรมออกมาใช้มาก 

อาจารย์สุภา เสริมว่า เหมือนทำความรู้จักโปรแกรมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ คณะมนุษย์เคยมีปีหนึ่งที่
เป็นGoogle Classroom 

อาจารย์กุลกนก เสนอว่า น่าสนใจนะคะว่ามันใช้อะไรบ้าง มาแชร์กนั พีว่า่มันก็น่าสนใจนะ อย่างเช่น
ช่วง covid ที่ผ่านมาพวกเราใช้การสอนออนไลน์อะไรบ้างในการเรียนการสอน แล้วเราใช้ยังไง 

ผศ.จริภัทร เสริมว่า ก้อยว่ามันน่าจะเริ่มใช้ มันก็เจอปัญหาแล้ว ก็จะแกป้ัญหากันยังไง มันไม่สนกุ 
อาจารย์กุลกนก เสนอว่า เราอาจจะมาKM เพื่อวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค พี่ว่าก็น่าสนใจเพราะเราก็ไม่

รู้ว่ามันจะมาอีกเมื่อไหร่ 
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อาจารย์สุภา กล่าวว่า ในส่วนของสาขาวิชาภาษาไทยที่ไปสอบถามและสำรวจมานะคะ คือภาษาไทย
อยากได้องค์ความรู้เกี่ยวกับการสอนแบบสหกิจหรือฝึกประสบการณ ์เนือ่งจากองค์ความรู้สหกิจมันมีข้อจำกัด
ด้านงบประมาณ เช่น หนึ่งสาขามีคนไปอบรมได้แค่ 1 คนหรือ 2 คนเท่านั้น แล้วบางสาขาคนที่อบรมนั้นก็
ลาออกไป ไม่อยู่แล้ว มันทำให้เหมือนกับว่าไม่ไดม้ีการดึงความรู้เอามาใช้อย่างเต็มที่ แล้วตอนนี้เราเห็นว่า 
แนวโน้มของหลักสูตรตอนนี้หลายหลักสูตรจะมีการบังคับสหกิจและหลายหลักสูตรจะบงัคับการฝึก
ประสบการณ์ เราก็เลยคิดว่าถ้าเรามีองค์ความรู้ด้านนี้มาเติมเต็ม  มันก็จะเห็นภาพการเอาไปใช้ มันจะเห็นเลย
ว่าสาขาไหนเอาไปใช้ วิชาไหนเอาไปใชแ้ล้วใช้ยังไง อาจจะทำออกมาในรูปแบบเป็นคู่มอื สมมติว่า KM กันเสร็จ
แล้วทำเป็นคู่มอืของการไปนิเทศ คู่มือสำหรบัอาจารย์ที่ดูแลฝึกประสบการณ์ ซึ่งมันกจ็ะมีผลต่อตัวเด็ก และมัน
ก็จะฝึกพัฒนาศักยภาพทั้งต่อตัวผู้สอน แลว้ก็ได้ผลประโยชน์ต่อเด็กด้วย แล้วถ้าทำออกมาเป็นคู่มืออาจจะต้อง
มีการติดตามเป็น feedback ว่าพอคนเอาคู่มือไปใช้เอาองค์ความรู้นี้ไปใช้มันประสบความสำเร็จจริงตามที่เรา 
km ไว้ไหม การแก้ปัญหาแบบนี ้ ขั้นตอนแบบนี้เป็นยังไง อันนี้คือที่ภาษาไทยไปสำรวจมานะคะ 

อาจารย์กุลกนก กล่าวว่า ขออนุญาตค่ะ แล้วตอนนี้ในคณะเราสาขาไหนที่มีการสอนสหกิจบ้างคะ 
อาจารยส์ุภา ถามว่า ของสาขานิเทศตอนนี้บังคับแล้วใช่ไหมคะ 
ผศ.จริภัทร ตอบว่า เทอม 2 ให้สหกิจหรือไม่สหกิจ เทอม 2 ถ้าสหกจิก็ 9 หน่วยกิต ถ้าไม่สหกิจก็จะ

ไปฝึกงาน 6 หน่วยกิต หรือสัมมนา 3 หน่วยกิตก็จะเป็น 9 หน่วยกิต คะ่ 
อาจารย์กุลกนก ถามว่า แล้วเวลาของทั้งสองแบบ หรือเทอมของสหกิจใช้ช่วงเวลาไหนคะ 
ผศ.จริภัทร ตอบว่า เริ่มพร้อมกัน แต่ฝึกงานจบก่อนเพื่อกลับมาสัมมนาคะ่ 
อาจารย์กุลกนก เสริมว่า ของจิตวิทยานานมาละ แต่ว่ามีการใช้ปฏิบัต ิมันใช้สหกิจไม่ได้ มันต้องเป็น

ฝึกงาน 
อาจารยส์ุภา  ตอบว่า อันนี้คือรวม ๆ ที่ภาษาไทยนำเสนอคือรวมทั้งฝึกงานและสหกิจค่ะ เพราะว่า

ลักษณะวิชามันจะคล้ายคลึงกัน อย่างของสาขาภาษาไทยตอนนี้คอืเราบังคับฝึกประสบการณ์ปี 3 ซัมเมอร์ แต่
ยังหลักสูตรยังไม่เคยเปิดวิชานี้มาก่อนเลยค่ะ ดังนั้นจะลองรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกค่ะ พอสำรวจความต้องการของ
คณาจารยเ์ราก็เลยอยากได้องค์ความรู้แบบนี ้เพราะว่าแบบของญี่ปุ่นสังเกตว่าจะมีเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับ
การทำสหกิจมาบ้าง แล้วก็เท่าที่ทราบอย่างของภาษาอังกฤษหลักสูตรใหม่จะบังคับสหกิจ 100% ค่ะ 

อาจารย์กุลกนก เสริมว่า ดี ๆ ได้ตั้ง 9 หน่วยกิต เด็กน่าจะชอบ 
ผศ.กรณิการ์ กล่าวว่า รุ่นนี้ 36 คนแล้วก็ยงัไม่รวมพิเศษด้วย 
ผศ.จริภัทร กล่าวว่า การอบรมสหกิจมีข้อจำกัดด้วยนะคะ อย่างคณะนิเทศเคยทำมาแล้วเมื่อนาน

มาแล้ว กแ็พลนหลายวัน 
อาจารย์สุภา  กล่าวว่า เคยได้ยินแบบว่าบางคนอบรมเสร็จแล้วก็ไม่อยู่แล้ว หรือแบบว่าไม่รู้เรื่องแล้ว

มันไม่ได้เอาไปใช้อย่างเน่ียค่ะ มันก็เลยเหมือนกับว่ามันเป็นการจ่ายเงินแพงครั้งเดียวแล้วมันไม่ได้ผลตอบแทน
ที่คุ้มค่าค่ะ 

ขอทวนนิดนึงนะคะ ตอนนี้หัวข้อที่เสนอมา คือ มีเรื่องการทำเอกสารประกอบการสอน  การสร้าง
บรรยากาศในการเรียนรู้  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน ์และหัวข้อน้ีก็คือการรวบรวมองค์
ความรู้เกี่ยวกับการทำหน้าที่ของผู้สอนวิชาสหกิจและฝึกประสบการณ์ แล้วก็ที่คณะเขาฝากมาในกรณีของปี
ก่อนที่คณะมนษุย์เคยทำ ก็คอืเทคนิคการให้ความดูแลสำหรับนักศึกษาพิเศษ อาจารย์บางท่านก็ฝากถามมาว่า
สนใจจะเอาต่อยอดไหม ถ้าต่อยอดก็จะมีคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาที่จะมาทำงานคู่กับเราด้วย แต่ใน
ประเด็นนี้ที่ทำในปีที่แล้วเนี่ยเรามองเห็นถึงการนำไปใช้ว่ามันได้องค์ความรู้ออกมาก็จริง แต่พอการติดตามว่า
ใครเอาองค์ความรู้ไปใช้ พบว่าการติดตามเด็กพิเศษค่อนข้างติดตามยาก มันก็เลยดูเหมอืนอาจจะไม่ได้ประสบ
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ความสำเร็จมากนัก ดังนั้นถ้าจะทำต่อก็ได้ นี่คือประเด็นทีเ่ราระดมความคิดกันมาค่ะ กรรมการท่านอ่ืน คิดเห็น
อย่างไรคะ 

อาจารย์กุลกนก เสนอว่า เรื่องนี้เราเอาไปถามคณาจารยใ์นคณะอีกครั้งดีไหมคะ 
อาจารย์สุภา  เสริมว่า เราอาจจะทำเป็นโพลเพ่ือโหวต แลว้ก็ให้เข้าโหวตในไลน์ หรือโหวตในฟอร์ม 

อะไรอย่างนี้นะคะ ถือว่ากรรมการได้เสนอมาในประเด็นหัวข้อแบบนี้ อาจารย์ก้อยคะในประเด็นของวิจัยอยาก
ให้โหวตด้วยไหมคะ หรือว่าอาจารย์ก้อยจะตกลงในกรรมการวิจัยเลยก็ได ้

ผศ.จริภัทร ตอบว่า เดี๋ยวรอสำรวจแต่ละสาขาก่อน แล้วก็จะสำรวจผ่านกูเกิ้ลฟอร์มคะ่  แต่เพิ่งได้
หัวข้อเดียวอยู่เลยค่ะ มีหัวข้ออื่นเพ่ิมไหมคะ 

อาจารย์กุลกนก เสนอว่า ตอนนั้นที่เราใชม้กีารอบรมโครงการเกี่ยวกับการเขียนบทความ มีองค์
ความรู้เรื่องการเขียนบทความ องค์ความรู้ด้านการเขียนเอกสารประกอบการสอน 

อาจารยส์ุภา อธิบายว่า เอกสารประกอบการสอนเคยเห็นคณะอ่ืนทำค่ะ แต่เหมือนเกดิข้อกังขาว่า
บางทีเขาก็ไม่จัดให้อยู่ในหมวดวิจัย บางทีก็ไม่จัดให้อยู่ในหมวดการผลิตบัณฑิต แต่ไม่เปน็ไรค่ะเราเอาหัวขอ้นี้
ไปเสนอแล้วดูความต้องการในภาพรวมค่ะ 

ผศ.จริภัทร กล่าวว่า ในหัวข้อการเรียนการสอนออนไลน์ ก้อยนึกถึงหัวข้อที่เป็นการสอนออนไลน์
อย่างไรให้สนุกอะไรอย่างนี้มากกว่า คือถ้าเป็นการสอนออนไลน์เน่ียจะเอาประสบการณ์ที่เคยสอนมาแบบมี
ปัญหามากกว่า ไม่ใชK่M ละ แต่การเอาประสบการณ์ที่เคยสอนมาเจอคุย ปัญหายังไง แก้ปัญหายังไงแบบนี้มัน
จะเป็น KM มากขึ้นเป็นวิธีการใช้โปรแกรมต่าง ๆ  

อาจารยณ์ัฎฐิน ีเสรมิว่า การสอนออนไลนบ์างทีไม่สนุก เพราะว่าเด็กปิดจอบ้าง เราก็พูดอยู่คนเดียว
เหมือนสอนกับหุ่นยนต์ ปิดไมค์ด้วย บางที่เผลอมากดปิดไมค์อาจารย์ด้วย 

อาจารย์สุภา  กล่าวว่า ดังนั้นในส่วนหัวข้อทีค่ณาจารยส์นใจ สุภาจะไปดำเนินการต่อนะคะวา่
กรรมการเสนอหัวข้อเหล่านี้แล้วบุคลากรในคณะต้องการให้เรารวบรวมองค์ความรู้ในประเด็นไหน แล้วอีก
ประเด็นคืออยากจะมอบหมายหน้าที ่เพราะกรรมการเราน้อย บางคนเป็นทั้งคณะกรรมการวิจัยและ
คณะกรรมการ km หากต้องเข้าทั้งสองกลุ่มอาจจะหนักเกินไป ดังนั้นควรจะแบ่งคนที่เป็นหลักในการ km กลุ่ม
ผลิตบัณฑิต ส่วนอีกกลุ่มจะเป็นหลักในการ km ของวิจัยค่ะ อยากจะสอบถามกรรมการทั้ง 16 ท่านว่าอยาก
เข้าอันไหน แต่ว่าสามารถเข้าได้ทั้งสองนะคะ หมายความว่าเป็นหลักในการที่ช่วยประชาสัมพันธ์ช่วยกันมา
ถ่ายทอดองค์ความรู้ km เพราะมันต้องมีการแลกเปลี่ยนกนั 

อาจารย์กุลกนก เสนอว่ากรรมการที่เป็น km ที่เป็นกรรมการวิจัยกับอ.ก้อยเราไปยืนพื้นที่กลุ่มวิจัยไว้
ก่อนไหมคะ 

อาจารยส์ุภา ตอบว่า  ได้ค่ะ มีกี่ท่านคะ 
อาจารย์กุลกนก กล่าวว่า จิตวิทยามี 2 คน คืออาจารย์กุลกนก และอาจารย์ ดร.นฤมล แล้วมีผศ.รัชต

พล ผศ.จิรภัทร ผศ.กรณิการ ์ค่ะ  
อาจารย์สุภา ตอบว่า  ได้ค่ะ ขอฝากบอกอาจารย์ ดร.เอลิสาด้วยนะคะ ฝากบอก อาจารย์นิคมด้วยค่ะ  

ส่วนอาจารย์ที่เหลือจะมาช่วยด้านกลุ่มผลิตบัณฑิต โดยทางวิจัยจะรบกวนอาจารย์ก้อยเป็นหลัก ถ้ากรรมการ
วิจัยที่ไม่รู้สึกวา่หนักเกินไปก็เชิญมาร่วมแบ่งปันในกลุ่มผลิตบัณฑิตด้วยนะคะ ถ้าเราตกลงหัวข้อแล้ว ต่อไปก็จะ
ขอพูดเรื่องแผนงานนะคะ จะเป็นไปได้ไหมถ้าเราจะขอประชุมในทุกเดือน คือขอ km ในทุกเดือนค่ะ อย่าง
ตอนนี้กันยายน ต่อไปเหลือตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม 

อาจารย์กุลกนก ถามว่า ในทุกเดือนนี้คือ 16 คนรวมกันหมดใช่ไหมคะ หรือว่าจะแบ่งอีกที 
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อาจารย์สุภา ตอบว่า ถ้ากรรมการวิจัย อาจารย์ต้องไปนัดดูกันอีกท ีหรือถ้าได้หัวข้อแล้วก็จะแบ่งกลุ่ม
เลยก็ได้ ตอนนี้เหมือนเราจะเหลือเวลาเยอะนะคะแต่จริง ๆ เราเหลือเวลาอีกไม่เยอะค่ะ เพราะว่าปกติทาง km 
เขาจะให้เราส่งเล่มประมาณกมุภาพันธ ์ ดังนั้นถ้าเราจะทำอย่างน้อย 4 ครั้ง ในแผนคอืตุลา km ครั้งหนึ่งพฤจิ
กายน km ครัง้หนึ่ง ธันวา km ครั้งหนึ่ง แล้วก็มกราคมอกีครั้งหนึ่ง ซึ่งมกราคมอาจจะต้องมีแบบกำหนดคน
นำไปใช้กับเอามาเล่าว่าเอาไปใชแ้ล้วเป็นยังไงบ้าง  ที่ผ่านมาของนิเทศเป็นไงคะ 

ผศ.จริภัทร ตอบว่าก็มีสาขาเดียวเลยเรียกกันง่ายหน่อย แตแ่บ่งกลุ่มนีค้ืออะไรนะคะ 
อาจารยส์ุภา ตอบว่า สมมุติว่านัดกันไว้ว่าจะต้อง km 4 ครั้ง ทางวิจัยก็จะมหีัวข้อทางวิจัยแล้วก็จะไป

นัดว่าจะเอาเมื่อไรบ้าง เช่นครั้งที่แล้ว มีแบบในเดือนเดียวมี 2-3 ครั้งอย่างนี้ก็มีค่ะ มันยากตรงนี้ค่ะเพราะต้อง
เชิญคนมาให้ชว่ยถ่ายทอดองค์ความรู้ ช่วยแลกเปลี่ยนนี ้แต่ว่าถ้ากลุ่มผลิตบัณฑิตตอนนี้ถ้าคิดแผนก็เป็นเดือน
ละครั้งพอ หลังจากนีอ้าจจะไม่มีเวลาแล้ว ทางวิจัยอาจจะขอรบกวนอาจารยก์้อยไปประสานว่าจะวางแผนยังไง
บ้างค่ะ 

อาจารย์กุลกนก เสนอว่า อาจารย์ก้อยลองไปคุยกับทางวิจัย km ก่อนไหมคะ 
ผศ.จริภัทร ตอบว่า ได้ค่ะ 
อาจารยณ์ัฎฐิน ี ถามว่า ถ้าทำ 4 ครั้งใน 4 เดือนก็คือขั้นต่ำต้องทำ km 3 ครั้ง แล้วครัง้สุดท้ายเอาไว้

เผยแพร่องค์ความรู้เพื่อเขียนสรุปประเมินผลใช่ไหมคะ 
อาจารยส์ุภา ตอบว่า ใช่ค่ะ การเผยแพร่คอื คนที่เอาความรู้ไปใช้จะต้องเอามาเล่าให้ฟังว่าเอาความรู้

อะไรไปใช้ เมื่อใช้แล้วเป็นยังไงบ้าง  ส่วนมากจะใช้ในโอกาสที่เป็นการประชุมคณะ เพราะทุกคนสามารถมาฟัง
ได้พร้อมเพรียงกัน  อย่างของคณะมนุษย์ที่เคยทำ คือ หลังจากทำ km ความรู้ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ต่อเนื่องไปครั้ง
ที่ 3 แล้วในแตล่ะครั้งเราต้องคุยกันต้ังแต่ต้นว่าใครจะเอาไปใช้ แล้วก็หลังจากนั้นพอมาครั้งที่ 4 มันจะเป็น 
feedback การเอาไปใช ้แล้วพอเอาไปใช้แล้ว เป็นยังไงบ้าง เกิดปัญหาอะไรไหม ได้ผลแค่ไหน พอได้เสรจ็ก็จะ
เป็นองค์ความรู้ของการนำไปใช ้แล้วพอจัดประชุมรวมของทางคณะคนที่นำไปใช้ก็เอาไปถ่ายทอดอีกครั้งค่ะ 
ในครั้งที่ 4 คนที่เขาเอาไปใช้ เขาอาจจะเจอปัญหา อาจจะได้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะมาช่วยให้การนำไปใช้มัน
สมบูรณ์ขึ้น ในระดับคณะเป็นการเผยแพร่ในข้อที่เป็นปัญหาเท่าน้ันเอง อาจจะไม่ได้อยู่ในลักษณะที่เป็น
แลกเปลี่ยนแต่ก็ได้องค์ความรู้ อันนี้คือของทางมนุษย์ค่ะ ฝั่งของนิเทศที่เคยทำเป็นไงคะอ.ก้อย 

ผศ.จริภัทร ตอบว่า ที่ผ่านมาถ้าเป็นการเผยแพร่เราใช้เว็บไซต์ค่ะ ไม่ไดจ้ัดประชุมเพื่อเอาไปเผยแพร่
ทั้งในคณะเราและก็มหาวิทยาลัย ใช้การลงเว็บเป็นการเผยแพร่ค่ะ 

อาจารยส์ุภา อธิบายว่า อย่างของทางนิเทศที่เผยแพรท่างเว็บไซต ์มันเป็นปกติที่ km เขาบังคับให้ทำ
อยู่แล้ว ซึ่งไมส่ามารถควบคุมได้ว่าใครเข้าไปอ่านหรือไม่อ่าน ทางฝั่งมนุษย์เดิมก็เลยใช้การประชุมในระดับคณะ
เป็นตัวช่วย เหมือนเป็นวาระหน่ึงในการประชุมระดับคณะค่ะ 

ดังนั้นขอสรุปแผนงานคร่าว ๆ เป็นแบบนี้นะคะ คือจะมีการแบ่งกลุ่มกัน แล้วเดี๋ยวก็จะรีบดำเนินการ
สำรวจหัวข้อที่บุคลากรในคณะสนใจ เพื่อเลอืกว่าอยากได้องค์ความรู้แบบไหน คณะกรรมการเราจะได้
ดำเนินการได้ แล้วก็ในส่วนของเวลาน้ัน เดี๋ยวคุยกันใน LINE กลุ่มอีกทีวา่เราจะกำหนดไว้เลยอย่างไร เช่น จะ
นัดวันพุธต้นเดือน กรรมการอื่นจะได้ไมน่ัดเวลาชนกับเรา แล้วก็สามารถเชิญคนที่ไม่ได้เป็นกรรมการมาร่วมใน
การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ได้ด้วยค่ะ น่ีคือขอบข่ายงานทั้งหมดค่ะของ km มีใครอยากให้ข้อเสนอแนะอะไร
ไหมคะ หากไมม่ีก็ขอรบกวนเท่านีน้ะคะ ขอบคุณมาก ๆ เลยค่ะที่ให้ความร่วมมือ ฝากไว้ด้วยนะคะ สวัสดคี่ะ 
 

********************************** 
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สรุปประเด็นสาระสำคัญจากการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1 
คณะกรรมการการจัดการความรู้ร่วมกันระดมความคิดในประเด็นเรื่อง แผนงานการจัดKM การเสนอ

หัวข้อ KM ในแต่ละด้าน การแบ่งกลุ่มกรรมการที่ต้องเข้าร่วมKM รวมทัง้ร่วมกันเสนอหัวข้อการจัดการความรู้
ด้านการผลิตบัณฑิต ดังนี ้

- เทคนิคการสอนสำหรับครูมืออาชีพ (หัวข้อเดิมที่เคยทำในปีการศึกษา 58) 
- การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมนักศึกษาการส่งเสริมใหน้ักศึกษาเข้าแข่งขันในเวทีระดับต่าง ๆ 

 (หัวข้อเดิมที่เคยทำในปีการศึกษา 58) 
- เทคนิคการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ Google Classroom (หัวข้อเดิมที่เคยทำในปีการศกึษา 61) 
- เทคนิคการจัดการห้องเรียนสำหรับนักศึกษาที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ (หัวข้อเดิมที่เคยทำในปี

การศึกษา 62) 
- การพัฒนาการเรียนการสอนดว้ยการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน ์(หัวข้อเดิมที่เคยทำในปีการศึกษา 

62) 
- การจัดทำเอกสารประกอบการสอน 
- การสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้เปน็สังคมแห่งการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยพายัพ 
- เทคนิคการสอนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ 
- การจัดการเรียนการสอนลักษณะพิเศษ (สหกิจศึกษา หรือ รายวิชาฝึกงาน หรือ ฝึก

ประสบการณ์) 
 

จากการสำรวจ พบว่ามีคณาจารย์จากสาขาวิชาต่าง ๆ ในคณะฯ เข้ามาตอบแบบสำรวจทั้งสิ้น 29 คน 
โดยเลือกให้หัวข้อ การจัดการเรียนการสอนลักษณะพิเศษ (สหกิจศึกษา หรือ รายวิชาฝึกงาน หรือ ฝึก
ประสบการณ์) เป็นหัวข้อที่มีผู้สนใจมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง คิดเป็นร้อยละ 34.5 ส่วนประเด็นที่สนใจเป็น
อันดับสอง คือหัวข้อ การพัฒนาการเรียนการสอนด้วยการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 27.6 และ
ประเด็นที่สนใจเป็นอันดับสาม คือหัวข้อ เทคนิคการสอนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 13.8  
  ดังนั้น คณะกรรมการการจดัการความรู้ จึงกำหนดให้หัวข้อ “การบูรณาการการเรียนรู้กับการ
ทำงาน : การฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา” เป็นหัวข้อในการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต
ของคณะมนุษยศาสตร์และนเิทศศาสตร ์ปกีารศึกษา 2563 โดยในกระบวนการดำเนินนั้นจะมีทั้งการ
แลกเปลี่ยนความรู้จากบุคลากรภายใน และจะมีการเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้ด้วย 
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การถอดบทเรยีนและสังเคราะห์ความรู ้
บันทึกการประชุมการจัดการความรู้ กลุ่มย่อยครั้งที่ 2 

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน  2563 เวลา  14.00-15.00 น. 
ณ ห้องประชมุ อาคารเบญจบรรณ 

 
ผู้นำกลุ่ม    : อาจารยส์ุภา  พูนผล 
ผู้อำนวยความสะดวก   : อาจารยส์ุภา  พูนผล 
ผู้จดบันทึก    : อาจารยด์ร.ป่ินอนงค์  อำปะละ 
ผู้เขา้ร่วมแลกเปลีย่นเรียนรู้ :  

1. อาจารย์สุภา  พูนผล 
2. อาจารย์สุรีพันธ์  เทพอุด 
3. อาจารย์ ดร.ปิ่นอนงค์ อำปะละ 
4. อาจารย์มาริ  แก้วแดง 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัชตพล ชัยเกียรติธรรม 
6. อาจารย์นฤมล  วันทนีย ์
7. อาจารย์ณัฎฐิน ี เขื่อนศร ี
8. อาจารย์อัจฉราภรณ์  จันทร์สว่าง 
9. อาจารย์ทัศนียา  วงศ์จันทร ์

 
ประเดน็ 

1.ความรูท้ั่วไปที่ไดร้ับจากการไปเข้าร่วมอบรมสหกิจศึกษา 
2. ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างรายวิชาสหกิจศึกษาและรายวิชาการฝึกงาน 
3. เกณฑ์/กระบวนการที่ใช้คัดเลือกนักศึกษาให้ไปฝึกงานหรือสหกิจศึกษา 

 
เลา่เรื่อง    
 อาจารย์สุภา พูนผล ประธานคณะกรรมการการจัดการความรู้คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์ 
กล่าวว่า จากการประชุมที่ผ่านมาในวันที่ 14 กันยายน 2563 ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรูเ้พื่อกำหนด
หัวข้อให้เหมาะสมกับแนวโน้มการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันและสอดคล้องกับความต้องการของ
คณาจารย์ในคณะฯ พบว่าเรื่องเดิมทีค่ณะฯเคยทำ  คือ การจัดการห้องเรียนที่มีนักศึกษาลักษณะพิเศษก็เป็น
หัวข้อที่หลายท่านยังคงสนใจอยู่ ดังนั้นหากจะดำเนินการKMในหัวข้อเดมิก็ได้  แต่ต้องทำในมุมที่ลุ่มลึกขึ้น 
ส่วนหัวข้อใหมอ่ีกสองหัวข้อที่มีคนสนใจและต้องการคือ เรื่องของบรรยากาศในการเรียน การสร้างบรรยากาศ
ในมหาวิทยาลยั  และเรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจและการฝกึงาน เนื่องจากเห็นว่าขณะนีใ้นหลาย
หลักสูตรมีรายวิชาเอกบังคับ “ฝกึประสบการณ์และสหกิจศึกษา”มากขึ้น เพราะเกิดปัญหาคือมีผู้ที่ไปอบรม
จำนวนไม่มากนัก ด้วยติดปัญหาเรื่องงบประมาณ แต่ความต้องการนำองค์ความรู้มาใช้เริ่มมีมากขึ้น เพราะการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้จะต้องอาศัยองค์ความรู้และประสบการณ์ของผู้ที่เคยผ่าน
หลักสูตรการอบรม มาก่อน 

เมื่อสอบถามสำรวจความคิดเห็นผ่าน Google Form ผลตอบรับก็คือ มีคนเข้าไปตอบทั้งหมด 29 คน 
โดยหัวข้อที่พบว่ามีคนเลือกมากที่สุด ก็คือหวัข้อการถ่ายทอดองค์ความรูเ้รื่อง “การบูรณาการการเรียนรู้กับ
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การทำงาน : การฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา” จึงตกลงกันว่าก็จะใช้หวัข้อน้ีเป็นหัวข้อในการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ในปีการศกึษานี ้โดยแผนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เราวางแผนไว้ว่าจะจัดอย่างน้อย 2 ส่วน
ใหญ ่ๆ ในส่วนที่ 1 เราจะเชิญอาจารยใ์นคณะซึ่งเป็นผู้ที่เคยมีประสบการณ์ หรือเป็นผูท้ี่เคยไปร่วมอบรมมา
ก่อน มาเป็นผูถ้่ายทอดความรู้ ส่วนในสว่นที่ 2  นั้น อาจารย์ณัฎฐินีไดเ้สนอความคิดเห็นว่าควรจะไปเชิญ
วิทยากรที่มาจากคณะอ่ืน โดยเฉพาะทางด้านของบริหารธุรกิจซึ่งเขาเป็นรายวิชาเอกบังคับในหลักสูตรของการ
โรงแรม นับว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านนี้โดยตรง จากนั้นตัวเองก็ได้ไปประสานกับคณะบริหารมา ซึ่งก็มีการ
แนะนำอาจารยม์าอยู่ทั้งหมด 3 ท่าน คือ อ.สุรัชฎา  ซึ่งได้รับการการันตวี่าเป็นผู้เช่ียวชาญด้านสหกิจ  แล้วก็มี 
อ.จงรักษ์ อาจารย์สองท่านนี้ที่อยู่ในสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ดังนั้นจึงมั่นใจว่าเคยผ่านการอบรม
มาแล้ว และมีประสบการณ์มากอย่างแน่นอนเพราะว่าสาขาการโรงแรมใช้รายวิชาสหกิจเป็นเอกบังคับ  สิ่งที่
น่าสนใจก็คือนกัศึกษา การโรงแรมมีจำนวนมาก ดังนั้นอยากรู้ว่าเขาบริหารจัดการวิชานี้อย่างไร ส่วนอีกท่าน
หน่ึงก็คือ อ.ดร.สุวรรณา อยู่สาขาการจัดการ ซึ่งในหลักสูตรนีเ้ป็นวิชาเอกเลือก ไม่ใช่วิชาเอกบังคับ ดังนั้นครั้ง
หน้าสุภาจะไปทาบทามผู้มีองค์ความรู้จากคณะบริหารมาแลกเปลี่ยนกับพวกเรานะคะ แต่ในวันน้ีเราจะใช้การ
ถ่ายทอดองค์ความรู้จากคนข้างในคณะกันก่อน ขอเรียนเชิญอาจารย์แต่ละท่านช่วยแนะนำตัวและเล่าถึง
ประสบการณ์ด้านนีข้องแต่ละท่านด้วยค่ะ 
 อาจารย์อัจฉราภรณ์ เล่าว่า เคยผ่านการอบรมสหกิจมาแล้ว 1 ครั้ง แตย่ังไม่เคยสอนสหกิจ มี
ประสบการณ์การไปนิเทศในรายวิชาฝึกงานในสมัยที่เคยสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยอ่ืน  แต่หลังจากที่มาสอนที่
มหาวิทยาลัยพายัพก็ยังไม่เคยสอนรายวิชาลักษณะนี้อีกเลย  แต่ต่อไปก็อาจจะต้องรับผิดชอบรายวิชานี้เพราะ
เป็นอาจารย์คนเดียวในหลักสูตรที่เคยผ่านการอบรม และหลักสูตรที่สอนในปัจจุบันมีรายวิชาฝึกประสบการณ์
เป็นรายวิชาเอกบังคับ 
 อาจารยณ์ฎัฐิน ีกล่าวว่า เคยอบรมมา 1 ครั้งเมื่อนานมาแล้ว เคยเป็นอาจารย์นิเทศวิชานี้ในหลักสูตร
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ที่ผ่านมาเป็นวิชาเอกเลือก ส่วนมากในแต่ละเทอมจะมีนักศึกษาสนใจลงทะเบยีน
จำนวน1-2 คน แต่มากสุดคือประมาณ 5 คน ต่อเทอมแค่นั้นเองค่ะ  
 อาจารย์ทัศนียา แนะนำตัวว่า ชื่อ ทัศนียา  วงศ์จันทร์ หรอืจะเรียกว่าพี่ติ๊กก็ได้ สอนอยู่ที่สาขาวิชา
จิตวิทยา  ปฏิบัติหน้าที่สอนในมหาวิทยาลยัพายัพมาต้ังแต่เริ่มเปิดสอนสาขาจิตวิทยา นับถึงปัจจุบันก็เกือบ 40 
ปีแล้ว  การดูแลนักศึกษาฝึกงานก็น่าจะเริ่มมาต้ังแต่ประมาณปี 2542 จนถึงตอนเกษียณ ดังนั้นก็น่าจะมี
ประสบการณ์ด้านนี้ประมาณยี่สิบกว่าปี  ในเรื่องของสหกิจศึกษากเ็ป็นผู้หนึ่งที่มีประสบการณ์การอบรมรุ่น
เดียวกับอาจารย์เจนสริินะคะ แล้วก็หลังจากนั้นหลังจากฝึกอบรมก็เป็นวิทยากรกลุ่มย่อยของสหกิจศึกษา 
นอกจากนี้แล้วในเรื่องของประสบการณก์ารฝึกงาน ก็มีงานวิจัยชั้นเรียนเป็นเรื่องของการศึกษาคุณลักษณะ
ของนักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติว่ามีมาตรฐานตรงตามมาตรฐานคุณวุฒขิองการศึกษาหรือไม ่โดยศึกษาว่าหลังจาก
ที่นักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติเรียบร้อยแล้วนักศกึษาจะมีคุณลกัษณะเป็นอย่างไร 
  อาจารย์นฤมล กล่าวว่า อ.ทัศนียาน่าจะเป็นคนที่มีประสบการณ์เยอะที่สุดแล้ว สำหรบัตัวเองน้ันก็ไป
อบรม 1 ครั้งเหมือนกันค่ะ แล้วก็ไม่เคยใช้งานเลย ที่ผ่านมาในหลักสูตรเดิมของนิเทศ สหกิจก็เป็นเพียงเอก
เลือกหนึ่งตัว ลอย ๆ อยู่ ไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างไร  แตใ่นช่วงตั้งแต่ป ี55 เป็นต้นมาเรารู้ว่าวิชานี้ก็
คือบรรจุเข้าไปในหลักสูตร แล้วแบบพอมีแล้วเนี่ยก็รู้ว่าอาจารย์ที่จะมาดูแลต้องผ่านการอบรม จนกระทั่งพร้อม
ทำหลักสูตร 60 แล้วเราก็เอาวิชาสหกิจเนี่ยมาบรรจุไว้ใน Study Program ซึ่งมันเป็นเอกเลือกกึ่ง ๆ ไม่ได้
เลือก คือในปี 4  เทอม 2 เราจะมีเอกเลือกให้นักศึกษาอยู ่2 แผน แผนที1่ เป็นสหกิจ 9 หน่วยกิต  และอีก
แผนนึงเป็นฝึกงาน 6 หน่วยกติ บวกกับสัมมนา 3 หน่วยกติ ดังนั้นถ้าเด็กลงฝึกงานจะคู่กับสัมมนา เรือ่งฝึกงาน 
6 หน่วยกิต เราจะอยู่ที่ 3 เดอืน แล้วกลับไปทำสัมมนาอกี 1 เดือน ดังนั้นเราจึงมองว่าใกล้ตัวมากเลยเนี่ยค่ะ 
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เปิดเทอมพฤศจิกา  ธันวา มกราคมก็เป็นฝกึงาน ละก็กุมภาพันธ์เนี่ยจะเป็นสัมมนา  นีค่ือแผนที่เป็นวิชาฝึกงาน
ส่วนสหกิจก็จะยาวนานทั้งเทอม เพราะฉะนัน้นักศึกษารหสั 60  ณ ตอนนีค้ือรุ่นที่หนึ่งที่ลงสหกิจศึกษาก็จะมี
อาจารย์ที่เป็นคนดูแลในหลักสูตรนิเทศ ก็คอื นฤมล กับ จริภัทร ที่ไปอบรมมาแล้ว อาจารย์ก้อยเป็นคนไป
อบรมมาก่อนด้วย ช่วงหลังก็มีโอกาสได้ไปอบรมมาเพิ่มอีกคนหนึ่ง เพราะคิดว่าเป็นวิชาเรียนที่มีโอกาสที่เด็กจะ
เลือกเรียนค่อนข้างมาก  ในส่วนของการเรียนการสอนปีนี้คือเริ่มแรกเลยค่ะ สหกิจมี 22 คน ซึ่งผ่านการไปส่ง
มาไม่กี่วันน่ีเอง นี่คือสิ่งที่ต้องเผชิญ  อย่างนอ้ยก็หวังว่าการ KM ครั้งนี้จะช่วยทำให้ตนเองได้เรียนรู้ด้วยค่ะว่า
ควรจะต้องบริหารจัดการอย่างไร 

อาจารย์สุภา ถามวา่ มีท่านใดอีกไหมคะที่มปีระสบการณ์ เพราะเท่าที่ทราบผศ.รัชตพลยังไม่เคย
อบรม รู้สึกว่าจะมีอาจารย์น้อง อาจจะต้องขอรบกวนอาจารย์น้องแนะนำว่ามีการอบรมและมีประสบการณ์
ด้านนี้อย่างไร 

อาจารยส์ุรีพนัธ์ ตอบว่า อบรมนี่ก็อบรมหลายปีเหมือนกัน แล้วก็หลังจากอบรมก็ไม่มีโอกาสได้ใช้
ความรู้ พึ่งจะมีโอกาสใชส้ด ๆ ร้อน ๆ ที่ผ่านมา โดยจะมี อ.ณัฎฐิน ีเป็นพ่ีเลี้ยงให้ในฐานะผู้ที่มีประสบการณ์ ก็
มีโอกาสได้ไปนิเทศงาน แต่ว่าขั้นตอนของการสกรีนนักศึกษา แล้วก็การส่งตัว การฟังนักศึกษานำเสนอ แตใ่น
บางขั้นตอนอาจจะยังไม่ทราบละเอียดมากนัก เพราะอาจารยณ์ัฎฐินจีะมีประสบการณ์ทางด้านนิเทศงาน
มากกว่า  

อาจารยส์ุภา กล่าวว่า ดังนั้น ในประเด็นแรกอาจจะขอให้ทุกท่านที่เคยไปอบรมช่วยสรุปแบบสั้น ๆ 
หน่อยได้ไหมคะว่าการไปอบรมสหกิจนั้นเขามีการใหค้วามรู้อะไรให้เรามาบ้าง 

อาจารย์อัจฉราภรณ์ ตอบว่า คือไปอบรมตอนปี 61 ใช้เวลาในการอบรม 3 วัน สิ่งแรกที่ได้จากการ
อบรมก็คือว่า เขาต้องการให้สถาบันทุกสถาบัน มีองค์กรทีเ่ป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา เพื่อ
เชื่อมโยงให้กับทุกสาขาของมหาวิทยาลัย  บางที่เขาต้องการให้เป็นสหกิจศึกษาของคณะใครคณะมันเพื่อที่จะ
ได้ดูแลระหว่างสาขาได้ง่าย คือองค์กรมันจะเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายสหกิจศึกษาของประเทศไทย
ทั้งหมด เวลาเขามีสถานที่ฝึกงานอะไรต่าง ๆ เขาจะประสานกันให้คำแนะนำว่าเรามีลิสต์รายช่ือแบบนี้ค่ะ 
อยากให้จัดตั้งองค์กรของคณะใครคณะมันเพื่อสร้างเครือข่าย บางมหาวิทยาลัยเขาจะมีคนทำหน้าที่เป็น
แกนกลาง แลว้ก็ประสานไปทีค่ณะอีกทีนึง ถ้าเป็นมหาวิทยาลัยใหญ ่ๆ แบบนี้ค่ะ นี่คอืในประเด็นที่หนึ่งคือควร
จะมีสหกิจศึกษาที่เป็นของคณะแล้ว ประเด็นที2่ ที่ได้ก็คอืว่า มันควรจะมีการสำรวจความต้องการของ
นักศึกษาก่อน ก่อนที่จะไปสหกิจศึกษาว่าเขาต้องการที่จะฝึกงานในลักษณะงานแบบไหนเพื่อให้ตรงความ
ต้องการ ตรงกับศักยภาพของตัวนักศึกษาเอง ก็จะสำรวจข้อมูลก่อน  และประเด็นต่อไปก็คือว่า อาจารย์ที่มี
หน้าที่ ที่ผ่านการอบรมสหกิจศึกษาเรียบร้อยแล้วควรจะไปศึกษาข้อมูลของสถานประกอบการในแต่ละที่   
อาจารย์ควรจะเดินทางไปเองนั่นแหละ เพือ่จะดูว่าสถานที่นั้นมันโอเคไหม  มันมีมาตรฐานเพียงพอไหมที่จะ
เหมาะสมกับเด็กของเรา แล้วก็อาจารย์สหกิจจะต้องมีโอกาสไปพบปะพูดคุยกับบุคลากรในสถานทีฝ่ึกงานน้ัน 
ๆ ค่ะ แล้วก็อาจารย์ควรจะดูในเรื่องของจุดเด่นในตัวนักศึกษาของตัวเองด้วยว่า เขามีจุดเด่นอะไรบ้างที่จะ
เหมาะสมกับงานประเภทไหน เหมาะสมกบัสถานประกอบการประเภทนั้น แล้วก็จะมเีรื่องของการนำ
กรณีศึกษามาเป็นตัวอย่าง เขาจะมี Case Study ตัวอย่างของปัญหาของนักศึกษาที่เกิดขึ้นจากการฝึกงาน  
ปัญหาของตัวนักศึกษาเอง  ปัญหาของลักษณะงาน แล้วก็ปัญหาของพี่เลี้ยงที่ฝึกงานของเขาว่าถ้ามนัมีปัญหา
เกิดขึ้น เราจะแก้ไขปัญหาอยา่งไรดี วิธีการแก้ไขปัญหาสดุท้ายที่เขาไม่อยากจะให้เราทำก็คือย้ายเด็ก หรือ
เปลี่ยนสถานประกอบการ ขอให้เป็นปัญหาที่หนักหนาจริง ๆ จึงค่อยเปลี่ยนประมาณน้ีค่ะ 

 อาจารย์สุรพีันธ์ เสริมว่า เทา่ที่จำได้คือจะมีอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีประสบการณด์้านนี้สูง ก็จะเด่น
ทางด้านราชมงคล พวกนี้เขาก็จะมีประสบการณ์กันเยอะ อาจารย์เขาก็จะมาแลกเปลี่ยนในเรื่องของ
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กระบวนการการเตรียมนักศึกษาก่อนที่จะส่งตัวไป ว่าเราควรจะเตรียมนักศึกษาอย่างไรบ้างเพื่อที่ว่าไปแล้วจะ
เป็นที่ที่ใช่สำหรับนักศึกษาจรงิ ๆ แล้วก็ช่วงเวลาที่เราจะส่งตัวนักศึกษาไปควรเป็นช่วงไหน แล้วก็วิธีการเตรียม
ตัวของเรา เราควรจะมี Working Blog คือ เวลาจะไปติดต่อหน่วยงานไหน เราจะไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบคน
เดียวอาจจะเป็นกลุ่ม อย่างเช่น อ.สุรีพันธ์ กบั อ.ณฎัฐิน ีทำงานร่วมกัน จะมีหน้าที่ Follow up ก็เขียนไวเ้ลย 
ว่าตดิต่อหน่วยงานนี้นะ กำลังรอคำตอบ ซึ่งวันหลัง ๆ เราอาจจะมาดูว่างานไปถึงไหนแล้ว เราก็จะมีการจด คน
ในทีมทีม่าอ่านก็จะทำงานต่อจากเราได้เลย 

อาจารยส์ุภา ถามว่า เหมือนบันทึกการทำงานแบบน้ีใช่ไหมคะ 
อาจารยส์ุรีพนัธ์ ตอบว่า ใช่ค่ะ เหมือนบันทกึการทำงานของส่วนกลางที่ให้คนที่ทำงานร่วมกันมาตอ่

งานกันได้ เขาก็จะแนะนำประมาณนี้ แล้วกอ็าจารย์ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของการนิเทศ เขาก็จะบอกว่า การ
นิเทศเราไม่ควรจะไปเพียงแค่ 1-2 ครั้ง อาจจะไม่ได้เป็นการไปพบปะกับตัวนิสิตแต่ว่าอาจจะเป็นการโทรศัพท์
พูดคุย ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ แต่ที่เหลือก็จะเป็นแบบอาจารยอ์ัจฉราภรณ์เล่า 

อาจารย์สุรีพันธ์ กล่าวว่า อาจารย์ณัฎฐินมีีอะไรเสริมไหมคะ เพราะทราบว่ารุ่นนั้นเป็นรุ่นอบรมที่
เข้มข้นมาก จนแทบไม่ได้เหน็ทะลเลย 

อาจารย์ณัฎฐิน ีเล่าว่า ตอนที่ไปอบรม จะเป็นรุ่นแรกทีแ่บบไม่มีเวลาเห็นทะเล ไปทะเลที่พัทยา แต่ไม่
เห็นทะเลเลย ก็คือเป็นรุ่นที่อบรม 5 วัน คิดว่าเนื้อหาที่อาจารย์สองท่านพูดมาเหมือนกับได้พัฒนาแล้ว จาก 5 
วันมันเยอะเกินไปสามารถรวบได้ไหม เขาก็จะนำมาปรับปรุงในรุ่นนี้ รุ่นที่อบรมจริง ๆ ใน 5 วัน มันนานมาก
แล้วค่ะ คือเขาจะเริ่มพื้นฐานตั้งแต่บอกว่าสหกิจคืออะไร อันนี้เป็นเนื้อหาเบื้องต้นเลย เอกสารประกอบการ
อบรมจะเยอะมากเลยในตอนนั้น แล้วต้องทำเป็นสหกิจเอง 2 เล่ม เหมอืนกับว่าเราเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อที่จะ
ทำสหกิจ เราจะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับสหกิจ ทำออกมาเล่มนึงเลย เนื้อหาก็จะแบ่งเป็นหลายส่วน วันแรกก็จะ
พูดถึงอะไรคือสหกิจ อาจารยน์ิเทศคืออะไร เด็กจะต้องไปในลักษณะอย่างไร การฝึกจะมีลักษณะอย่างไร วันที่
สองก็อาจจะพูดถึงเรื่องของปัญหาที่พบเจอ แล้วเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไร ในวันนีม้ันอาจจะช้าหน่อยเพราะมี
แสดงบทบาทสมมุติ ตอนเช้าเรียน ตอนบ่ายก็คือลองแสดงบทบาทสมมุติดู แล้วก็จะมกีารออกไปดูงานในที ่
ต่าง ๆ เขาก็จะแนะนำว่าถ้าเราเป็นอาจารย์นิเทศเวลาไปดูงานต่าง ๆ จะมีลักษณะอย่างไร ไปดูเด็กที่ทำโปรเจ็ก 
ตอนนั้นได้ไปดูของโตโยต้า ซึ่งลักษณะของเด็กที่ไปอยู่ในนั้น เขาก็จะไปอยู่ในองค์กรที่เป็นส่วนของการผลิต
หรือโรงงาน ดังนั้นถ้าเราเอามาปรับใชก้็ตอ้งเอามาดัดแปลงให้เหมาะกบัในส่วนของภาษา ว่าจะดึงวิธีการใดมา
ใช้ได้บ้าง 

อาจารย์นฤมล ถามว่า จำเป็นไหมที่อาจารย์ดูแลสหกิจจะต้องผ่านการอบรม เป็นข้อบังคับไหมคะ 
เพราะที่ได้ยินมา พวกเราจะคุยประเด็นนีกั้น เพราะตอนที่เราไปอบรมเนี่ย เราเจออาจารย์ผู้ใหญ่ ซึง่มาจาก
มหาวทิยาลัยของรัฐ เช่น เจ้าแรกของประเทศเรา คือ เทคโนโลยีสุรนาร ีอาจารย์หลายคนบอกว่าผู้ดูแลสหกิจ
พึ่งผ่านการอบรมมา และคนที่ผ่านการอบรมไม่ใช่แค่อาจารย์ด้วยน่ะ จะเป็นเจ้าหน้าที่ที่เป็นทีมดูแลสหกิจ คือ
เขาบอกว่าเขาดูแลสหกิจมานานแต่เพิ่งมีโอกาสได้มาอบรม จึงทำให้เราเกิดคำถามว่าคนสอนสหกิจศึกษานี้
จำเป็นต้องผ่านการอบรมมาก่อนไหม 

อาจารยส์ุภา ตอบว่าประเด็นนี้เคยถามอาจารย์เมธีซึ่งเคยมีประสบการณ์ได้ไปอบรม อาจารย์เมธบีอก
ว่า ณ ตอนนั้นวิทยากรตอบคำถามว่าคนที่ไปนิเทศอาจจะไม่ต้องผ่านการอบรมก็ได้ แต่คนที่เป็นเจ้าของวิชา 
หรือคนที่มีชือ่เป็นเจา้ของวิชา หน่ึงคนที่อยู่ในทีมควรจะผ่านการอบรมมาก่อน เมื่อมาผนวกกับข้อมูลที่ได้
รับทราบมาจากอาจารย์วุฒิจุฬา ว่าในหน่วยงานของเขาจะทำระบบเพื่อที่เขาจะไปเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการ
โดยให้เราใส่ข้อมูลไปว่า เรามีช่ือหลักสูตรอะไร คุณลักษณะเด่นของบัณฑิตเราเป็นอย่างไร จากนั้นจะมีการ
เชื่อมโยงข้อมูลโดยให้เราใส่ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ และอาจารย์ผู้ประสานงาน  ในส่วนของสาขาภาษาไทย
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ตอนแรกไม่ทราบรายละเอียดก็ใส่ข้อมูลผู้ประสานงานว่าคืออาจารย์สุภา และอาจารย์เกียรติสุดา  แต่เมื่อไป
ถามอาจารย์วุฒิจุฬาจึงทราบคำตอบภายหลังว่า ผู้ที่ประสานงานที่ลงชื่อไว้ในระบบควรจะเป็นคนที่ผ่านการ
อบรมมาก่อน ดังนั้นตอนนี้ในคณะของเรา หลักสูตรที่เปิดสอนสหกิจได้แนน่อนเพราะว่ามีคนที่ผ่านการอบรม
มาแล้ว ก็จะมภีาษาไทยอบรมแล้ว 1 ท่าน ภาษาอังกฤษอบรมแล้ว 3 ท่าน นิเทศอบรมแล้ว 2 ท่าน จติวิทยา
อบรมแล้ว 3 ท่าน (ครบทุกท่าน) เพราะเข้าใจว่าของจิตวิทยารายวิชาฝึกงานเป็นวิชาเอกบังคับ ส่วนสาขา
ภาษาจีนเท่าที่ทราบนั้นยังไม่มีอาจารยไ์ด้อบรมเลย แตค่ิดว่าไม่เป็นปัญหาเพราะหลักสูตรของภาษาจีนผู้ที่
รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนฝึกงานก็คือมหาวิทยาลัยที่จีน ซึ่งนักศึกษาจะต้องไปเรียนและไปฝึกงานที่นั่น 
ส่วนของสาขาภาษาญี่ปุ่น คนที่ไปอบรมมาแล้ว ก็คืออาจารยเ์มธกีับอาจารย์มาร ิแล้วกอ็าจารย์เอลสิา 

อาจารย์สุภา ถามว่า มีท่านใดต้องการเสริมประเด็นอีกบ้างไหมคะ 
อาจารย์อัจฉราภรณ์ ตอบว่า เท่าที่จำไดเ้พิ่มเติมอีกหนึ่งประเด็น คือ ในเรื่องของการประสานงาน  

อาจารย์สหกิจศึกษาที่จะต้องประสานกับสถานประกอบการน้ันมันมีรายละเอียดหลายเรื่องมาก อย่างตรงนี้มัน
จะมีเรื่องของความละเอียดอ่อนว่า ถ้าเราไม่ใช้จิตวิทยาในการสื่อสาร ไม่รู้จักใช้คำพูดมันเหมือนกับว่าเราไปสั่ง
เขาให้สถานประกอบการทำนู่นนีเ่พื่อลูกศิษย์ของเรา ดังนั้นมันจะต้องมีเทคนิคในการตดิต่อประสานกับสถาน
ประกอบการ แล้วทีนี้มันก็จะมีผลต่อในระยะยาวว่า ถ้าในอนาคตต่อไปหากสถานประกอบการเขายอมรับกับ
เด็กเราแล้ว เขาอาจจะทำ MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยเพื่อที่จะส่งเด็กมาทุกปี ทีนี้การสอนสหกิจหรอืการ
ฝึกงานมันก็จะราบรื่น 

อาจารยส์ุภา กล่าวว่า ถ้าท่านอ่ืน ๆ ไม่มีอะไรเสริมแล้ว ตอนนี้ความหวังของเราคืออาจารย์ทัศนยีา
แล้วนะคะ เพราะอาจารย์เป็นผู้ที่มีประสบการณ์มาก อาจารย์พอจะถ่ายทอดความรู้ให้พวกเราทราบได้ไหมคะ
ว่า การเรียนการสอนของสหกิจศึกษากับฝึกประสบการณ์ฝึกงาน มีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไร 

อาจารย์ทศันียา ตอบว่า จริง ๆ ส่วนในเบื้องต้นเน่ียนะคะ เราจะพูดถึงในรายวิชาฝึกงานใช่ไหมคะ สิ่ง
ที่เห็นมากที่สุดก็คือเรื่องของค่าตอบแทนนะคะ ถ้าเราส่งนักศึกษาไปฝึกงาน ส่วนมากแล้วทางเราก็ไม่ได้
คาดหวังในเรื่องของค่าตอบแทน แต่ถ้าหากเป็นเรื่องของสหกิจศึกษา ลักษณะของนักศึกษาที่เข้าไปทำงานที่อยู่
ในงานน้ัน ๆ ก็เข้าไปในลักษณะที่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่หรือพนักงานคนนึง แล้วเราก็คาดหวังว่าทางหน่วยงานจะมี
ค่าตอบแทนให้ อาจจะเป็นเรื่องของเงินเดือนก็ได้ หรืออาจจะได้ไม่เต็มที่ก็ไม่เป็นไร อาจจะมีแบบฟอร์มชุด
พนักงานก็ได้ แบบนั้นก็ถือว่าเข้าข่ายแล้ว แม้อาจจะไม่มีเงนิเดือนให้เป็นตัวเงิน แต่อาจมีเป็นค่าอาหารให้ หรือ
มีที่พัก มีค่าพาหนะ มีสวัสดิการ อย่างน้อยอย่างใดอย่างหนึ่ง  ลักษณะนี้คือการให้นักศึกษาของเราเข้าไป
เป็นสหกิจศึกษา แต่ถ้าเป็นฝึกงานทางสถานประกอบการจะคิดว่าเด็กของเราจะเข้าไปช่วยงาน ช่วยแบ่งเบา
ภาระ แล้วก็พี่เลี้ยงก็จะช่วยดูแลให้ บางครั้งเราต้องการส่งนักศึกษาไปฝึกงานแต่ทางหน่วยงานเขามักจะถาม
เรากลับมาเลยว่า "ต้องจ่ายค่าตอบแทนด้วยไหม" ถ้าหากต้องจ่ายค่าตอบแทนด้วยเนี่ย เขาจะไม่สะดวก แต่ถ้า
ต้องการให้มีพี่เลี้ยงช่วยดูแลนักศึกษาแบบนีน้ะคะ เขาก็ยินดี เพราะฉะนั้นเรื่องของหน่วยงานที่เขาจะรับ
นักศึกษาไปเป็นสหกิจ อาจารยท์ี่ไปติดต่อจะต้องไปติดต่อด้วยความเข้าใจว่าทางบริษัทหรือทางหน่วยงานน้ัน
จะมีเงินเดือนหรืออะไรบางอย่างตอบแทนกลับมาซึ่งอาจจะไม่มากนัก  แล้วต้องไปพูดถึงสิ่งสำคัญคือประโยชน์
ที่นักศึกษาสหกิจจะได้รับมากกว่า ต้องอธิบายให้หน่วยงานทราบว่าตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาจะมาอยู่ที่นี่ 4 
เดือน นักศึกษาจะไปต้องในฐานะอะไร จะต้องไปช้ีให้เข้าใจว่าเด็กไม่ใช่คนไปเสิร์ฟน้ำชากาแฟ ตรวจตัวสะกด
หรือพิมพ์งานสารบรรณเท่านั้น แต่เด็กจะต้องทำหน้าทีเ่ป็นเสมือนพนักงานของบริษัทนั้น ๆ เลย 

อาจารยส์ุภา ถามว่า แล้วการส่งไปสหกิจ เขาต้องมีพี่เลี้ยงเหมือนฝึกงานไหมคะ 
อาจารย์ทศันียา ตอบว่า ใช่ค่ะ เวลาเราจะส่งไปที่หน่วยงานไหน เราจะต้องดดู้วยว่าหน่วยงานนั้น ๆ 

เขาจะสามารถจัดหรือมีพี่เลี้ยงเป็นผูดู้แลให้ด้วยไหม ซึ่งจะเป็นพี่เลี้ยงเหมือนกับการฝึกงาน 



24 
 

อาจารยน์ฤมล กล่าวว่า ขออนุญาตเสริมประเด็นนี้นะคะ จำได้จากตอนที่ไปเคยคุยกับอาจารย์เจนสริิ 
ก็คือว่าถ้าเป็นสหกิจนักศึกษาต้องออกไปพร้อมทำงาน มีการคัดเลือกเด็กที่มีความพร้อมและมีคุณสมบัติครบให้
ออกไป ในขณะที่ฝึกงานเหมือนเราไปเรียน ไปเรียนรู้ เหมือนคนที่ไม่รู้อะไรแล้วไปเรียนรู้งานนั้นจากเขา แต่
ของสหกิจเน่ียเหมือนกับเราต้องเตรียมเด็กให้มีความพร้อมทำงานในตำแหน่งนั้น ๆ  แล้ว  ส่วนพี่เลี้ยง ถ้าเป็น
การฝึกงาน พี่เลี้ยงหนึ่งคนอาจจะดูน้อง ๆ นักศึกษาก่ีคนก็ได้ แต่ถ้าเป็นสหกิจเน่ีย พี่เลี้ยงกับเด็กจะต้องเป็น
หน่ึงต่อหนึ่ง ดังนั้นถ้าเราส่งเด็กหลายคนไปหน่วยงานเดียวกัน พี่เลี้ยงจะไม่สามารถดูเด็กเราพร้อมกัน 4-5 คน
ได ้เพราะฉะนั้นถ้าเราไปคุยกับเขาเนี่ยเขาจะต้องตอบเราได้ว่ามีพี่เลี้ยงเพียงพอไหม นอกจากนั้นนักศึกษาเรา
จะต้องมีโปรเจคที่ต้องรับผิดชอบด้วย โดยต้องใช้ความรู้จากสิ่งที่เรียนมาเอาไปใช้แก้ปัญหาในหน่วยงาน หรือ
เอาไปเสริมอะไรบางอย่างในหน่วยงานนั้น นี่คือสิ่งที่ต้องมี ส่วนค่าตอบแทนมันอาจจะเป็นเรื่องรอง โดย
ค่าตอบแทนนั้นอาจเป็นเงินหรือสวัสดิการรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็ได ้อย่างอาจารย์วุฒิจุฬาเคยบอกไว้ว่า ใน
ปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับวา่นักศึกษาเราเป็นเด็กใหม่ในตลาดแรงงานเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปเรียกร้องการรับ
ค่าตอบแทนบางครั้งค่อนข้างยาก เพราะฉะนั้นค่าตอบแทนจะไม่ใช่จุดใหญ่ที่เราสามารถขอได้ แล้วกต็อนหลัง
มานี้อาจจะเป็นประมาณว่า ตู้เย็นเปิดกินขนมได้ทั้งวัน อย่างเทอมนี้เรามีเด็กไปนกแอรส์องคนแล้ว ในนกแอร์ก็
จะมียูนิฟอร์มแล้วก็มีเบี้ยเลี้ยงนอกเวลาแม้จะไม่มาก ซึ่งเปรียบเหมือนพนักงานคนนึง ซึ่งเราก็ต้องยอม
บางอย่าง รวมทั้งหน่วยงานที่รับเด็กสหกิจกจ็ะได้ประโยชน์คือจะได้ลดหย่อนภาษีอันน้ีเป็นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถ
จะบอกสถานประกอบการได ้วันนั้น ประมาณธันวา เมื่อปลายปีที่แล้ว คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับฝ่ายวิชาการ 
จัดสัมมนาเรื่องนี ้แตเ่ขาไม่ได้จัดแค่เรื่องสหกิจกับเรื่องฝึกงานเท่านั้น เขาเรียกว่า WIL มาจากคำว่า Work 
Integrated Learning ซึ่งตอนนั้นไปแล้วก็เปิดโลกมากเพราะคนที่มาเลา่ให้ฟังตอนนั้นเป็นอาจารย์ที่มาจาก
วิทยาลัยสื่อ ซึ่งวิทยาลัยเขาจะมีจุดเดน่เรื่องนี้ตั้งแต่เริ่มก่อต้ังคณะ บังเอิญลูกสาวคนโตจบวิทยาลัยสื่อ และอยู่
ในช่วงสหกิจ อาจารย์ที่มาก็จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของลูกสาว เขาก็เล่าให้ฟังว่า WIL ในโลกนี้มันมีหลาย
รูปแบบ อย่างเช่น โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ นัน้กเ็ป็น WIL รปูแบบหนึ่ง คือเรียนปีหนึ่งก็ออกไปฝึกทำงานเลย ที่
ต่างประเทศ เช่น เยอรมันก็มี ที่นั่นเขาทำอย่างไร  หรืออย่างของเราที่ฝึกงานกับสหกิจก็เป็น WIL แค่ Part 
หน่ึงเช่นกัน แต่เรื่องกระบวนการทางภาษี หรือเรื่องอ่ืน ๆ ก็จะเป็นอีก Process หน่ึง ประมาณน้ีที่ไดฟ้ังมาใน
บางส่วน 

อาจารยส์ุภา ถามว่า เมื่อกี้ตอนที่ได้ฟัง อาจารย์ผึ้งบอก การเป็นสหกิจเด็กของเราต้องพร้อมทำงาน 
ดังนั้นเราต้องคัดเด็กไป แต่ว่าถ้าในกรณีที่เปน็วิชาบังคับ  เด็กทุกคนต้องไป เราจะมีวิธีคัดเลือกเด็กอย่างไรคะ 

อาจารยน์ฤมล ตอบว่า มันก็ไม่เชิงบังคับแต่ของนิเทศเราเป็นเอกเลือก เราเป็นการเลือกระหว่าง
ฝึกงานกับสหกิจ  

อาจารยส์ุภา ถามว่า อย่างภาษาอังกฤษเขาบังคับสหกิจ แบบนีค้วรมีกระบวนการอย่างไร 
อาจารย์นฤมล ตอบว่า เราอาจจะไม่ใช่การคัดเด็กให้ไปหรือไม่ไป  แต่ควรเป็นการคัดหน่วยงานที่

เกี่ยวกับเด็ก คัดหน่วยงานให้เหมาะกับเด็ก ไม่ใช่ว่าคุณห้ามฝึก คุณห้ามไปสหกิจ ประเด็นนี้คิดว่าเราต้องคัด
สถานประกอบการที่เหมาะกับเด็ก อย่างเช่น สาขาที่มีวิชาเกี่ยวกับการสอน  การแปล ดังนั้น คนที่ไปฝึกไดก็้
อาจไปทำงานที่ตรงสายด้านนี้เลย แต่ถ้าเป็นแบบเด็กเรา (นิเทศ) ซึ่งตอนเรียนเรามีแขนงวิชาเฉพาะ แตก่็ไม่ได้
บังคับว่าถ้าคุณเรียนแขนงไหนก็ต้องไปแขนงนั้นเท่านั้น แต่โดยกระบวนการของเด็กก็สามารถที่จะไปอยู่ใน
หน่วยงานที่หลากหลาย ทำงานได้หลายด้าน ซึ่งมันก็เหมือนว่าหน่วยงานก็มาคัดเด็กไปส่วนนึง ตามขอบข่าย
งานที่เขาต้องการ ซึ่งเราก็ไม่สามารถจะกีดกันเด็กได้เลยนะ เพราะด้วยกระบวนการมันจะมีการคัดกรองเด็ก
เอง เพื่อให้งานแต่ละงานเหมาะสมกับความสามารถของเด็กแต่ละคน แต่ว่าบางครั้งก็จะมีปัญหา อย่างเช่นว่า 
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บางหน่วยงานแมจ้ะมีการจดทะเบียนเป็นห้างหุ่นส่วนหรือบริษัท แต่เรากไ็ม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นบริษัท
หรือองค์กรเหล่านีไ้ดม้าตรฐานขนาดไหน อันนี้ก็เป็นข้อจำกัดของเราเหมือนกัน  

อาจารย์ทัศนียา เสรมิว่า ความจริงแล้วผู้สอนควรจะต้องตรวจสอบหน่วยงานให้ดีว่าหน่วยงานที่เรา
จะส่งนักศึกษาไปนั้นมีพี่เลี้ยงที่มีความเช่ียวชาญในศาสตรน์ั้น ๆ ดแูลหรอืไม่ ตามปกติพี่เลี้ยงควรจะมีคุณวุฒิ มี
ความเช่ียวชาญในด้านน้ันโดยตรง เพราะว่าการเป็นพี่เลี้ยงเนี่ยจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในศาสตรส์าขาของ
เรา เพื่อจะได้เข้าใจความรู้พ้ืนฐานของนักศึกษาด้วย  นอกจากนั้นแต่เดิมอาจารย์บางท่านอาจมองว่า ใครเรียน
ไม่เก่ง ให้ส่งไปฝึกงาน เพราะวิชาเรียนจะลดไปหลายวิชา เกรดจะได้ดีขึ้นเพราะการฝกึงานมักจะได้เกรดดี แต่
ในความเป็นจริงแล้วควรคัดเด็กที่มีความสามารถออกไป กระบวนการคัดเลือกเด็กจึงควรมีและสำคญัมาก 

อาจารย์ณัฎฐิน ีเล่าว่า ทีผ่่านมาเราจะบอกเด็กตลอดว่า "หนูคะ ตัวหนยูังเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย
พายัพอยู่นะ เพราะฉะนั้นหนูต้องใช้ความรู้ความสามารถทั้งหมดตั้งใจทำงานจริง ๆ " เราต้องย้ำกับนักศึกษา
เสมอว่าเขาเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย เพราะมีผลกับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยด้วย สำหรับสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษนั้น ในการคัดเลอืกสถานที่ อยา่งแรกเราต้องบอกกับนักศึกษาว่าให้เลือกจากสถานประกอบการที่
นักศึกษาชอบ หรืออยากทำงานจริง ๆ แล้วเราก็มาดูซ้ำในอีกระดับหน่ึงค่ะว่าสถานประกอบการนั้นนักศึกษาได้
ใช้ความรู้ความสามารถที่ได้เรยีนไปในระดับไหน อย่างเช่น เรียนสาขาภาษาอังกฤษ ในความเป็นจริงอาจ
เป็นไปไม่ได้ที่จะได้ทำงานโดยได้ใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมด 100 % แต่ถ้าได้ใช้ภาษาอังกฤษประมาณ 70% ขึ้นไป 
แบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้ว แต่หากน้อยกว่านี้ก็ต้องบอกนักศึกษาตามตรงว่ายังไม่เหมาะสม นักศึกษากจ็ะต้องช่วย
ผู้สอนสกรีนด้วยว่าสถานที่ที่เขาจะไปทำงานนั้นได้ใช้ภาษาอังกฤษหรือไม่ อาจจะเป็นในเรื่องของการเขียน
โต้ตอบ การเขียนตอบอีเมล หรือว่าอาจจะมีการติดต่อประสานกับลูกค้า อย่างคนล่าสุดน้ีไป ตม. ซึ่งแน่นอนอยู่
แล้วว่าจะต้องติดต่อกับชาวต่างชาต ิเพราะฉะนั้นคือ 80-90 เปอร์เซ็นตท์ี่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ อันนี้ผู้สอนก็จะ
โอเค เห็นด้วยว่าควรส่งเด็กไป ดังนั้นผู้สอนจึงจำเป็นที่จะต้องกรองด้วย 

อาจารย์สุภา ถามว่า เราต้องให้เด็กมาบอกเราใช่ไหมคะ ว่าเด็กต้องการจะทำที่ไหน 
อาจารยณ์ัฎฐิน ีตอบว่า ใช่ค่ะ  
อาจารย์สุภา ถามว่า แล้วเราควรให้เด็กเป็นคนไปติดต่อ หรือผู้สอนควรเป็นฝ่ายที่ไปติดต่อคะ 
อาจารย์ณัฎฐินี ตอบว่า ควรให้เด็กเป็นฝ่ายติดต่อในเบื้องแรกค่ะ 
อาจารย์นฤมล เสริมว่า ควรให้เด็กเป็นฝ่ายติดต่อในตอนเริ่มแรกก่อน โดยเฉพาะถ้าผู้สอนไม่มี

คลังข้อมูล ไมม่ีฐานข้อมูลขององค์กร หรือไม่มีMOU ถ้าเป็นกรณีแบบนี ้เด็กจะไปดูเองก่อนแล้วกระบวนการ
ของอาจารย์จะเป็นกระบวนการพิจารณาคัดกรอง หรือว่าสนับสนุนด้านเอกสารต่าง ๆ เพราะฉะนั้นถ้าเด็กคุย
กับพี่ แล้วพีพ่ิจารณาเห็นชอบอนุมัติให้ไป ผู้สอนจะต้องเตรียมเอกสารต่าง ๆ ของสหกิจ (เอกสารกลางของ
มหาวิทยาลัย) เพื่อให้เด็กไป ซึ่งมันจะเป็นเอกสารที่มีหลายใบ หลายชุดมากค่ะ 

อาจารย์สุภา ถามว่า แตถ่้าเราเป็นรายวิชาฝึกงาน เราต้องมีแบบฟอร์มเหมือนของสหกิจศึกษาไหมคะ 
อาจารย์นฤมล ตอบว่า อาจจะมีกระบวนการน้อยกว่าหน่อยนึง แต่กไ็ม่ได้ต่างกันมากนักซึ่งก็จะต้อง

ทำตามขั้นตอน บางบริษัทเป็นศิษย์เก่า หรืออาจารย์มีเครือข่าย ถ้าเป็นแบบนี้สถานประกอบการเขาก็ไม่
ต้องการแบบฟอร์มอะไรมากมาย แต่เรากค็วรจะไปดู เพราะบางทีสถานประกอบการต้องการแค่ใบขออนุญาต 
หรือจดหมายสง่ตัวเท่านั้น แต่บางสถานประกอบการก็ต้องการเอกสารมากกว่านั้น ดังนั้นผู้สอนต้องรับผิดชอบ
จัดเตรียมเอกสารให้พร้อมและครบถ้วน 

อาจารย์สุภา ถามว่า ในกรณีที่นักศึกษาเลือกสถานประกอบการที่ตนคุ้นเคย เช่น เป็นเพ่ือนพ่อ หรือ
เป็นสถานประกอบการของครอบครัว กรณีน้ีผู้สอนควรทำอย่างไร  
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อาจารย์นฤมล ตอบว่า จริง ๆ มันก็ไม่มีข้อห้าม และเรากไ็ม่ได้กีดกัน เพราะว่าหากมีเนื้องานที่
เหมาะสม เราก็ให้นะคะ ไม่ได้มีข้อห้ามแตอ่ย่างใด เพราะเราดูที่ภาระขอบข่ายของงาน เพราะเทอมนี้เรามี
นักศึกษาเป็นลูกเจ้าของบริษัทที่คล้ายกับของนิยมพานิชเชียงใหม่ แตอ่ยู่ที่กำแพงเพชร เราก็คุยกับเขาว่าถ้าเขา
ไป เขาจะไปทำอะไร เขาก็บอกว่าต่อไปเขาจะต้องไปรับผิดชอบฝ่ายการตลาด ดูแลสื่อทั้งหมด เราก็บอกว่าถ้า
เขามีโอกาส ทำไมเขาไม่ไปเรียนรู้จากหน่วยงานอื่นก่อน  แต่นักศึกษาตอบว่าในเวลาสี่เดือนนี้เขาอยากทำงาน
ให้บริษัททีบ่้าน เพื่อที่บ้านจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ แล้วก็มีเพื่อนนักศึกษาไปด้วยอีกหนึ่งคน รวมทั้งมีพี่
เลี้ยงสอนงานประกบอีกสองคน เราก็เลยเห็นว่าสิ่งที่เขาจะไปทำมันคืออนาคตของเขาที่รอเขาอยู่ข้างหน้า 
ดังนั้นเราก็ควรจะให้โอกาส ไม่กีดกัน แล้วเราจะมีโอกาสไปนิเทศงานเขา ซึ่งก็จะสามารถแนะนำสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ให้แก่เขาได้ กรณีแบบนี้อาจพิจารณาความเหมาะสมเป็นกรณี ๆ ไป ไม่ใช่ปฏิเสธอย่างเดียว 

อาจารย์สุภา กล่าวว่า ขอบคุณค่ะ ขออนญุาตสอบถามท่านอื่นที่มีประสบการณ์  เชน่ อาจารย์มารทิี่มี
ประสบการณ์เป็นอาจารย์นิเทศและสอนสหกิจ อาจารย์เคยอบรมหรือเปล่าคะ ถ้าอาจารย์เคยอบรมแล้วก็มี
ประสบการณ์ด้วย อาจารย์มีอะไรอยากแบ่งปันไหมคะ 

อาจารย์มาร ิตอบว่า ที่ผ่านมาจะกำหนด GPA ของเด็ก ว่าต้องถึง 2.00 จึงจะเข้าคุณสมบัติพิจารณา
ให้ไป เพราะแสดงว่ามีความรู้ในระดับหนึ่ง อีกอันนึงก็คือนักศึกษาคนนัน้ต้องมีความรับผิดชอบด้วย คือดู
พฤติกรรมประกอบ ดูความรับผิดชอบในการติดต่อประสานงาน เพราะเขาต้องเป็นตัวกลางประสานบริษัททาง
นู้น ในขณะเดยีวกันเขาก็ต้องคุยกับอาจารย์ด้วย แล้วก็คนที่ให้คะแนน 50% กค็ือบริษัท ส่วนอีก 50% ก็คือ
อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์สุภา ถามว่า การคัดเลือกนักศึกษาโดยใช้เกณฑ์การกำหนด GPA คือสิ่งทีส่าขาวิชากำหนด
หรือว่าสถานประกอบการกำหนดคะ 

อาจารยน์ฤมล ตอบว่า เกณฑ์ของสหกิจไม่ได้กำหนดค่ะ  แต่เรามองว่าอย่างของนิเทศในอดีตที่ผ่าน
มาเนี่ยไม่ได้บังคับเลย จะไปสหกิจ หรือไปฝกึงานก็ได้ หรือไม่ไปก็ได้  แตห่ลักสูตรตอนน้ีบังคับว่านักศึกษาที่จะ
ไปฝึกงานหรือไปสหกิจ จะตอ้งเรียนอยู่ปี4 เทอม2 ซึ่งแสดงว่าพร้อมจบ เพราะถ้าฝึกกลับมาแล้วก็จะจบได้ 
อย่างน้อยก็ตอนปี 4 เทอม1 เรามรีายวิชา ชื่อบริษัทจำลอง เพราะฉะนั้นเราจะคัดกรองคุณสมบัติของเด็กใน
ตอนนั้นเลย เพราะคนที่จะเข้ามาทำงานในบริษัทจำลองไดต้้องเรียนผ่านมาแล้วกี่ปี รวมกี่หน่วยกิต น่ันก็
หมายความว่าเด็กที่ตกหล่นต้ังแต่ปี 1 ปี 2 แล้วไม่ไปรีเกรด เขาจะมาลงตัวนี้ไม่ได ้แต่ถ้าหากเขาผ่านบริษัท
จำลอง แปลว่าเขามีความพร้อมส่วนหน่ึง เพื่อที่จะมาต่อ ปี4 เทอม2 แลว้จบได้เลย หรืออาจจะขาดไปไม่กี่
หน่วยกิต แล้วให้มาลงซมัเมอร์อีกนิดนึงแล้วจึงค่อยจบได้  ดังนั้นที่นิเทศเราไม่ได้ดทูี่ GPA ของเด็กเป็นหลัก แต่
เราดูที่จำนวนวิชาที่เขาผ่าน 

อาจารย์ทัศนียา เสรมิว่า ของสาขาจิตวิทยาน้ัน เราไม่ได้ดูที่ GPA แต่เราจะใช้วิธีสกรีนจากรายวิชาที่
เขาต้องผ่าน อย่างเช่น ถ้าเด็กจะไปฝึกงาน เด็กจะต้องผ่านวิชาบังคับก่อนวิชาอะไรบ้าง โดยของสาขาจิตวิทยา
เราจะทำ Study Program ไว ้2 แผนเลย แผนที่นักศึกษาต้องการที่จะเรียน เช่น ฝึกงาน 3 เดือน หนึ่งแผน 
กับอีกแผนหนึง่คือเด็กทีอ่ยากจะไปสหกิจ 4 เดือน เราก็จะให้นักศึกษาเลือกเอาว่าเขาอยากจะไปในด้านไหน 

อาจารยส์ุภา ถามว่า ดังนั้นหมายความว่าจริง ๆ แล้วก็ไม่ไดม้ีกฎเกณฑ์ตายตัวแต่อย่างใดใช่ไหมคะ 
แต่เป็นสิ่งที่แตล่ะสาขาจะสามารถออกแบบหรือออกข้อกำหนดเองว่าเราคาดหวังอะไรในตัวนักศึกษาบ้าง
ก่อนที่จะส่งตัวออกไป 

อาจารย์ทัศนียา ตอบว่า ถ้าเป็นวิชาสหกิจเนี่ย ที่ผ่านมาทางฝ่ายวิชาการเขาค่อนข้างจะกำหนดนะคะ 
แม้กระทั่งคำอธิบายรายวิชาก็ยังต้องเหมือนกัน  ในประเด็นข้อกำหนดนี้อาจจะต้องถามฝ่ายวิชาการให้แน่ชัด
อีกที 
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อาจารย์นฤมล อธิบายว่า เคยถามมาแล้วคะ่ ไม่มีข้อกำหนดตายตัว มันน่าจะเป็นการที่เราเอา
ระเบียบมาปรับใช้กับเด็กของเรา ที่จริงที่เราว่าเราให้เด็กผ่านเทอม1 ซึ่งเป็นวิชาบริษัทจำลองหรือโครงงานเนี่ย
เราคุยกันในกรรมการบริหารหลักสูตร แล้วเราก็ต้ังเกณฑ์ขึ้นมา ซึ่งเด็กบางคนก็จะคิดว่าถูกกีดกันหรืออะไร แต่
เราคิดว่าถ้าเขาเรียนวิชานี้ไม่ไดก้็ยิ่งไม่น่าให้ไป เพราะเป็นวิชาที่รับผิดชอบตัวเองหรือรับผิดชอบหน่วยงานซึ่งมี
อาจารย์ในคณะเป็นพี่เลี้ยง ถ้าเขายังไม่รับผิดชอบ แล้วเขาจะรับผิดชอบอย่างอ่ืนหรือหน่วยงานภายนอกได้
อย่างไร ปัญหาย่ิงจะไปกันใหญ่ ถูกต้องไหมคะ นั่นคือสิ่งที่เรามอง ถึงแม้ว่าเดก็จะบ่นก็บ่นไป นั่นคือเหตุผลที่
เราใช้เกณฑ์นี้ เหมือนทดลองค่ะ ถ้ามนัเฟลปหีน้าเราค่อยปรับใหม่ก็ได ้อะไรประมาณนี้ค่ะ เพราะมหาวิทยาลัย
มีเกณฑ์แต่มันก็เป็นเกณฑ์กลางที่ไม่ไดเ้หมาะกับเด็กเราจริง ๆ แต่เรามีความรู้สึกว่าถ้าเราไปเรียนรู้เกณฑ์ แล้ว
ถ้าเกณฑ์นั้นไม่เอื้อกับเด็ก กับหลักสูตรเรา เราอาจจะไปเสนอต่อมหาวิทยาลัยได้ ส่วนเรื่องคำอธิบายรายวิชา
น้ันเขาจะกำหนดอยู่แล้ว ว่าคำอธิบายรายวิชาสำหรับวิชาสหกิจทุกสาขาต้องเหมือนกัน เลขรหสัวิชาก็
เหมือนกัน 
 อาจารย์สุภา กล่าวว่า ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออย่างดี แม้ยังมีอีกหลายประเด็นที่
ต้องการจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แต่ด้วยภารกิจและเวลาที่จำกดั จึงขอเชิญชวนให้ทุกท่านมาร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันอีกในครั้งต่อไป แล้วพบกันใหม่นะคะ สวัสดคี่ะ  
 

********************************** 
 
สรุปประเด็นสาระสำคัญจากการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2 
 

1. ความรู้ทั่วไปทีไ่ด้รับจากการไปเข้าร่วมอบรมสหกิจศึกษา 
หน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์ที่รับผิดชอบวิชา เช่น การคัดเลือกสถานประกอบการ การติดต่อ

ประสานกับสถานประกอบการ  โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจำเป็นต้องผ่านการอบรมสหกิจศึกษามาก่อน 
แต่อาจารย์ที่ไปนิเทศงานไม่จำเป็นต้องผ่านการอบรมก็ได้ แต่ควรจะได้รับการปฐมนิเทศหรือทำความเข้าใจ
จากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาเสียก่อน 

บทบาทของผู้สอนคือ ต้องวิเคราะห์จุดเด่นของผู้เรียนให้สอดคล้องกับสถานประกอบการ 
ต้องสำรวจความต้องการของผู้เรียนและสำรวจสถานประกอบการ โดยพิจารณาจากความน่าเชื่อถือ และ
ประโยชน์ทีน่ักศึกษาจะได้รับเป็นข้อสำคัญ  และต้องรู้จักการใช้จิตวิทยาในการสื่อสาร เพื่อให้สามารถสร้าง
เครือข่ายได้ในระยะยาว รวมทั้งยังต้องทำหน้าที่วิเคราะห์เพื่อคัดกรอง กล่าวคือ ผู้สอนจะต้องทำหน้าที่คัด
กรองและคัดเลือกนักศึกษา โดยพิจารณาจากองค์ประกอบต่าง ๆ  เช่น พฤติกรรม  ระดับคะแนนGPA รวมทั้ง
ข้อจำกัดของนักศึกษาแต่ละบุคคล นอกจากนั้นยังต้องคัดเลือกหน่วยงานให้เหมาะสม คือต้องคัดเลือกและคัด
กรองนักศึกษาให้เหมาะกับหน่วยงานแต่ละแห่ง สำหรับในการทำงานของผู้สอนนั้น สามารถทำงานในลักษณะ
ของ Working Blog ได้ กล่าวคือ แม้ผู้สอนอาจจะทำงานร่วมกัน แต่ในกรณีที่จะไปติดต่อหน่วยงานก็ไม่
จำเป็นต้องเดินทางไปพร้อมกันทุกครั้ง แต่ควรมีการบันทึกไว้ว่าติดต่อหน่วยงานนี้เป็นอย่างไร เพื่อในทีมผู้สอน
คนอื่นจะสามารถ Follow upตามได้ (เมื่อคนในทีมมาอ่านสิ่งที่บันทึกไว้ก็จะทำงานต่อเนื่องกันได้ทันที) 
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2. ความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งรายวิชาสหกจิศึกษาและรายวิชาการฝึกงาน 
ความเหมือน คือมรีูปแบบลกัษณะวิชา และวิธีการคล้ายคลึงกัน  ส่วนความแตกต่างนั้น สามารถ

จำแนกได้หลายประเด็นย่อย ได้แก ่
- จำนวนหน่วยกิต จำนวนชั่วโมง ซึ่งจะมีผลกับระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา 
- สถานภาพ (ในรายวิชาการฝึกประสบการณ์ นักศึกษาจะเป็นผู้เรียนรู้ ในขณะที่รายวิชาสหกิจศึกษา

นักศึกษาจะเปรียบเสมือนเป็นพนักงานในองค์กรนั้น ๆ ) 
- สิ่งที่สถานประกอบได้รับหากให้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา เช่น ทางภาครัฐให้สิทธิประโยชน์

ทางด้านภาษีเพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับสถานประกอบการที่เข้าร่วม  
- จำนวนพี่เลี้ยง โดยรายวิชาฝึกประสบการณ์นั้นพี่เลี้ยง 1 ทา่นสามารถรับผิดชอบดูแลนักศึกษาได้

หลายคน แต่รายวิชาสหกิจศึกษาจะต้องใช้พี่เลี้ยง 1 ท่าน ต่อ นักศึกษา 1 คน 
- ในรายวิชาสหกิจศึกษาผู้เรียนจะต้องทำ Project / โครงงานที่ผลิตใหแ้กส่ถานประกอบการ 

 
3. เกณฑ์/กระบวนการทีใ่ชค้ัดเลือกนักศึกษาให้ไปฝึกงานหรือสหกิจศึกษา ซึ่งพบว่าไม่ได้มี

กฎเกณฑ์ตายตัว แตเ่ป็นสิ่งที่แต่ละสาขาจะสามารถออกแบบหรือออกข้อกำหนดเองว่าก่อนที่จะส่งตัวนักศึกษา
ออกไปภายนอก หลักสูตรคาดหวังว่านักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร เช่น ระดับ GPA สะสมไมน่้อยกว่า 
2.00  พฤติกรรมดี มีความรบัผิดชอบ  เรียนผ่านรายวิชาบังคับก่อนที่จำเป็น  เป็นต้น 
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การถอดบทเรยีนและสังเคราะห์ความรู ้
บันทึกการประชุมการจัดการความรู้ กลุ่มย่อยครั้งที่ 3 
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม  2563 เวลา  14.00-16.00 น. 

ณ ห้องประชมุ อาคารเบญจบรรณ 
 
ผู้นำกลุ่ม    : อาจารยส์ุภา  พูนผล 
ผู้อำนวยความสะดวก   : อาจารยส์ุภา  พูนผล 
ผู้จดบันทึก    : อาจารย์ดร.ป่ินอนงค์  อำปะละ 
ผู้เขา้ร่วมแลกเปลีย่นเรียนรู้ :  

1. อาจารย์สุภา  พูนผล 
2. อาจารย์สุรีพันธ์  เทพอุด 
3. อาจารย์ ดร.ปิ่นอนงค์ อำปะละ 
4. อาจารย์มาริ  แก้วแดง 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัชตพล ชัยเกียรติธรรม 
6. อาจารย์นฤมล  วันทนีย ์
7. อาจารย์ณัฎฐินี  เขื่อนศร ี
8. อาจารย์ทัศนียา  วงศ์จันทร ์
9. อาจารย์เบญจมาภรณ์  เมฆรา 
10. อาจารย์ภัสฤทัย  สะอาดไพร 
11. อาจารย์เมธี  พุทธวงศ์ 

 
ประเดน็ 

1. ขอบข่ายหรอืหน้าที่รับผิดชอบของผู้สอน 
2. เกณฑ์การประเมินผลที่ใช้ในรายวิชา  

 
เลา่เรื่อง   

จากการประชุมที่ผ่านมาในวนัที่ 17 พฤศจกิายน 2563 ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ในประเด็น
ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างรายวิชาสหกิจศึกษากับรายวิชาการฝึกงาน และเทคนิคกระบวนการ
คัดเลือกนักศึกษาให้ไปฝึกงานหรือสหกิจศกึษา แต่ด้วยระยะเวลาที่จำกัด ในครั้งนี้จึงเป็นครั้งที่ 3 ที่
คณะกรรมการจะได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้และแสดงความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าวเพื่อให้เกิดความ
ต่อเนื่อง 

อาจารยส์ุภา ถามว่า ขอตั้งประเด็นคำถามต่อเนื่องจากในครั้งที่แล้วนะคะ คราวก่อนเราคุยกันว่าเวลา
จะส่งนักศึกษาไป ควรต้องมีขั้นตอนอย่างไร ควรมีเกณฑ์ใดเพื่อใชค้ัดเลือกเด็กบ้าง ดังนั้นในครั้งนี้จึงอยาก
ทราบเกี่ยวกับขอบข่ายหรือหน้าที่รับผิดชอบของผู้สอนค่ะ ว่าถ้าเปิดสอนรายวิชาลักษณะน้ีผู้สอนต้องทำ
อะไรบ้างคะ 

อาจารย์ทศันียา กล่าวว่า ขออนุญาตเริ่มก่อนนะคะ อันนี้เป็นแบบจำลองเฉย ๆ สำหรับครูผู้สอน ไม่
ว่าจะเป็นวิชาสหกิจหรือฝึกงาน หลักสำคัญกค็ือ ก่อนที่จะสง่เด็กไป ขณะที่ส่งไป  และหลังจากที่เด็กกลับมา
ผู้สอนจะต้องรับผิดชอบและทำอะไรบ้าง  เริ่มจากก่อนที่จะส่งเด็กไป ผู้สอนก็ต้องทำหน้าที่ติดต่อหน่วยงาน 
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ประสานงาน จากนั้นก็เตรียมความพร้อมก่อนที่เราจะส่งนักศึกษาไป โดยเฉพาะการปฐมนิเทศ อย่างที่สาขา
จิตวิทยานั้นการเตรียมความพร้อมไม่ใช่ว่าเอาเด็กที่จะไปมานั่งอบรมเท่านั้น แตเ่ราควรจะเตรียมความพร้อม
เด็กต้ังแตต่อนที่พวกเขาเรียนอยู่ปี 1 อย่างเช่น ทุกครั้งเมื่อมรีุ่นพี่กลับมาจากสหกิจศึกษาหรือฝึกงาน รุ่นพี่
จะต้องมารายงานนำเสนอ อาจารยก็์ควรจะใหน้ักศึกษาทุกชั้นปีเข้าไปฟังเลยว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง ใน
การฝึกงานต้องทำอะไร เป็นแบบไหน คือเปิดกว้างให้เด็กทุกคนเข้ามาฟังเพื่อสร้างความคุ้นเคย ตอนฟังครั้ง
แรกตอนปี 1 อาจจะฟังไม่รู้เรื่อง แตพ่อปี2 ก็จะเข้าใจขึ้นมาหน่อย  

นอกจากการเตรียมความพร้อมแล้วนะคะจะต้องมีการปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาที่จะเราจะส่ง
นักศึกษาไปสหกิจศึกษาหรือฝกึงาน โดยควรเตรียมในหลาย ๆ เรื่อง เช่น ในเรื่องของการวางตัว ในเรื่องของ
การเตรียมความพร้อม แล้วกใ็ห้เขาทราบเรือ่งความคาดหวังของหน่วยงาน ว่าทางหน่วยงานคาดหวังอะไรจาก
ตัวนักศึกษาที่จะไป น่ีก็เป็นสิง่ท่ีเราจะต้องนำมาปฐมนิเทศ แล้วการปฐมนิเทศนี้ไมใ่ช่ว่าเราเอาเฉพาะแต่
ปฐมนิเทศให้แก่นักศึกษาเราฟังเท่านั้น อาจจะต้องไปเรียนเชิญทางหน่วยงาน พี่เลี้ยงของหน่วยงานมา
ปฐมนิเทศร่วมกับนักศึกษาของเราด้วย  ในการปฐมนิเทศหากพี่เลี้ยงของหน่วยงานสามารถมาไดก้็จะเป็นการดี  
แต่ถ้าตัวแทนของหน่วยงานหรือพี่เลี้ยงมาไม่ได้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชากจ็ะต้องทำหน้าที่ไปอธิบายหรือชี้แจง 
ไปพูดให้พี่เลี้ยงเข้าใจว่ารายวิชาสหกิจศึกษาหรือฝึกงานมีลักษณะเป็นอย่างไร  ในส่วนนีผู้้สอนต้องอดทน
พอสมควร เพราะว่าต้องพูดเรื่องเดิมซ้ำ ๆ เช่น พูดให้ระดับผู้อำนวยการเข้าใจว่าเป็นอย่างไรแล้ว จากนั้นก็ไป
พูดอธิบายที่หัวหน้างาน จากหัวหน้างานกอ็าจจะต้องไปอธิบายพี่เลี้ยงอีกครั้งเพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน  
ดังนั้นเวลาเราทำงานเราจะต้องอาศัยความต่อเนื่องตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการไปจนถึงผู้บังคับบัญชาระดับต้น
ของนักศึกษาเพ่ือให้เขาเข้าใจ  บางครั้งผู้สอนก็ต้องทำหน้าที่เหมือนกับว่าไปเจาะตลาดแรงงานให้กับเด็กด้วย  
เพราะว่าบางครั้งหน่วยงานอาจจะยังมองไม่เห็นภาพความสำคัญของศาสตร์ของเรา อย่างเช่น เขาจะได้รู้ว่าเรา
เรียนจิตวิทยาสังคมมาน้ัน จติวิทยาสังคมสามารถจะทำอะไรให้กับหน่วยงานของเขาได้บ้าง  ผู้สอนอาจจะเข้า
ไปช้ีประเด็นให้กับสถานประกอบการ เพื่อให้เขาเห็นว่าศาสตร์ของเรามีความสำคัญกับหน่วยงานของเขา
อย่างไร มีความเช่ียวชาญสอดคล้องกับงานประเภทไหนของเขาบ้าง 

อีกประเด็นที่อยากเสริมจากการคุยกันครั้งที่แล้วก็คือ การที่ให้นักศึกษาไปหาสถานประกอบการด้วย
ตนเอง อันนีก้็ถือว่าเป็นข้อดีนะคะ ถือเป็นการเตรียมตัว เพราะในชีวิตจริงเวลาที่นักศึกษาสำเร็จการศึกษาไป
แล้วเนี่ยนักศึกษาจะต้องไปหางานด้วยตนเอง ไม่มีใครที่จะมาหางาน คอยประคบประหงม ทำหน้าทีอ่อก
จดหมายหรือพาไปส่งตัว เพราะฉะนั้นการที่เราให้นักศึกษาไปหาตลาดเองด้วยตัวของเขาเอง เขาจะรู้เลยว่าใน
ชีวิตจริงเป็นอย่างไร นี่คือสิ่งที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้  อันนีก้็เป็นคร่าว ๆ นะคะ ต่อมาก็คือหน้าที่เมื่อตอนที่ส่ง
นักศึกษาไปแล้ว ผู้สอนก็จะต้องรับผิดชอบการไปนิเทศเอง ในช่วงแรก ผู้สอนอาจจะยังไม่ต้องไปในทันทีทันใด
ก็ได ้เพราะว่าช่วงแรกนักศึกษาอาจจะต้องใช้เวลาปรับตัว แตพ่อผ่านไปได้ระยะหน่ึงหรือเริ่มมีประเด็น ผู้สอนก็
ต้องรีบเข้าไป ปัจจุบันการไปนิเทศน้ันเราไม่จำเป็นต้องเดินทางไปในสถานที่จริงทุกครั้งก็ได้ อาจจะใช้
เทคโนโลยี เครือ่งมือสื่อสาร การโทรศัพท์สอบถามแล้วนิเทศงานกไ็ด้นะคะ นอกจากหน้าทีก่ารนิเทศแล้วก็คือ
หน้าที่ของการกำกับติดตาม ทุกท่านสามารถดูรายละเอียดได้จากเอกสารที่เอามาให้ในวันนี้เพื่อประกอบการ
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการฝึกงาน  โดยสามารถเอาไปปรับประยุกต์ใช้ได้กับรายวิชาสหกิจศึกษาด้วย อย่างใน
ท้ายเอกสารนะคะจะเป็นในเรื่องของการประเมินในทุก ๆ ขั้นตอนของการฝึกงาน ตามที่ได้จัดทำขึ้นมาเป็นของ
ที่ใช้ในสาขาจติวิทยานะคะ ในการประเมินการปฏิบัตงิาน เราจะมีการประเมินเป็นระยะ ๆ อย่างในชว่งแรกเรา
จะประเมินเลยว่าเด็กเป็นอย่างไรบ้าง โดยให้พีเ่ลี้ยงช่วยประเมิน ในช่วงเดือนที1่ เป็นอย่างไรบ้าง ช่วงแรก 
ตุลาคม พฤศจกิายน นักศึกษาเป็นอย่างไรบ้าง อาจารย์และพี่เลี้ยงจะประเมิน  จากนั้นในช่วงกลางเป็นอย่างไร 
ทั้งหมดนี ้จะแบ่งเป็น 3 ระยะ เริ่มไปครั้งแรก แล้วก็ช่วงกลาง ๆ ถ้าเทอมสองก็จะเป็นช่วงเดือนธันวาคม พอ
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ช่วงปลาย เด็กใกล้จะกลับแล้ว ก็จะเป็นช่วงเดือนมกราคม หรือกุมภาพันธป์ระมาณน้ีค่ะ  การทีเ่ราต้องแบ่ง
การประเมินเป็น 3 ระยะ ก็เพื่อต้องการดูพัฒนาการ เด็กแต่ละคนจะมพีัฒนาการในการทำงานเลยว่าการ
ทำงานของตนนั้นเป็นอย่างไร ซึ่งถือเป็นการประเมินพฤติกรรม  

นอกจากแบบประเมินพฤติกรรมการทำงานแล้ว สำหรับในเอกสารที่ 2-3 จะเป็นแบบประเมิน
โครงงานค่ะ โดยผู้สอนจะได้มอบหมายชิ้นงานให้นักศึกษาไปทำ อย่างของสาขาจิตวิทยาจะเน้นเรื่องของการ
ทำโครงงานหรือการบริการชุมชนที่ตอบสนองตามความต้องการของหน่วยงาน เช่น ในช่วงเวลาปกติทาง
หน่วยงานอาจจะมีโจทย์ที่อยากทำ หรอืมีประเด็นที่ต้องการทราบ เพียงแต่ว่าเขายังไม่มีแผนที่จะทำวิจัยหรือ
ยังไม่มีเวลาค้นคว้าในเรื่องน้ัน เมื่อเราส่งเด็กไป เด็กก็จะไปช่วยทำในตรงนี้ ถ้าเป็นงานวิจัยก็เป็นงานวิจัยระดับ
ต้น ไม่ลึกมาก เป็นงานวิจัยแบบเบบี้ เหล่านี้ต้องบอกตั้งแต่ตอนที่นักศึกษาไปติดต่อหน่วยงานเพ่ือหน่วยงานจะ
ได้คิดและวางแผนใหส้อดคลอ้งเป็นไปตามแผนของผู้สอน เป็นไปตามเง่ือนไขของวิชา  หรือบางหน่วยงาน
อาจจะไม่ใช่การทำวิจัยแต่เป็นการบริการชุมชนก็ได้ เด็กจะต้องคิด สร้างโครงการขึ้นมาเพื่อให้ตอบสนองความ
ต้องการของหน่วยงาน  เพราะฉะนั้นเอกสารชุดที่ 4 จะเป็นแบบประเมินงานทีน่ักศึกษาของเราสร้างให้กับ
หน่วยงาน อาจจะเป็นงานที่หน่วยงานอยากจะทำแต่ไม่มโีอกาสได้ทำ จึงมอบหมายให้เด็กทำในช่วงเวลาสั้นๆ
นะคะ สำหรับเอกสารในชุดที่ 2 จะเป็นเรื่องของการศึกษาหน่วยงาน ที่มีเอกสารนี้ก็เพราะหลักสูตรคิดว่าอย่าง
น้อยเมื่อเด็กได้ไปอยู่ในหน่วยงานน้ัน เขาควรจะต้องรู้ว่าหน่วยงานนั้นเป็นอย่างไร ตั้งอยู่ที่ไหน มีประวัติความ
เป็นมาอย่างไร เพราะฉะนั้นทางสถานศึกษาก็จะให้เด็กใช้เวลาในช่วงเดือนแรกศึกษาว่าหน่วยงานนั้นมีประวัติ
ความเป็นมาอย่างไร มีจุดเด่น มีปัญหา มีอปุสรรคอย่างไร ซึ่งเด็กจะได้รู้ลึกถึงตรงนี้ ถือเป็นการเรียนรู้ที่ทำให้
เด็กได้รู้จักกับหน่วยงานที่เขาไปอยู่นะคะ นอกจากนี้เราก็จะมีการประเมินเรื่องมนุษยสัมพันธ์ด้วย ส่วนการ
ประเมินในช่วงสุดท้ายก็จะเป็นการประเมินหลังจากทีน่ักศกึษาเขากลับมาแล้ว แล้วต้องมานำเสนอรายงานให้
อาจารย์ทราบค่ะ อันนีก้็เปน็ตัวอย่างเฉย ๆ นะคะ อาจารย์สามารถที่จะประยุกต์ใช้ในเรื่องของการเรียนการ
สอนสหกิจศึกษาก็ได้ นอกจากนี้ยังมีเอกสารตัวอย่าง มคอ.4 ด้วยค่ะ เพราะที่ออกแบบวางแผนในมคอ.4 นี้ก็
กลั่นมาจากประสบการณ์การสอนรายวิชาเหล่านี้มาเป็น 20 ป ีเบื้องต้นก็จะมีประมาณนี้ก่อนนะคะ 

อาจารยส์ุภา ถามว่า ที่ผ่านมาอาจารย์เป็นเจ้าของของวิชาคนเดียวเลยหรือเปล่าคะ 
อาจารย์ทศันียา ตอบว่า ไม่ใช่ค่ะ แตก่ารทำแผน การสร้างเกณฑ์ประเมินหรือออกแบบกระบวนการ

สอนวิชาฝึกงานที่พี่เขียนเป็นตัวอย่างมาให้อาจารย์ดูน้ี มันเป็นตัวอย่างที่มาจากประสบการณ์และการสอน
อย่างต่อเนื่องของพี่  และเราก็สะสมเรื่องนั้นเรื่องนี้มาเรื่อย ๆ มาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน สกัดความรู้ที่ได้มาจาก
การที่ไปอบรม ไปเจอวิทยากรในกลุ่มย่อยของสหกิจศึกษา เราก็เลยได้มีโอกาสแลกเปลีย่น มันก็เลยทำให้เกิด
ความคิดในการที่จะเขียนตัวนี้ขึ้นมา ถือเป็นประสบการณ์ตรงที่มันมาจากการที่เราไปทำงาน ไปอบรม ไปเจอ
คนในสถาบันตา่ง ๆ ที่เขาทำตรงนี ้แล้วก็มาจากการที่เราไปพูดคุยกับพ่ีเลี้ยงในแต่ละหน่วยงานที่เราส่ง
นักศึกษาไปสหกิจศึกษาหรือฝกึงาน เพราะบางทีการออกไปนิเทศไม่ใช่เพียงแค่การไปพูดคุย หรือถามว่า
นักศึกษาเป็นยังไง โปรเจคเป็นยังไง เราไม่ได้มุ่งไปที่โปรเจคเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แตเ่ราใช้โอกาสช่วงที่เราไป
นิเทศเพื่อไปพบปะหน่วยงาน ไปศึกษาความคาดหวังของหน่วยงานว่าหน่วยงานต้องการอะไรหรือมีปัญหา
อะไร เขาอยากจะให้เด็กของเราพัฒนาในจุดไหนอะไรยังไงบ้าง นี่แหละค่ะมันก็เลยทำให้เรามีแนวความคิดแล้ว
ก็ออกมาสร้างเป็นเกณฑ์การประเมิน เกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละอัน เพราะเกณฑ์การประเมินหลายข้อก็มา
จากหน่วยงานโดยเขาจะบอกว่า อาจารยน์่าจะทำแบบนั้นสิ แบบนีส้ิ อะไรอย่างนี้ค่ะ ซึ่งเราก็เลยนำมาปรับไป
เรื่อย ๆ แต่อย่างไรก็ตามศาสตร์แต่ละสาขาก็จะไม่เหมือนกัน ก็จะมคีวามแตกต่าง อาจารย์ก็อาจจะใช้ตัวนี้เป็น
แค่ตุ๊กตาตัวหน่ึงสำหรับที่จะไปประยกุตใ์ช้ในการทำงานให้เหมาะกับสาขาของอาจารย์ 
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อาจารยส์ุภา ถามว่า ของสาขาอื่น เวลาไปประเมินต้องทำเกณฑ์การประเมินเป็นแบบนีเ้หมือนกัน
ไหมคะ 

อาจารยน์ฤมล ตอบว่า ของนิเทศ เดิมวิชาฝึกงานเป็นเอกเลือกที่ลงซัมเมอร์ซึ่งจะเป็นแค่ 3 หน่วยกติ 
เท่านั้น ก็เทียบเท่ากับเอกเลือกตัวอื่น ๆ  แล้วตอนนี้พอเราทำหลักสูตรเปน็การให้เลือกระหว่างสหกิจ กับ
ฝึกงาน (6 หนว่ยกิต) เราก็เหมือนขยายจากความรู้เดิมที่เราเคยทำให้มันครอบคลุมมากขึ้น ละเอียดมากขึ้น 
แล้วก็พอทำงานเน่ีย เมื่อเรารู้ว่าเด็กเลือกแผนนี้ แบบนี้ เราก็ต้องคุยกนัว่าแบบการประเมินจะต้องไม่ต่างกัน
มากนะ เพราะฉะนั้นเด๋ียวเด็กก็จะรู้สึกว่าอันนี้ง่าย หรืออันนี้ยากเกินไป เพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีบาลานซ์กัน 
แล้วแบบประเมินเราก็ต้องดูว่าอาจารย์ก็ต้องประเมิน พี่เลี้ยงก็ต้องประเมิน แล้วก็มีตอนที่ออกไปนิเทศที่ต้อง
ประเมิน ดังนั้นควรจะสร้างเกณฑ์อย่างไรให้เหมาะสม แต่ก็ยังไม่ละเอียดเท่าของจิตวิทยา เพราะว่าของเรานี่
ประสบการณ์น้อย ก็จะละเอียดน้อยกว่า 

อาจารยส์ุภา  ถามว่า อย่างในส่วนของพ่ีเลี้ยงซึ่งเขาจะประเมินด้วยส่วนหนึ่งเหมือนกนั  พีเ่ลี้ยงกับ
หน่วยงานนี่คือความหมายเดียวกันไหมคะ เรามีแบบประเมินไปให้เขาหรอืว่าอย่างไรคะ 

อาจารยน์ฤมล ตอบว่า เรามีแบบประเมินไปให้เขาค่ะ เวลาที่ส่งแบบประเมินไปเราไม่เคยเจอนะว่า
เขาไม่เห็นด้วยกับเกณฑ์หรือประเด็นการประเมิน เพราะที่ผ่านมาเขาก็จะประเมินตามไอเท็มที่เรามอบหมาย
เพียงแต่ว่าเราอาจจะเจอปัญหาเรื่องน้ำหนักมือ เหมือนอย่างอาจารย์บางคนให้เกรดโหด อาจารย์บางคนให้
เกรดง่ายอย่างน้ีค่ะ แบบนีม้ากกว่าที่ทำให้เรากังวล ปัญหาของสหกิจยังไม่เจอเพราะตอนนี้สหกิจเราเพิง่เริ่ม 
แต่ตัวอย่างที่มีคือย้อนไปในวิชาฝึกงาน สมมุติเด็กไปฝึกงานที่ช่อง 11 เชยีงใหม่อย่างนี้ ซึ่งช่อง11 มันเป็น
ระเบียบราชการใช่ไหม ก็จะมกีฎระเบียบเจ้าหน้าที่เขาก็จะเป็นพนักงานที่แบบว่าฟิกซ์เข้า 08.30 เลิก แล้วเด็ก
อีกคนหน่ึงไปฝึกงานเป็นดีเจเปิดเพลงอยู่บนเซ็นทรัลแอร์พอร์ตช้ันบนตรงทางเข้าโรงหนัง จากคะแนนประเมิน 
100% เด็กที่ไปฝึกงานดีเจได้มา 85% ในขณะที่เด็กที่ไปฝึกงานทีช่่อง 11 อาจจะได้คะแนนมา 60 กวา่ ๆ แล้ว
เราเป็นผู้สอนที่เคยสอนเด็กมา เราจะมีความรู้สึกว่าเด็กที่ไปช่อง 11 มันเก่งกว่านะ แต่เราให้คะแนนไม่ได้ มัน
ยากนะ ก็ได้แต่ถือว่ามีคะแนนจากหน่วยงานส่วนหนึ่ง และมีคะแนนจากผู้สอนอีกส่วนหนึ่ง ก็อาจจะบาลานซ์
กันไปบ้างเพราะพี่เลี้ยงบางคนก็ใจดมีากเกนิไป  

อาจารย์ทศันียา เสรมิว่า อย่างในส่วนของตนเองนัน้ เวลาเราสอนเราเข้าไปประกบเลย เราถือว่าเรา
เอาแบบ 50:50 เลย ทางหน่วยงานจะรับผิดชอบ 50%  ตามที่เรากำหนด ส่วนอาจารย์ผู้สอนก็จะรบัผิดชอบ
อีก 50% ประเด็นนี้ถือว่าได้ปรับปรุงมาแล้วเพราะว่ามันมีปัญหา  จากเมื่อก่อนเราให้หน่วยงาน 80%บ้าง หรือ 
60%  แล้วมันมีปัญหาโดยเฉพาะในกรณีที่เด็กสนิทกับพี่เลี้ยงมากเลย  หน่วยงานก็จะให้คะแนนเด็กสูงมาก 
ในขณะที่เด็กอกีคนเก่งมากเลยปรากฏว่าได้คะแนนน้อย ทำให้มีผลกบัเกรดของเด็ก เพราะฉะนั้นก็เลยตัดสินใจ
ในการบริหารจัดการคือแบ่งเป็น 50:50  เพราะเราก็เห็นพัฒนาการจากการที่เราไปประกบติดตามเขาอยู่แล้ว 
นอกจากนั้น ในการประเมินนี้ผู้สอนจะไม่ใช่เป็นฝ่ายที่จะไปตามจีอ้ยู่ตลอดเวลาหรือจะไปไดใ้นทุก ๆ อาทิตย์
นะคะ แต่เราจะทราบการทำงานของเด็กจากการบันทึก คือ เด็กต้องมีสมุด ทุกคนจะต้องมีสมุดจดบันทึกว่าใน
แต่ละอาทิตย์นักศึกษาไปทำอะไร วันน้ีไปทำอะไร ไดท้ำประโยชนอ์ะไร ได้เรียนรู้อะไร หรือได้รับอะไรบ้างใน
แต่ละวัน แล้วพอมาจนถึงสิ้นสุดในแต่ละอาทิตย์ก็ต้องส่งสมุดมาให้ผู้สอนอ่าน ซึ่งพี่เลี้ยงก็จะได้อ่านด้วย เพราะ
ต้องเซ็นรับทราบ 

อาจารยน์ฤมล เล่าว่า  อย่างของนิเทศก็มีสมุดบันทึกเช่นกัน เป็น Weekly Report โดยใช้แบบฟอร์ม
กลางของสหกิจเป็นต้นแบบ  จากนั้นนิเทศก็เอามาปรับใหม ่จากแนวต้ังก็เอามาทำเป็นแนวนอน เพิ่มตาราง มี
รายละเอียดหัวข้อ เช่น สิ่งที่นักศึกษาได้ปฏิบัติ นักศึกษาได้ใช้ความรู้อย่างไร  มีปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้าง 
แล้วแก้ปญัหานั้นอย่างไร  แล้วข้างล่างก็จะมีลายเซ็นระหว่างเด็กกับพี่เลี้ยง หัวตารางก็จะบอกช่วงเวลาว่าวัน
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ไหนถึงวันไหน  แล้วเราก็จะบอกนักศึกษาว่าบางทีในกรณีทีน่ักศึกษาไม่ได้อยู่ใกล้เรา ทำให้ไม่สามารถทีจ่ะเอา
บันทึกมาส่งเราได้ เราก็จะให้สแกนส่งอีเมลมาหรือถ่ายรูปส่งมาอีกทีนึง โดยจะมกีารกำหนดช่วงเวลาในการรับ
อีกทีนึง ส่วนตัว Weekly Report จะเป็นส่วนหนึ่งของภาคผนวกของรายงานตอนจบ คือตอนจบเด็กจะต้องพ
รีเซ็นท์แล้วก็สง่รายงาน ดังนั้น การรู้จักหนว่ยงานต่าง ๆ ที่อาจารย์บอกก็จะอยู่ในหัวข้ออันน้ี มันก็จะอยู่ในวิชา
สัมมนาฝึกงานในอดีต อย่างเช่นว่า หน่วยงานคืออะไร Organization Chart ซึ่งอยู่ในบทที่1 ส่วนบทที่2 ก็จะ
เป็นความรู ้ทฤษฎีทางนิเทศศาสตร์ที่คุณใชค้ืออะไร บทที3่ คุณไดร้ับความรู้อะไร บทที4่  เป็นสรุป Weekly 
Report หรือผลงานทั้งหมด รายละเอียดเหล่านี้เราก็เตรียมให้เด็กก่อนใหเ้รียบร้อย เพราะพอออกไปเด็กก็จะ
ทราบว่า เขาจะต้องทำอะไรบ้าง 

อาจารยส์ุภา ถามว่า สัดส่วนการประเมินของจิตวิทยาใช ้50:50 ของนิเทศก็ 50:50  แล้วของญี่ปุน่ได้
ประเมิน 50:50 เหมือนกันหรือไมค่ะ 

อาจารย์มาริ ตอบว่า เหมือนค่ะ 
อาจารย์เบญจมาภรณ ์กล่าวว่า ขอเสริมตรงที่ส่งบันทึกค่ะ ตอนน้ีจะสะดวกหน่อยตรงที่มีโปรแกรม

รองรับและติดต่อเด็กได้สะดวก  อย่างเช่นใช้ Microsoft Team เพราะบางทีเขาไม่ได้ทำงานจันทร์-ศุกร์ เขา
อาจจะออกกองวันเสาร-์อาทิตย์ เขาก็ทำแลว้ก็ไปอัพโหลดไฟล์ไวใ้นAssignment ที่เราตั้งไว้โดยจะกำหนดเวลา 
เช่น สัปดาห์ที่หนึ่งส่งได้ไม่เกินวันอาทิตย์ตอนเที่ยงคืน 

อาจารยส์ุภา ถามว่า ที่ผ่านมาอาจารย์แต่ละท่านมกีารกำหนดเกณฑ์ไหมคะว่าอาจารย์ต้องไปนิเทศ
อย่างน้อยกี่ครั้ง 

อาจารยเ์บญจมาภรณ์ ตอบว่า สหกิจ 2 ครั้ง  ฝึกงาน 1 ครัง้  
อาจารยน์ฤมล เสริมว่า  สหกิจ 2 ครั้ง  ฝึกงาน 1 ครั้ง หมายถึงอย่างน้อยนะคะ แตอ่าจจะมากกว่า

น้ันก็ได ้อย่างของเราเน่ียเรารู้ว่า เดือนที่หนึ่งไป 1 ครั้ง เดอืนทีส่ี่ไป 1 ครัง้ เพียงแต่รูปแบบของการไป เราก็ดู
ในเรื่องของข้อจำกัดของหน่วยงานหรือพื้นที่ด้วย อย่างเช่น เดือนที่หนึ่ง ถา้ในกรุงเทพเราอาจจะใช้
กระบวนการของการโทรหรือใชซู้มเอาเพราะจะช่วยประหยัดงบของมหาวิทยาลัยด้วย แต่ถ้าเดือนที่ 4 คิดว่า
ยังไงก็จะต้องไปของนิเทศเรา 22 คน ตอนนีม้ีกรุงเทพ 3 คน กำแพงเพชร 2 คนแล้วที่เหลือก็คือเชียงใหม่ 
อาจารย์นิเทศก็มีแค่ 2 คน เพราะที่สาขามีอาจารย์ที่ผ่านการอบรมเพียง 2 คนเท่านั้น  

อาจารยส์ุภา ถามว่า ในประเด็นเรื่องคุณสมบัติของอาจารย์ที่สามารถไปนิเทศได้ จะขอให้อาจารย์เมธี 
ช่วยขยายความให้ฟังว่าผู้ไปนิเทศต้องผ่านการอบรมไหม เพราะเหมือนเคยฟังอาจารย์เมธีเล่าว่าตอนที่ไปอบรม
เขาบอกว่าคนที่ไปนิเทศคือใครก็ได้ แตค่นที่ผ่านการอบรมจะต้องใช้ชื่อเป็นเจ้าของวิชา 

อาจารยเ์มธี  ตอบว่า ตอนที่เขาไปอบรมคราวก่อน มีประเด็นคำถามนี้เกิดขึ้นในที่ประชุมว่า ตกลง
แล้วอาจารย์นิเทศต้องผ่านการอบรมหรือไม ่จากที่ประชุมเขาได้บอกไว้ชัดเจนว่าโดยปกติแล้วอาจารย์นิเทศไม่
จำเป็นต้องผ่านการอบรมก็ได ้แต่ว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชาควรจะมีการอบรมและเป็นผู้กำกับดูแล
เพราะถ้าจะให้ 1 สาขา มีอาจารย์ผ่านการอบรมแค่ 1 คน แล้วต้องดูแลนักศึกษา 60 คน มันเป็นไปไม่ได้
เพราะฉะนั้นก็คือคนที่จะเขียนโครงร่าง วางแผนการสอน ไม่ว่าจะเป็น มคอ.4 หรือสรุปผล ในมคอ.6 รวมทั้ง
การปฐมนิเทศ การกำหนดเกณฑก์ารประเมินต่าง ๆ ควรจะให้เป็นหน้าที่ของอาจารย์ผู้ที่เคยผ่านการอบรม 
นอกจากนั้นผู้ที่ผ่านการอบรมก็จะทำหน้าที่เป็นผู้กำกับการดูแลอาจารย์ท่านอื่นในทีมที่สอนด้วย  เช่น ดูว่าการ
ไปนิเทศต้องทำอย่างไร  อย่างสาขาภาษาญีปุ่่นมีอาจารย์มาร ิกับผมที่ไปอบรม แต่ว่าอาจารย์มารจิะเป็นช่ือ
แรกของการเขียน มคอ.4 / มคอ.6 เพราะฉะนั้นทุกอย่างก็จะผ่านที่อาจารย์มาริ  อาจารย์มาริจะเป็นผู้ดูแล
แล้วผู้ที่สามารถไปนิเทศได้ก็จะเป็นอาจารย์ทุกคน แล้วแต่ความเช่ียวชาญของอาจารย์ว่าเชี่ยวชาญด้านใด 
อยา่งปีที่ผ่านมามีอาจารย์พัชยาทีไ่ม่ไดผ้่านการอบรมแต่ก็สามารถเป็นอาจารย์นิเทศได ้ หรืออาจารย์เอลิสาก็
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จะเป็นอาจารย์นิเทศเช่นกัน ดังน้ันผู้ที่ผ่านการอบรมก็จะเป็นผู้กำกับดูแล ทีมอาจารยผ์ู้สอนก็จะไดร้ับ
คำแนะนำจากอาจารย์ที่ผ่านการอบรมมาแล้ว 

อาจารยส์ุภา ถามว่า ดังน้ันหลักสูตรต้องนิเทศอาจารย์เราก่อนที่จะไปสอนหรือออกไปนิเทศใช่ไหมคะ 
อาจารยเ์มธี ตอบว่า ใช่ ก็เหมือนกับอาจารย์ที่ผ่านการอบรมทำหน้าที่เป็นอาจารย์พ่ีเลี้ยงให้ทีม โดย

ต้องคุยกันก่อนว่าขอบข่ายหน้าทีจ่ะทำอะไรบ้าง แล้วการที่จะไปนิเทศกจ็ะต้องดูว่ามหีน้าที่รับผิดชอบคืออะไร 
จะไปดู ไปทำอะไรบ้าง หลักสตูรหรือสาขาต้องอบรมและให้ความรู้กับอาจารย์ก่อนที่จะไปนิเทศด้วย เพราะเขา
ไม่ได้ผ่านการอบรมมาก่อน เหมือนที่บอกเมื่อกี้ว่าอย่างเช่นสาขาที่มีเด็ก 60 คน ถ้ามีอาจารย์ 1 คน มันเป็นไป
ไม่ได้อยู่แล้ว  

อาจารย์นฤมล เสริมว่า ใช่ค่ะ อย่างของนิเทศมีอาจารย์ 2 คน แล้วมีนักศกึษา 22 คนยังค่อนข้างหนัก  
อาจารย์เมธ ีกล่าวว่า ในความคิดเห็นคืออาจารย์นิเทศควรจะดูแลเด็กประมาณ 3 คนแค่นั้นเอง

มากกว่านั้นจะเหนื่อยมาก  
อาจารยส์ุภา ถามว่า อย่างอาจารย์เบญจมาภรณ์รับผิดชอบเด็กทั้งหมด 9 คน ดังนั้นอาจารย์ไป

สถานที่จริงทั้ง 9 คนเลยไหมคะ  
อาจารยเ์บญจมาภรณ์ ตอบว่า ก็คงต้องไปค่ะ แตต่อนนีย้ังไม่ได้ไปเพราะเพิ่งเปิดเทอม อันนี้ปล่อยให้

เด็กฝึกงานต้ังแต่วันที่ 6 พฤศจิกายนแล้ว  สถานประกอบการก็อยากจะให้เด็กไป 4 เดอืน ซึ่งถ้าเป็นวิชาสหกิจ 
4 เดือนนั้นได้ แต่ถ้าเป็นวิชาฝึกงานมันไม่ได้เพราะเด็กต้องกลับมาสัมมนาต่อ หน่วยงานก็จะคาดหวังว่าทำไม
เด็กไม่อยู่กับสถานที่ฝึกงานเต็มเวลา ทำไมต้องกลับมาก่อนเดือนนึงก่อน อันนี้ก็ถือว่าเป็นอุปสรรคนะคะ  

อาจารยส์ุภา ถามว่า รายวิชาเหล่าน้ีมีการกำหนดเวลาขั้นต่ำไหมคะ ว่าอย่างน้อยต้องฝึกงานก่ีชั่วโมง 
หรือเวลาไปสหกิจต้องไปอย่างน้อยกี่ช่ัวโมง 

อาจารย์ทศันียา ตอบว่า มันขึ้นอยู่กับรายวิชาค่ะ เวลาเขากำหนดให้เราดูจากตรงช่องกลาง  3 -25- 9 
หรือ 3- 0- 8 อะไรแบบนี้ค่ะ ตัวตรงกลางจะเป็นตัวกำหนดว่าจำนวนชั่วโมงที่เขาจะต้องออกไปฝึกอย่างน้อยกี่
ชั่วโมง  

อาจารย์เมธ ีเสริมวา่ แต่อย่างถ้าของสหกิจนี่เขาจะบอกเลยว่าไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ บงัคับไปเลย ถ้า
เกิดมันไม่ทันยงัไงกับช่วงเวลาเรียน เราก็ต้องไปก่อนเปิดเทอม  

อาจารยน์ฤมล ถามว่า อยา่งของเราคิดไว้ว่าเป็นเทอมที่ 2 ของปีสี่ เพราะกลัวว่าถ้าเด็กเป็นที่ติดใจ
ของหน่วยงานจะเสียโอกาส อย่างตอนที่ใช้หลักสูตรเก่า วชิาฝึกงานเป็นแค่ 3 หน่วยกติ เด็กจะฝึกซัมเมอร์ป3ี 
แล้วถ้าเด็กแบบฉายแววแล้วถ้าสถานประกอบการเขาต้องการ เขาต้องรออีกปีหนึ่ง ซึ่งเป็นไปได้ยาก คิดออก
ไหมว่าอยู่ซัมเมอร์ปี 3 แล้วกลับมาเรียน ป ี4 ทั้งป ีเพราะฉะนั้นโอกาสที่เด็กจะมีโอกาสเลือกงานก็อาจจะเสีย
โอกาสไป  ตอนนี้คือสงสัยเหมือนกันว่าเด็กออกไปตอนปี 4 เทอม 1 แบบของสาขาญี่ปุ่น กับของสาขานิเทศที่
เด็กจะไปตอน ปี4 เทอม 2 กรณีนี้ก็กำลังคุยกันอยู่ว่าข้อดีกับข้อเสียคืออะไร เพราะยังต้องเรียนรูอ้ีก 

อาจารยเ์มธี อธิบายว่า อย่างของญี่ปุ่นจะมีทั้งเทอม 1 เทอม 2 สหกิจควรปี 4 อย่างหลักสูตรใหมเ่ป็น 
ปี 4 เทอม 1 ถา้เป็นปี 4 เทอม2 เราประสบปัญหาคือเด็กจะไม่ค่อยอยากไปสหกิจมากนกั เพราะว่าเรียน3 ปี
ครึ่ง  จบแล้ว ก็เลยไม่ไป แตก่็มีบางส่วนที่เรียนสหกิจคือยอมเรียนเกินไปอีก 9 หน่วยกติ ก็จะมีอยู่ 2 อย่างก็คือ
ไปแล้วหน่วยงานรับ ก็กลับมารายงานผลเสร็จ แล้วก็กลับไปทำงานต่อก็มี แต่บางส่วนก็มีบางคนที่ไปทำแล้วไม่
ติดใจไม่โอเค แล้วพอมันเป็นหลักสูตรใหม่สาขาเราเอาไว้เทอม 1 แต่อยา่งที่บอกก็คือมันก็จะมีปัญหากับ
มหาวิทยาลัย ว่าปล่อยให้เด็กจบ 3 ปีครึ่งเยอะเหลือเกิน ถูกติงว่ายอดนักศึกษาเราก็หายไป  แต่ถ้าไปเทอม1 
เขาไปสหกิจจบมาแล้วเขาก็ต้องกลับมาเรียนเป็นตัวจบอีกตัวหนึ่ง อย่างสัมมนา แบบนี้นักศึกษาจะเรียนครบ 4 
ปี 
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อาจารยน์ฤมล กล่าวว่า ที่หลักสูตรเอาวิชาเหล่านี้ไว้ในปี 4 เทอม 2 ก็เพราะเห็นว่าถ้าเด็กจบแล้วก็จะ
มีโอกาสได้งานเลย  

อาจารยเ์มธี เสริมว่า ตอนแรกเราก็คิดแบบนี้เหมือนกันครับ เพราะบางทีสหกิจมันทำให้คนที่ไม่อยาก
ไปจบ 3 ปีครึ่ง เราก็เลยจะย้ายตัวจบไปอยู่ ปี4 เทอม 2 แต่ก็มีปัญหาอย่างที่บอกก็คือถ้าฝึกงานกับสหกิจเสร็จ
แล้วเด็กต้องกลับมาเรียนต่อ แล้วถ้าจะกลบัไปทำงาน บางทีเขาก็อาจจะลำบาก มันไมต่่อเนื่องเพราะต้องเว้น
ช่วง ก็เลยคิดกันว่าในการปรับหลักสูตรครั้งต่อไป เราจะเปลี่ยนโดยปรับสหกิจให้เป็นวิชาบังคับจบ แต่ก็จะให้
เลือกว่าคุณจะจบด้วยสายวิชาการหรือว่าจะจบด้วยสายวิชาชีพ เราจะไม่เหมือนกับหลักสูตรสาขาวชิา
ภาษาอังกฤษใช่ไหมที่ให้เขาเป็นสหกิจ 100% แล้วถ้าเขาจบไมไ่ดก้ลัวว่าจะเกิดปัญหา เราก็เลยบอกว่าเอาแบบ
ครึ่ง ๆ ละกันไว้เป็นทางเลือก อย่างเช่น เด็กที่มีความต้องการพิเศษ เขาก็ต้องมีทางเลือกในการจบ กอ็าจจะ
เป็นสายวิชาการกันไป เป็นวิจัยหรือสัมมนาที่เขาสามารถจะรอดไปได้ ถ้าเราดันเขาไปสหกิจนอกจากจะเสียที่
ตัวเด็กแล้วมันจะต้องเสียที่ตัวสถาบันและตัวสาขาด้วย กลัวว่าถ้าไปแล้วจะไม่สำเร็จ เพราะมีกฎข้อหน่ึงก็คือ
เมื่อลงทะเบียนแล้วดรอปไม่ได ้การออกจากสหกิจโดยกลางคันไม่ว่าจะกรณีได้ก็ตามทำไม่ได้ ดังนั้นต้องบอก
เด็กไว้ก่อนว่าสหกิจน้ันห้ามดรอป ถ้าดรอปก็คือ F เลย  

อาจารย์ทศันียา กล่าวว่า ดังนั้นพ่ีอยากจะแนะนำว่า ถ้าอาจารย์จะปรับปรุงหลักสูตร อาจารย์ควรจะ
มี 2 แผน แผนฝึกงานกับอีกแผนหน่ึงคือแผนที่จะไปสหกิจได ้เพราะว่าเด็กบางคนศักยภาพของเขาอาจจะแบบ
ไปสหกิจไม่ไดจ้ริง ๆ  

อาจารยน์ฤมล กล่าวว่า อย่างของนิเทศ ปี 4 จะมทีั้งฝึกงาน และสหกิจ โดยถ้าเป็นฝึกงานแล้วจะต้อง
กลับมาสัมมนา แต่สาขาอื่นอาจจะใหก้ลับมาทำอย่างอื่นก็ได้นะคะ แล้วแต่เมเจอร์จะครีเอทวิชาที่มันจะควบคู่
กันไปเพื่อให้เป็นตัวจบ ก็เหมือนเป็นอีกทางหน่ึงเพ่ือจะพัฒนาศักยภาพเด็ก คือมีทั้งสหกิจและฝึกงานให้เลือก
มองว่าดีนะ เพราะว่าตอนตัวเองเรียนหนังสือก็ผ่านการฝึกงานเหมือนกัน มีความรู้สึกว่ามันได้ทดลอง ได้ใช้
ความรู้ มันเหมอืนตอนที่เราเรียนเราคิดว่าเราเจ๋งประมาณหน่ึง แต่พอเราไปฝึกแล้ว เรามีความรู้สึกว่ามันก็มี
หลายอย่างที่เราจะต้องพัฒนา  

อาจารย์ทศันียา เสรมิว่า เดี๋ยวนี้เวลาเราส่งนักศึกษาไปฝึกงานในหน่วยงานต่าง ๆ เขาก็จะออก
หนังสือรับรองให้ว่าเด็กได้ปฏิบัติงานวันที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่  

อาจารยน์ฤมล กล่าวว่า เราก็เคยบอกกับเด็กตรงนี้ว่า ถ้าเวลาคุณไปสมัครงานแล้วคุณมีประสบการณ์
ก็จะด ีแตถ่้าคณุไปสมัครงานแล้วคุณไม่มปีระสบการณเ์ลยโอกาสคุณก็จะน้อย แต่ถ้าคุณได้ฝึกงานหรือสหกิจ
เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการฝึกงานแล้วก็จะมีช้ินงานที่เขาได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วม จะกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตาม มันก็เป็น
เหมือนกับเครดิตที่จะเอาไปประกอบกับหน่วยงานที่เขาไปสมัครงานได ้

อาจารยส์ุภา ถามว่าทุกท่านคิดอย่างไรกับเรื่องของจำนวนอาจารย์ สำหรับหลักสูตรที่บังคับสหกิจ
บังคับฝึกงานคิดว่าอาจารย์ 1 คน เหมาะกับนักศึกษาประมาณกี่คนจึงจะทำให้การเรียนการสอนเกิด
ประสิทธภิาพ แบบไหนมากเกินไป หรือ น้อยเกินไป จากประสบการณ์เท่าที่ผ่านมาคิดว่าประมาณไหนถึงจะ
เหมาะคะ 

อาจารยเ์มธี กล่าวว่าของญี่ปุ่นแค่ 3 ก็เหน่ือยแล้ว อย่างท่ีบอกคือเดก็จะต้องส่ง Weekly Report  
แค่ Weekly Report ก ็16 สัปดาห์ 16 ชิ้น แล้วเราก็ต้องอ่านแล้วเราก็ไปนิเทศด้วย พอไปนิเทศเราก็ต้องไปที่
อื่นมันก็กินเวลาในการสอนเพราะถ้าเกิดว่าเราดูแล 3 คน เราต้องไป 3 ที่ มันก็ต้องไปภายใน 1 อาทิตย์ แล้ว
มันก็ต้องกินเวลาในการสอนวิชาปกติไปอีก ดังนั้นญี่ปุ่นของเราอาจจะนิเทศแค่ครั้งเดียว ที่เหลือก็อาจจะเป็น
ออนไลน์หรืออะไรไป อย่างตอนนีอ้าจารย์มารกิ็จะกำหนดเพิ่มมาอีก คือเมื่อก่อนนี่คือไปสหกิจที่ไหนก็ได ้แต่
ตอนนี้นี่คืออยากให้เป็นการเดินทางที่เสร็จภายในหนึ่งวัน เราก็ต้องมองแล้วว่ามันคุ้มคา่กับเวลาการเดินทาง
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ไหม ผู้สอนก็มนี้อยลง บางทีไปกระบ่ีอาจารย์มารกิ็ต้องไป ถึงสนามบินแล้วก็ต้องต่อเรือไปโรงแรมบนเกาะที่
กระบีอ่ีก ซึ่งไกลมาก พอเราไปก็ต้องเบียดเบียนเวลาใช้ชีวิตปกติไปอีก แล้วปัจจัยเรื่องงบประมาณด้วย กับอีก
อันหน่ึงทีส่าขาเราใช้ก็คือวิธีการที่บอกว่าไปใกล้ ๆ กัน กค็ือไปทีเดียว เช่น ไปสายนิคมลำพูน แต่อยู่คนละ
โรงงานก็ให้อาจารย์คนนี้ดูแลที่นี้เลย แบ่งอาจารย์ที่รับผิดชอบเป็นโซน คนนี้ไปกรุงเทพ สมมุติกรุงเทพมีหลาย
ที่ก็ให้อาจารยค์นนี้ดูแลโซนกรุงเทพทั้งหมด  

อาจารยน์ฤมล กล่าวว่า อันนี้ได้ยินมาจากวิทยาลัยสื่อของมช. นะคะ เขาบอกว่าจุดเด่นของวิทยาลัย
สื่อคือสหกิจศกึษา เพราะฉะนั้นอาจารย์ที่มาดูแลสหกิจต้องมีMOU คือต้องสร้างMOUกับหน่วยงานให้ได้อันน้ี
เป็นKPI ของวิทยาลัยสื่อเลย แล้วเขามกีำหนดด้วยว่าถ้าอาจารย์ท่านนี้ทำMOU หลุดไปถือเป็นความผิดพลาด
ของอาจารย์ บางทีแต่ก่อนเราอาจมีความรู้สึกว่าถ้ามีปัญหาขึ้นมาเราก็จะโทษเด็ก แตข่องวิทยาลัยสื่อถ้าเกิด
ความผิดอะไรขึ้นมา เขามองว่าส่วนนึงก็จะเป็นความผิดของอาจารย์ว่าไม่ดูแลอย่างใกล้ชิด นี่คือข้อดีของเขา 

อีกอย่างที่น่าสนใจคือ ของวิทยาลัยสื่อ เวลามีเด็กไปสหกิจเนี่ยเขาใช้วิธีรับสมัครเหมือนไปสมัครงาน
จริง  สมมติจะไปนิคมซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ ไมใ่ช่อยู่ดี ๆ เด็กจะไปเลือกได้นะ คือสถานประกอบการเขาจะเป็น
ฝ่ายเลือกเรา ถ้ายื่นใบสมัครแล้ว ก็จะมีระบบสัมภาษณ์ คัดกรอง เหมือนการรับสมัครพนักงานปกติ เขาจะมี 
MOUในมือ อย่างเช่นว่า ถ้าวิชาฝึกงานมีนักศึกษาลง 20 คน แต่สถานประกอบการแห่งนั้นรับได้แค่ 10 คน 
แสดงว่าเขาจะช้อนต้ังแต่ 3.5 , 3.8 ,4.00 คนที่ต่ำกว่าลงมากลายเป็นแบบเดือดร้อนไปเลย อาจารย์ก็ต้อง
ผลักดันเด็ก กระบวนการนี้เขาทำต่อเนื่องกันมานาน แตไ่ม่รู้ว่าพายัพจะเอามาปรับทำได้หรือไม่เพราะคุณภาพ
ของเด็กแตกต่างกัน 

 อาจารยเ์มธ ีกล่าวเสริมว่า แต่ฟังดูแล้วมันก็เข้ากับหลักการของสหกิจที่เราเข้าอบรมมานะครับ 
เพราะสหกิจก็คือการใหเ้ด็กเข้าสู่กระบวนการทำงานจริง หมายความว่า เด็กต้องสมัครงานเอง หน่วยงานหรือ
องค์กรมีสิทธิ์เลือกนักศึกษา แล้วนักศึกษากม็ีสิทธิ์เลือกงาน หมายความว่าเขาสามารถสมัครงานได้หลายที่ คือ
สามารถเลือกได ้แล้วหน่วยงานก็สามารถปฏิเสธได้ แต่ถ้าว่าได้หลายที่นักศึกษาก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธได้เช่นกัน  
เราจะเอาที่นี่หรือจะไม่เอาที่นี ่เหมือนกับว่ามันก็คือการทำงานปกติ ผ่านกระบวนการโดยปกติ  

อาจารย์นฤมล กล่าวว่า ขอเสริมเรื่องวิทยาลัยสื่ออีกนิดค่ะ การทำสหกจิของเขาจะมีการกำหนด
ระยะเวลา เหมือนเขามีปฏิทินระยะเวลาซึ่งจะระบุอย่างชัดเจน ว่าช่วงเวลาไหนที่เขาจะเชิญหน่วยงานที่
มีMOU มาคัดเด็ก ซึ่งกระบวนนี้จะทำยาวไปจนถึงวันที่จบกระบวนการ มีการนำเสนอโปรเจค คือเมือ่เด็กผลิต
ชิ้นงานออกมา เขาจะมีวันOpen House เปิดขายโปรเจค โดยเด็กเขาสามารถขายชิ้นงานหรือขายโครงการให้
หน่วยงานเอาไปพัฒนาต่อ หรือซื้อไปเป็นลิขสิทธิ์ทรัพยส์ินทางปัญญา นี่คือเขาทำได้ครบทุกกระบวนการเลย
นะ 

อาจารยเ์มธี  กล่าวว่า บางทีงานของเขาอาจจะเป็นแบบเทคโนโลย ีเป็น IT แบบนี้หรือเปล่า ทำให้
เอื้อ แต่ของเราไม่มีแบบเป็นนวัตกรรม ต่างจากของเขาที่สามารถผลักดันให้เป็นจุดเด่นได ้

อาจารส์ุภา กล่าวว่า ที่ผ่านมาสาขาวิชาภาษาไทยจะเป็นมือใหม่มาก คือจะเป็นสายวิชาการมาตลอด 
หลักสูตรที่ผ่านมาเราเปิดเป็นเอกเลือกแต่เด็กไม่เคยเลือกเลยค่ะ เหมือนฝ่ายวิชาการบังคับให้เขียนให้บรรจุไว้
ในหลักสูตร แล้วตอนนีเ้ทรนด์อันใหม่ของการสร้างหลักสูตรก็คือการให้เด็กออกไปสู่โลกกว้างแตข่องสาขาเรา
เป็นชาวต่างประเทศ เราก็เลยเอาเป็นแบบการฝึกประสบการณ์ช่วงซัมเมอร ์หรืออย่างของสาขาภาษาอังกฤษ
หลักสูตรใหม่กจ็ะบังคับ 100 % ทำให้ตอนน้ีก็ยังไม่รูเ้หมือนว่าอาจารย์เท่าไหร่ถึงจะเหมาะที่จะสอนและ
บริหารจัดการรายวิชาให้มีประสิทธิภาพได้ มีอาจารย์ท่านใดพอจะให้ขอ้มูลแนะนำอีกไหมคะ 

อาจารยเ์บญจมาภรณ์ ตอบว่า ถ้าให้บอกว่าเท่าใดจึงจะเหมาะสม คงตอบยาก เพราะบางทีมันขึ้นอยู่
กับจำนวนเด็กที่ต้องดูแล  
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อาจารยน์ฤมล เสริมว่า ประเด็นนี้น่าคิด เพราะฟังจากที่อาจารย์เมธกี็คงจะหนักหากรายวิชานี้เปิด
สอนในเทอมปกติ เพราะที่ผ่านมานิเทศเราเปิดซัมเมอร์ แล้วเราก็ดูแลฝกึงานตัวเดียว เพราะฉะนั้นถ้ามีเด็ก
เยอะ เราก็พอจะดูไหว  แต่ถ้าเป็นเทอมปกติที่ต้องสอนวิชาอ่ืนด้วย ถ้าต้องดูแลเยอะก็คงจะหนักน่าดู 

อาจารยเ์มธี กล่าวว่า อย่างแบบของสาขาญี่ปุ่นอาจจะมีเด็กไปไม่มากนัก อาจารย์พอจะรับมือไหว 
เพราะกระบวนการของรายวิชาจะมีการสกรีนคัดเลือกเด็กก่อน โดยดูจากผลการเรียนหรือพฤติกรรม บาง
คนเราก็อยากให้ไปมาก บางคนเราก็ไม่อยากให้ไปเลยก็มี เพราะกลัวจะเสียชื่อเสียง แต่ถ้าวันข้างหน้าถ้าเรา
ปรับหลักสูตรให้เป็นรายวิชาบังคับเลย แบบนี้เราก็คงจะสกรีนให้ไป แล้วที่เหลือก็จะให้มาอยูฝ่ั่งวิชาการแบบนี้
เอาให้เป็นทางเลือก เพราะว่าถ้าเป็นแบบ 100% ต่อให้ได้ 2.00 แต่เปน็เด็กที่ต้องดูแลเป็นพิเศษเราก็คงจะ
ไม่ให้ไป 

อาจารยส์ุภา ถามว่า ของจิตวิทยาจะเป็นบังคับฝึกงาน 100% แบบนี้บริหารจัดการอย่างไรคะ 
อาจารย์ทศันียา ตอบว่า เป็นบังคับฝึกงานเลย แล้วถ้าเด็กบอกไม่เอา อาจารย์ก็จะต้องมีวิธแีก้ปัญหา

ซึ่งคิดว่าวิธีที่ดีที่สุดก็คือการพูดคุย  กรณีทีเ่ป็นวิชาฝึกงานมันค่อนข้างที่จะยืดหยุ่นนิดนึง เราจะมีแผน 1 แผน 2 
แผนสหกิจ แล้วก็แผนฝึกงาน ถ้าเราส่งเด็กไปฝึกงานแล้วมีปัญหาจริง ๆ ที่ผ่านมาเราใช้วิธีพูดคุยนะคะ เชิญเขา
กลับมาแล้วก็พดูคุยทำสัญญา วางเงื่อนไขแล้วก็ถ้าเขาตกลงโอเคว่าเขาจะสู้ต่อไป เราจะขยายระยะเวลาการ
ฝึกงานออกไปนะคะ เราไปแจ้ง ไปพูดคุยกับหน่วยงานว่าเรามีความยินดีที่จะขยายระยะเวลาในการฝึกงานใน 
ปี4 เทอม2 ไปถึงปี 4 ซัมเมอร ์แล้วก็จะเพิ่มเวลาฝึกงานชดเชยเขาไป เพราะที่ผ่านมาช่วงแรก ๆ เด็กอาจเกเร
มากเลยแบบนี ้จะใช้วิธีแบบนี้คะ่  หากเป็นในกรณีที่ทางหน่วยงานบอกว่า เขาไม่เอาแล้ว ก็อาจจะตอ้งเปลี่ยน
หน่วยงาน หรือไปหาหน่วยงานใหม่ ซึ่งถ้าในวิชาฝึกงานการแก้ปัญหาแบบนีท้ำได ้แต่ถ้าในวิชาสหกิจน้ันทำ
ไม่ได้  

อาจารยเ์มธี เสริมว่า ในรายวิชาสหกิจ ถ้าเป็นปัญหามาจากเด็กก็คือถึงขั้นต้องเปลี่ยนสถาน
ประกอบการหรือว่าต้องส่งกลับ แบบนี้เด็กจะได้ F ในกรณีที่เด็กจะไมไ่ด ้F คือในกรณีที่หน่วยงานมีปัญหา เช่น 
โรงงานแจ้งปิด เลิกกิจการ อนันี้เขาบอกว่าได้ไม่เป็นไร ก็ต้องแก้ปัญหาโดยการหาหน่วยงานใหม่ให้เขาทำต่อ 
นับต่อเนื่องเลยโดยไม่ต้องนับใหม่ 

 อาจารย์ทัศนียา กล่าวว่า เราจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นวิชาฝึกงาน เราจะสามารถบริหารตามกฎเกณฑ์ของ
เราได้ในสถานการณ์ที่ยืดหยุ่น เพราะจะมีความยืดหยุ่นสูงมากเลยค่ะ แตถ่้าเป็นสหกิจมันจะต้องเคารพ
กฎเกณฑ์ตามที่เขากำหนดไว้เลยทุกประการ 

อาจารย์นฤมล กล่าวว่า ขอถือโอกาสแบ่งปันกรณีตัวอย่าง ก่อนหน้าที่ที่บอกว่าการคัดเด็กนั้นสำคัญ
มาก อย่างปีนี้เป็นครั้งแรกที่เปิดแบบบังคับ แล้วจำนวนเด็กที่ลงวิชาสหกิจมี 26 คน ด้วยความที่เราไม่สามารถ
มีหน่วยงานให้เด็กเลือก หรือไม่ได้มี MOUกบัใคร ดังนั้นเราจึงให้เด็กติดต่อเองโดยใชแ้บบตอบรับ จนกระทั่งมี
เด็กคนหน่ึงมาบอกว่าตนเองจะไปฝึกงานที่สภาผู้แทนราษฎร ตอนนั้นด้วยความตื่นเต้นของหน่วยงานที่มีความ
ยิ่งใหญ่ระดับชาติ เราก็ถามว่า คุณจะไปยังไง เด็กเขาก็ตอบว่า พี่เขารับแล้วขอแค่อาจารย์ทำจดหมายส่งไป เรา
ก็รีบทำจดหมายส่งไป ในที่สุดเขาก็ตอบรับจดหมายกลับมา ที่จริงเราบอกให้ตอบรับมาทางE-mail ของ
อาจารย์นฤมลหรือตอบรับมาที่คณะซึ่งคนเซ็นออกจดหมายคืออาจารย์นงนภัส  ปรากฏว่าหน่วยงานตอบ
กลับมาที่อธิการบดี เขาบอกว่านักศึกษาต้องแต่งตัวเรียบร้อย เพราะต้องเข้าพบผู้ใหญ ่เราก็กดดัน เพราะเด็ก
ย้อมสีผมสีเขียวสีม่วง เราเลยบอกเด็กว่าที่นี่เขาค่อนข้างจะเข้มงวดนะคะ หนูจะจัดการยังไง เด็กก็บอกว่าจะ
ย้อมผมกลับเปน็สีดำ จากน้ันเราก็ทำจดหมายส่งตัว ทำนูน่น่ีน่ันสง่ไป แล้วเราก็คุยกับอาจารย์ก้อยว่า ปีที่แล้ว
เด็กคนน้ีทำแบบทดสอบไม่คอ่ยได้เรื่องเลย เราน่าจะมีกระบวนการคัดเลือกมากว่านี้ แต่ก็มีอาจารย์อีกคนหน่ึง
ที่เคยพาเด็กออกไปทำกิจกรรมข้างนอก เขาก็บอกว่าเขาอาจจะตอบข้อสอบไม่ดี แต่โดยกระบวนการใช้ชีวิต
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เขาน่าจะเอาตัวรอดได ้ให้ใจเย็น ๆ อย่าเพ่ิงตีโพยตีพาย อาจารยผ์ู้สอนก็เลยยอมให้เขาไปขอฝึกที่นั่น หลังจาก
ที่หน่วยงานรับในสัปดาห์แรกที่เริ่มต้น ก็มีคนโทรเข้ามาหาดิฉันว่าติดต่อจากสภาผู้แทนราษฎร น้อง ณัฐมล นัด
ไว้ว่าจะมารายงานตัว 08.30 น. ซึ่งตอนนี้ 09.30 น. ยังไมม่าเลยค่ะ เสร็จแล้วกเ็ลยรีบโทรหาเด็กว่าทำไมไม่ไป
รายงานตัว เขาบอกว่าพอดีหนูรอพี่ค่ะ หนูรอพ่ีให้พาไปส่ง แต่เราบอกเด็กให้รีบแก้ปญัหาโดยด่วน พอตกเย็น
เด็กไลน์มาอีกว่า อาจารย์ขา หนูขอเปลี่ยนที่ฝึกสหกิจได้ไหม เสร็จแล้วเราก็มานั่งคิดว่า เราจะให้เปลีย่นไป 
ง่าย ๆ ไดเ้หรอ ถ้ามนัซีเรียสมากแล้วต้องเปลี่ยนจริง ๆ เราจะไม่เปลี่ยนสถานที่ให้เพราะจะกระทบกับช่ือเสียง
มหาวิทยาลัย แต่จะให้เปลี่ยนจากสหกิจเป็นฝึกงาน แล้วให้กลับมาสัมมนาต่อ ดังนั้นกระบวนการคัดกรองเด็ก 
เลือกสถานประกอบการนี้สำคัญมากจริง ๆ 

อาจารย์สุภา กล่าวว่า นี่อาจเป็นตัวอย่างของประเด็นเรื่องปัญหาอุปสรรค และวิธีการแก้ไขป้ญหานะ
คะ ซึ่งในครั้งหน้าเราจะมาคุยกันในประเด็นอีกครั้ง นอกจากนี้ในครั้งหน้าเราจะเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก 
ในที่นี้คือภายนอกคณะ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่มีประสบการณ์สูงมาพูดคุยแบ่งปันให้อาจารย์ในคณะของเรารับทราบ 
วันนี้ขอบพระคุณทุกท่านมากนะคะที่ให้ความร่วมมือ สวสัดีค่ะ 

********************************** 
 
สรุปประเด็นสาระสำคัญจากการจัดการความรู้ ครั้งที่ 3 
 

 1. ขอบข่ายหรือหน้าที่รับผิดชอบของผู้สอน ได้แก ่

1.1 ทำหน้าที่เป็นผู้รุกหรือผู้เปิดตลาดแรงงานให้แก่หลักสตูร/นักศึกษา เพราะบางครั้งหน่วยงาน
อาจจะยังมองภาพไม่เห็นถึงความเกี่ยวข้องของหลักสูตรกบัลักษณะงานในองค์กร แต่ผู้สอนสามารถสามารถ
อธิบาย ชี้แจงเพื่อให้องค์กรเห็นความสำคัญของการรับนักศึกษาในหลักสูตรไปร่วมงานได้ นอกจากนั้นยัง
สามารถทำหนา้ที่ในการสร้างเครอืข่าย /MOU ด้วย   

1.2  ทำหน้าทีดู่แลนักศึกษา ได้แก่ การดูแลติดตามผู้เรียน หลักสำคญัก็คือ ดูแลก่อนที่จะส่งเด็ก
ออกไป ดูแลขณะที่ส่งไป  และกำกับติดตามหลังจากที่เด็ก 

1.3 ทำหน้าที่เตรียมความพร้อมและรับผิดชอบการปฐมนิเทศให้แก่นักศกึษา โดยสามารถนำนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1-3 มาเข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอผลงานของรุ่นพี่ที่ไปฝึกงานได้ ทั้งนี้ในการนำเสนอควรเชิญพี่เลี้ยง
จากสถานประกอบการมาด้วย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษาชั้นปีอื่น ๆ 

1.4 ทำหน้าทีเ่ป็นคนกลางในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน/องค์กร ไดแ้ก่ ศึกษาข้อมูลของ
สถานประกอบการ (อาจเดินทางไปดูสถานที่จริงก่อนที่นักศึกษาจะเดินทางไปฝึกประสบการณ์) นอกจากนั้นยัง
เป็นผูอ้ธิบาย ชี้แจง ให้แกใ่ห้พ่ีเลี้ยง/สถานประกอบการเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างกัน ทั้งน้ีต้องมีความอดทน
เพราะในแต่ละสถานประกอบการ ผู้สอนอาจต้องพูดเรื่องเดิมซ้ำ ๆ เพื่อสรา้งความเข้าใจให้กับบุคคลหลายฝ่าย 
เชน่ ผู้บริหาร   เจ้าหน้าที่ HR  พี่เลี้ยงในแผนก  รวมทั้งเป็นผู้สนับสนุนงานด้านเอกสารเมื่อสถานประกอบการ
ร้องขอ 

1.5 ทำหน้าทีไ่ปนิเทศงาน และติดตาม ทั้งนีก้ารเดินทางไปนิเทศงานนั้นในช่วงแรกอาจจะยังไมต้่อง
เดินทางไป เพราะเป็นช่วงของการปรับตัวของนักศึกษา จวบจนเมื่อผา่นเวลาไปได้ระยะหน่ึงจึงค่อยเดินทางไป 
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(ปัจจุบันการไปนิเทศนั้นผู้สอนไม่จำเป็นต้องเดินทางไปด้วยตนเอง อาจใช้โทรศัพท์ /Zoomก็ได)้ ส่วนการ
ติดตามงาน คือทำหน้าที่ประสานกับพี่เลี้ยงเพื่อช่วยให้ประเมินนักศึกษา เช่น แบ่งเป็น 3 ระยะ เพื่อดู
พัฒนาการ ซึ่งจะเป็นการประเมินพฤติกรรมผู้เรียนได้อย่างรอบด้าน 

1.6 ทำหน้าทีป่ระสานการทำงานกับทีมผู้สอน ในกรณีที่มอีาจารย์ทำหน้าที่เป็นผู้นิเทศงานหลายคน 
ทั้งนีอ้าจารย์นิเทศไม่จำเป็นต้องผ่านการอบรมก็ได้ แต่อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชาควรจะมีการอบรมและ
เป็นผู้กำกับดูแลอาจารย์นิเทศ เช่น มีชื่อปรากฏเป็นผู้สอนใน มคอ.4 หรอืเป็นผู้จัดทำสรุปผล มคอ.6 
และควรต้องทำหน้าทีป่ฐมนิเทศและอบรมทีมอาจารย์ก่อนสอน/เปิดรายวิชา 

 
2. เกณฑ์การประเมนิผลทีใ่ช้ในรายวิชา พบว่ามีการใช้เกณฑ์ที่หลากหลาย ทั้งนีข้ึ้นอยู่กับดุลยพินิจ

และความเหมาะสมของการมอบหมายงานในแต่ละหลกัสูตร ซึ่งนอกจากผู้สอนจะเป็นผู้ออกแบบเกณฑ์การให้
คะแนนในแตล่ะประเด็นแล้ว ยังสามารถปรับมาจากประเด็นหรือข้อเสนอแนะของหน่วยงานได้ด้วย  สัดส่วนที่
นิยมใช้ได้แก ่

- สถานประกอบการ 80 : หลักสูตร 20 
- สถานประกอบการ 60 : หลักสูตร 40 
- สถานประกอบการ 50 : หลักสูตร 50 *** หลายหลักสูตรนิยมใช้เพราะเป็นการมองในภาพรวมที่

ครอบคลุมและสมดุลมากกว่า ทั้งในมุมมองจากสถานประกอบการและจากผู้สอน 
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การถอดบทเรยีนและสังเคราะห์ความรู ้
บันทึกการประชุมการจัดการความรู้ กลุ่มย่อยครั้งที่ 4 
วันศุกร์ที่ 29 มกราคม  2564 เวลา  09.00-10.30 น. 
จัดประชุมรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM 

 
ผู้นำกลุ่ม    : อาจารยส์ุภา  พูนผล 
ผู้อำนวยความสะดวก   : อาจารยส์ุภา  พูนผล 
ผู้จดบันทึก    : อาจารย ์ดร.ป่ินอนงค์  อำปะละ 
ผู้เชีย่วชาญจากภายนอก    : อาจารยร์มยช์ลี  ชไูทย 

ผู้เข้าร่วมแลกเปลีย่นเรียนรู้ :  
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นงนภัส  พันธ์พลกฤต 
2. อาจารย์สุภา  พูนผล 
3. อาจารย์สุรีพันธ์  เทพอุด 
4. อาจารย์ ดร.ปิ่นอนงค์ อำปะละ 
5. อาจารย์เสาวนีย์  ดำรงโรจน์สกุล 
6. อาจารย์มาริ  แก้วแดง 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัชตพล ชัยเกยีรติธรรม 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารยจ์ิรภัทร  กิตติวรกูล 
9. อาจารย์นฤมล  วันทนีย ์
10. อาจารย์ณัฎฐินี  เขื่อนศร ี
11. อาจารย์อัจฉราภรณ์  จันทร์สว่าง 
12. อาจารย์ทัศนียา  วงศ์จันทร ์
13. อาจารย์เบญจมาภรณ์  เมฆรา 
14. อาจารย์ ดร.เอลิสา มิเอะ นิชคิิโตะ 
15. อาจารย์เมธี  พุทธวงศ์ 
16. อาจารย์รัชฎาภรณ์   เจนวชิรพงค์ 

 
ประเดน็ 

แบ่งปันเทคนิคการจัดการเรียนการสอนและประสบการณ์สหกิจศึกษา โดยอาจรยร์มย์ชลี ชูไทย 
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว  คณะบรหิารธุรกิจและวิทยาศาสตร์  

1. เนื้อหาที่ใช้ในการปฐมนิเทศและการวางแผนสำหรับการนิเทศงาน 
2. เกณฑ์การประเมินผลทีใ่ช้ในรายวิชา 
3. ปัญหาที่พบ วิธีการแก้ไขปัญหา และเทคนคิวิธีในการบริหารจัดการรายวิชาให้มีประสิทธิภาพ 

 
เลา่เรื่อง    

อาจารย์สุภา พูนผล ประธานคณะกรรมการการจัดการความรู้คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์  
กล่าวถึงการจัดกิจกรรม KM ในครั้งนี้ว่าได้เรียนเชิญโดยอาจรย์รมย์ชลี ชไูทย อาจารย์ประจำสาขาวิชาการ
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จัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว  คณะบรหิารธุรกิจและวิทยาศาสตร์ มาแบ่งปันประสบการณ์สหกิจศึกษา  
สิ่งที่น่าสนใจคอืในหลักสูตรนีร้ายวิชาสหกิจศึกษาเป็นรายวิชาเอกบังคับที่นักศึกษาทุกคนต้องเรียนและต้อง
ผ่าน ดังนั้นจึงเป็นกรณีตัวอย่างของการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งจะมาแลกเปลี่ยนการใช้เทคนิค การแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ซึ่งหวังว่าหลักสูตรในคณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์จะสามารถนำมาปรับใช้ได้จริงและจะ
เป็นประโยชน์กับการนำข้อมูลมาใช้วางแผนหลักสูตรในอนาคต 

อาจารย์สุภา กล่าวว่า หัวข้อ KM ของปีนี้จะมีทัง้ฝึกงานและสหกิจศึกษารวมกันพร้อมกัน เพราะว่า
ลักษณะจะคลา้ย ๆ กัน  แล้วก็หลาย ๆ สาขาอย่างสาขาภาษาไทย หนูอยู่สาขาภาษาไทย ก็ยังไม่มี
ประสบการณ์ด้านนี้มากเพียงพอ ก็เลยมีหลายคำถาม แนวโน้มของหลักสูตรในอนาคต จะเป็นสหกิจแบบบังคับ 
ดังนั้นก็เลยคิดว่า หัวข้อน้ีก็น่าจะมาช่วยในการเติมเต็มให้อาจารยห์ลาย ๆ ท่านได้มีความรู้ความเชีย่วชาญมาก
ขึ้นค่ะ 

อาจารย์สุภา ถามว่า คิดว่าสัดส่วนของอาจารย์หนึ่งท่าน ต่อจำนวนนักศึกษาก่ีคนจึงจะเหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา ดูแลรายวิชาสหกิจศึกษา 

อ.รมย์ชลี ตอบว่า ในสมัยก่อนเด็กจะเยอะตั้งแต่หลักสูตรปี 55 เป็นต้นมานะคะ เป็นหลักสูตรที่เด็ก
จะต้องเป็นสหกิจศึกษาแล้วจะบังคับเป็นเต็มตัว จะไม่ได้แตกต่างจากการฝึกงานสักเท่าไหร่ แต่ทีนีใ้นสหกิจ
ศึกษาเข้าใจว่าต้ังแต่เราเริ่มรับสหกิจศึกษามาตอนนั้นอ.ป๋องก็จะดูแล กจ็ะไปอบรม บางทีกลับมาก็ไม่ได้ความรู้
อะไร  เขากเ็ลยมีข้อตกลงกันว่าอาจารย์ 1 คน ต่อนักศึกษาไม่เกิน 15 คน อย่างเช่น สาขาโรงแรมถ้าเกิน 16-
17 ก็ยังโอเคอยู่ สมัยก่อนจะมี 4 Section ในปัจจุบันจะเหลือประมาณ 2 Section เพราะว่าอาจารย์จะต้อง
ช่วยดูรายงาน จะต้องช่วยตามในเรื่องของ Daily Report เดีย๋วต่อไปจะได้อธิบายว่าทำไมจะต้องเป็น Daily 
Report ซึ่งในสหกิจเรามักจะได้ยินคำว่า Weekly Report แต่ว่าพี่จะอธิบายว่าทำไมถึงต้องเป็น Daily แล้วก็
ในเรื่องของการทำงานของเด็ก ๆ ซึ่งปัญหาจะตอบในตอนท้าย เพราะมปีัญหาเยอะมากในการที่เด็ก ๆ จะ
ออกไปฝึกค่ะ 

อาจารย์สุภา ถามว่า การ Orientation นักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ควรทำในช่วงไหน กี่
เดือน แล้วเนื้อหาต้องครอบคลุมเรื่องอะไรบ้าง  

อ.รมย์ชลี อธิบายว่า ในเรื่องของการทำ Orientation นัน้ อย่างของสาขาโรงแรมก็จะไปฝึกในเทอมที่ 
3 หลังจากนั้นก็มีปัญหาอีก ก็คือว่าเรากำหนดไว้เลยว่าเด็กจะต้องไปในเทอมที่ 2 สมัยก่อนไปในปี 4 เทอมที่ 1 
ทีนี้ก็มีปัญหาวา่พอหน่วยงาน หรือ สถานประกอบการจะรับเด็กของเรา เด็กของเราก็จะบอกว่ายังเรียนไม่จบ
ต้องกลับมาเรียน บางหน่วยงานชอบมากเลยเพราะเด็กของเรา Outstanding มากทุกเรื่อง จะทำยังไงก็ไม่
สามารถที่จะรบัได้ บางหน่วยงานอาจจะมีหยวน ๆ แบบที่ว่า โอเคเธอเหลืออีกกี่ตัวเธอไปเรียน แล้วเวลาตรง
นั้นก็ถือว่าไม่ได้เป็นการลา แต่คือเธอมาทำงานชดเชยอะไรอย่างนี้ ซึ่งหลังจากนั้นเราก็คุยกันว่าโอเคเราขอ
กลับมาเป็นเทอม 2 เหมือนเดิม ทีนี้พอมาเป็นเทอม 2 เหมือนเดิมก็จะมีเด็กเยอะแยะ เช่น  เด็กซิ่ว เด็กเปอร ์
เด็กค้าง เด็กนู่นนี่ เด็กโอนย้าย อะไรประมาณนี้ค่ะ ซึ่งเด็กโอนย้ายส่วนใหญ่มาจากสาขาภาษาอังกฤษของคณะ
หนูนี่แหละ มาเยอะมาก  แล้วพอมาเน่ียก็มักมีปัญหา คือ อาจจะต้องฝึกซัมเมอร์ บางคนซัมเมอร์ต้องจบนะคะ  
เราก็ต้องพยายามบีบอัด ซึ่งสหกิจศึกษาจะต้องใช้เวลาทั้งหมด 16 weeks คือพี่จะไม่เล่าต้นตอหรืออะไร
ของสหกิจ น้อง ๆ จะเข้าใจพอ 16 weeks เนี่ยมันก็จะมีปญัหา ถ้าซัมเมอร์เราอัดบีบยังไงเน่ียบางทีมันจะเลย
เถิดไปจนถึงเทอม 1 ตอนประมาณต้น ๆ เดือน หรือสักเดือนครึ่ง ซึ่งตรงนั้นก็จะมีปัญหากับมหาวิทยาลัย 
หมายความว่าเด็กจะไม่จบในตอนนัน้ เราก็อาจจะแก้ปัญหาเป็นเคส ๆ ไป เช่น เราอาจจะต้องบีบ เช่น ให้เด็ก
ทำรายงานส่งก่อน แล้วให้เราตรวจ จากนั้นก็ให้เกรดก่อนแล้วก็อาจจะเหลือเวลาฝึก อย่างล่าสุดนี้มีเด็กอยู่
คนนึงปี 8 นะคะ จะตอ้งจบซัมเมอร์ค่ะ แลว้เรานับวันแล้วนะคะเด็กต้องเรียน คือลงทะเบียนเรียนด้วยในเทอม 
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2 และวันไหนที่เด็กว่าง เด็กต้องไปฝึกงานด้วย เพราะเวลาไม่ไดแ้ล้ว  พอใกล้เวลาจะวันสุดท้ายของการฝึกงาน
แทบจะต้องเรียกว่า ให้เกรดออกก่อนเสียด้วยซ้ำ คือ เกรดออกก่อน แล้วถึงฝึกงานเสร็จทีหลังค่ะ ทีนีห้ลัง ๆ มา
เราก็เลยบอกว่าถ้าไม่จำเป็น เราจะไม่เปิดซัมเมอรเ์พราะมันมีปัญหาจริง ๆ คือ ถ้าอยากเปิดซัมเมอร์แลว้ให้ทัน
นั่นหมายความว่าจะต้องไปประมาณครึ่งเทอมของเทอม 2 เลยนะคะ ประมาณนั้น 

 โอเค ทีนี้พี่ก็จะกลับมาเล่าว่าหลังจากที่เราจะรับเด็กที่จะไปฝึกงานในเทอม 2 ในเทอม 1 นี้พี่จะม ี
Application Form ของสาขา น้อง ๆ อาจจะเคยเห็นและอาจจะทราบว่าสหกิจศึกษานั้นเขาก็จะมี 
Application Form ของเขาซึ่งพี่ขออนุญาตอ้างถึงนิดหนึ่งว่าเอกสารสหกิจของมหาวิทยาลัย มันเยอะ เอกสาร
แยะมาก แล้วหลักสูตรก็ Application Form ที่เป็นของเราเอง ซึ่งมีลักษณะคล้าย ๆ กับ resume แล้วเราก็
ส่งไปทุกที่ ทุกหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว หน่วยงานรับเรียบร้อยแล้ว บางหน่วยงานยังไม่รับ บางหน่วยงาน
ปฏิเสธ เราต้องไปใหม่จนกว่าจะได ้ แล้วในที่สุดก็จะต้องกลับมาเขียนของสหกิจศึกษาอีก คือ จะต้องมาเขียน
ใบว่าเธอได้ที่นี่แล้ว แล้วเธอมาเขียนใบที่สหกิจ  แล้วใบทีส่มัครสหกิจมีอยูป่ระมาณ 5 6 7 หน้าด้วยกัน แล้ว
เด็กงงค่ะ เด็กกรอกไม่ได้ เราก็ดีลกันใหม่กบัสหกิจว่ามีปัญหาจริง ๆ เราไม่สามารถทำได้ แล้วมันซ้ำซ้อน บาง
ครั้งสหกิจกว่าจะออกจดหมายส่งตัวคือหลังจากที่เด็กเขียนใบสมัครของเราเสร็จแล้ว เป็น Application Form 
ของสาขาเรียบร้อยแล้ว อันนีพ้ี่ยกตัวอย่างโรงแรมนะคะ โรงแรมต่าง ๆ ตอบเรา เราก็ต้องมาเขียนใบสมัคร
ของสหกิจอีก หลังจากนั้นสหกิจจะทำจดหมายโดยไปผ่านวิชาการ ผ่านนูน่ผ่านนี ่ยาวมากเลยค่ะ เพื่อที่จะส่ง
ตัวนักศึกษา แล้วในความเป็นจริงคือนักศึกษาไปแล้ว แล้วเอกสารก็ยังอยู่ที่เดิมใน มหาวิทยาลัย เพราะว่าเด็ก
บางคนก็ไม่สะดวกที่จะไปรับที่ไปรษณีย์หรอืจะไปรับที่นั่นที่นู่นที่นี่ เพราะว่าเวลาทำงานนั่นค่อนข้างที่จะStrick 
มาก เพราะฉะนั้นก็เลยมีการแก้ปัญหาว่า โอเค ถ้าอย่างนั้นหลักสูตรของเราขอเลิกล้ม ไม่ได้เพราะว่าเรา
รังเกียจใบสมัครของสหกิจศึกษานะคะ แต่เราเคยร้องขอแล้วว่า ขอเปลี่ยนWording ข้างในให้มันง่าย ๆ คือให้
เข้าใจง่ายแบบของเราได้ไหม เพราะอันของสหกิจนี้เด็กเขยีนไม่ได้ เด็กงง  คือทุกอย่างของสหกิจจะเยอะและ
จะงงมาก   

หลังจากนัน้ กค็ือหลังจากที่ยื่นใบสมัครอะไรเสร็จเรียบร้อยในเทอม 1 คอื เปิดเทอม  1 มา  พี่ก็เรียก
เด็กประชุมเลย แล้วพี่ก็จะกำหนดเวลาให้เด็กส่งใบสมัคร หลังจากนั้นถ้าส่งใบสมัครเรียบร้อยแล้วพ่ีก็จะต้องมา
จัดลำดับก่อนว่ามีเด็กคนไหนได้เกรดเท่าไหร่ โดยเด็กเกรดเยอะ ๆ จะได้รบัสิทธิ์เลือกสถานที่ฝึกงานที่ดี 
อย่างเช่น โรงแรมโอเรียลเต็ล แต่ทีนี้พีก็่จะมาดดู้วยว่า ถ้าเด็กคนน้ันเกรดดี แต่หมายความว่าบุคลิกภาพไม่ได้ 
อันนัน้อันนีก็้ไม่ได้ ภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ พี่ก็จะคุยกับเด็กก่อน ถ้าเด็กโอเคว่า โอเคอาจารย์แม่ หนูคิดว่าหนูไม่ได้
แน่เลย หนูเปลีย่นที่ แต่ถ้าสมมุติว่าเด็กยืนยัน เพราะว่าเดี๋ยวนี้เด็กเยอะมาก พี่ก็จะโอเคไม่เป็นไร พี่ก็ให้เด็ก
สัมภาษณ์ แตถ่้าเด็กไม่ผ่านจากโรงแรมก็คือเธอต้องยอมรับนะ  หลังจากนั้นจึงค่อยเปลี่ยน เพราะฉะนั้น
ช่วงเวลาน้ีจะเป็นช่วงเทอม 1 หลังจากนัน้ปลาย ๆ เกือบหมดเทอม 1 พอพ่ีรู้พี่กำหนดวันอะไรเสร็จเรียบร้อย 
สถานประกอบการตอบรับเด็กเรียบร้อยแล้ว เด็กรู้ว่าเด็กจะต้องไปกอ่นวันที่เท่าไร อะไรยังไง พี่ก็จะเริ่มเตรียม
ความพร้อม แต่จริงๆ พี่เริ่มมาในใจ ตั้งแต่กอ่นที่จะเปิดเทอม  1 แล้วว่าเทอมนี้พี่จะอบรมอะไร อย่างเช่น 
สมมติพี่อาจจะยกตัวอย่างเมเจอร์ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเด็กอาจจะได้อยู่แล้ว แต่ว่าบางครัง้จะมีเด็กสัก
กรุ๊ปหน่ึงที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องการติดต่อสื่อสาร เราก็อาจจะเอาเด็กมาจัดคอร์สสำหรับเติมเต็มเรื่องตรงนั้น 
คือ ไปฝึกในเรือ่งของอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับการที่ก่อนที่จะไปสหกิจ (Pre-สหกิจ) หรือ อย่างเช่นการเชิญ
เชฟมาสอน เชิญผู้ทีม่ีความรู้เกี่ยวกับเรื่องครัว เกี่ยวกับเรื่องโรงแรม เกี่ยวกับเรื่องการเสิร์ฟ Food & 
Beverage  อะไรก็แล้วแต่ลองมาแล้วทั้งนั้น เพื่อให้เด็กเข้าคอร์ส ทีนี้ปจัจุบันด้วยความที่เด็กเรามันน้อยลงไป
มากต่อคอร์สซึ่งปกติเราจะรับอยู่ที่ 25 คน โดยเด็กจะเป็นคนจ่ายเงินเอง พี่จำไม่ได้ว่าคอร์สนึงมันเท่าไหร่ 
2500  หรือ 3000 บวก ๆ ประมาณนี้นะคะ ก็คือว่า เด็กจะมาเสาร์-อาทิตย์ แล้วเด็กก็จะได้เรียนกับเชฟ ซึ่ง
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เป็นเชฟชื่อดังเลย เช่น เชฟเมย์ เป็นเชฟที่ออกทีวี อันนี้ถามว่าได้ประโยชน์กับเด็กไหม อันนี้ได้ประโยชน์กับเด็ก 
อันนี้เป็น Extra ที่เด็กต้องสมคัรใจไม่บังคับ ถ้าเด็กฝึกครัวแล้วเธอไม่มีทกัษะทางด้านครัวเลย อย่างเช่น บางคน
ไม่เป็นอะไรเลย แต่บางคนจะมีประสบการณ์ที่บ้านทำร้านอาหาร ทำอะไรพวกนี้ เด็กก็จะสามารถ หรือเราส่ง
เด็กไปแข่ง เราก็จะรู้ว่าคนนี้โอเค แต่ส่วนมากเด็กครัวก็จะลงแบบนี้ ก็จะเป็นต่างหากอีก 1 คอร์ส ส่วนคอร์สที่
พี่จะทำใหญ่เลย ก็คือคอร์สทีเ่กี่ยวข้องในเรื่องการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาบุคลิกภาพ หัวข้อ
เหล่านีส้ำคัญมากเลยนะคะ ซึ่งจริง ๆ มีอีก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Service mind เรื่องอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่จะ
เอารวมตรงนี้ แล้วก็พี่จะเป็นภาคเช้า อาจจะเป็นเรื่องของการเขยีนรายงานนะคะ ซึ่งรายงานก็เป็นปัญหาอีก
นะคะเพราะว่าอาจารย์ที่สหกิจ ท่านอาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญในวิชาชีพของเรา เพราะฉะนั้นท่านก็ไม่สามารถที่จะ
รับรู้บริบท รู้ในงานอะไร ๆ ของเราได้เลย เพราะฉะนั้นก็จะมีปัญหาในเรื่องของตรงนี้ ฉะนั้นในเรื่องของการที่
จะอบรมสหกิจศึกษาสำหรับของมหาวิทยาลัยที่ต้องบังคับนั้น พี่ก็จะขอยกเว้นเลย คือ พี่คุยกับอาจารย์เขาเลย
ว่า พี่ขอยกเว้น เพราะที่ผ่านมา พอเด็กไป อาจารย์ก็จะมาพูดว่า สหกิจคืออะไร เอาวีดิโอของดร.ที่เขาก่อตั้ง
ที่มามาเปิดให้เด็กฟัง เด็กก็จะไม่ค่อยเข้าใจและไม่สนใจ ดังนั้นพี่ก็จะแบ่งเป็น 1 วันอย่างเต็มที่ ครึ่งวันจะเป็น
ในเรื่องของการเขียนรายงาน อาจจะมีในเรื่องของอาจารย์อาวุโส อย่างเช่น อาจารย์ ดร.ฐิติ ที่จะไปให้โอวาท
กับเด็กเพราะว่าเราจำเป็นที่ต้องให้โอวาทกับเด็กและในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเราจำเป็นมาก ๆ ส่วน
ตอนบ่ายอาจจะเป็น session ของการพัฒนาบุคลิกภาพ ไม่ว่าจะเป็นการเชิญอาจารย์จาก ม.กรุงเทพ ซึ่งสนิท
กับพี ่เขาไม่คิดค่าตัวเลย คิดค่าต๋ัวเครื่องบินให้พอ ซึ่งพี่ก็พยายามที่จะหา คือจริง ๆ ตัวพี ่พี่สอนวิชาพัฒนา
บุคลิกภาพอยู่แล้วแต่ เด็ก ๆ เจอพ่ีบ่อยแลว้ เด็ก ๆ ก็อาจจะเบื่อพี่ แล้วก็บางทีพี่ก็คิดว่าเด็กอาจจะไม่ค่อยฟัง 
ควรเปลี่ยนบ้าง อย่างเช่น ถ้าเทอมนี้ผู้หญิงเยอะ ก็จะให้เรยีนในเรื่องของการแต่งหน้า ให้เด็กมาแต่งหน้า ทำไม
ถึงต้องแต่งหน้า โรงแรมเนี่ยค่ะเป็นสถานบริการ สถานประกอบการที่จะต้องพบปะกับผู้คน  แม้ว่าเธอจะเป็น 
House keepping เธอเป็นแม่บ้าน เธอต้องถู เธอต้องอะไร เธอก็ต้องใส่ลิปแดงเข้าไว้ ผมเผ้าต้องเรียบร้อย เจอ
แขกก็ต้อง keeping แขก อย่างนี้ค่ะ อย่างนี้เป็นต้น ซึ่งจากการที่ทำมาหลาย ๆ ปีเด็กก็จะชอบ และเด็กก็ได้รับ
ความรู้ เพราะบางคนเขียนคิ้วไม่เป็นเลย บางคนแต่งหน้าไม่เป็นจริง ๆ พี่ก็เอาอยา่งไฮโซเลยนะคะ ดิวกับ
เครื่องสำอาง แล้วก็เขามาสอนให้ฟรี แต่เราก็อาจเป็นลักษณะแบบว่าเขาก็แจกเป็นvoucher ให้ แล้วเราก็ไป
ซื้อที่เคาน์เตอร ์ถ้าเราอยากจะได้ ซึ่งถ้าหากคณะน้อง ๆ สนใจพี่ก็จะช่วยประสานให้ได ้อาจจะเป็นแค่ส่วนลด
300 500 แล้วแต่ยี่ห้อของเครื่องสำอาง  แต่หลัง ๆ มานี่ค่ะผลผลิตของเราคือนักศึกษาโรงแรมหลายคนมากที่
ไปเป็นช่างแต่งหน้า หลายคนมากที่ไปเป็น Organizer แลว้จัดแต่งงาน แล้วก็เป็นช่างแต่งหน้า ซึ่งพี่ชวนนางไป
บรรยายหลายที่แล้วเป็นลูกศษิย์ของเรา แล้วนางก็คิดค่าตัวไม่แพง อะไรก็ได้ที่มหาวิทยาลัยให้ช่วย หนูมาหมด
อะไรอย่างงี้ ซึ่งนางก็จะเป็นกะเทยนิด ๆ  นางก็แต่งหน้าสวยงามมากนะคะ อันนี้ก็เป็นในส่วนของเรื่องการ 
orientation  

สรุปคือ ช่วงเวลาที่จัดปฐมนิเทศควรทำล่วงหน้าก่อน 1 เทอม ถ้าเด็กต้องไปสหกิจเทอม 2 เราก็ต้อง
จัดปฐมนิเทศในเทอมที่ 1 อาจจะทำวันพุธที่ไม่ติดกับวิชาอะไร วันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ก็ได้  ประเด็นที่
ปฐมนิเทศกม็ีทั้งเรื่องการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การพฒันาบุคลิกภาพ หรือหัวข้อที่เกี่ยวกับทักษะใน
วิชาชีพ อย่างของสาขาโรงแรมก็จะเป็นพวก ครัว การทำขนมอบ การใชอุ้ปกรณ์ครัว ซึ่งจะทำทั้งสิ้นอย่างน้อย 
30 ชั่วโมง ส่วนวิทยากรอาจจะเชิญผู้ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากภายนอกมา โดยนักศึกษาจะลงทะเบียนเอง
ด้วยความสมัครใจ เหล่านี้เป็นไอเดียให้น้อง ๆ นะคะ เพราะอย่างของพี่เนี่ยมีรุ่นหนึ่งที่เด็กเป็นร้อย พอเด็ก
ไม่ได้อบรมเรื่องเฉพาะด้าน เด็กก็บอกมาเลยว่าไม่ได้อะไร เช่น พอไปถึงที่ฝึกงานแล้วไมรู่้จะเขียนรายงานยังไง 
ไม่รู้จะตั้งต้นยังไง ดังนั้นเรื่องอะไรพวกนี้ พี่ก็จะสอดแทรกในการสอนรายวิชาของทางสาขาไปบ้าง แต่พี่จะไป
เน้นหลักเหล่านี้อีกครั้งตอนที่จัดปฐมนิเทศคะ่  
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อาจารย์อัจฉราภรณ์ ถามว่า กิจกรรมปฐมนิเทศนีเ้ป็นกิจกรรมบังคับ หรือว่าออกมาในรูปแบบวิชา
Pre คะ 

อาจารย์รมยช์ลี ตอบว่า เป็นกิจกรรมบังคับค่ะ จริง ๆ แล้วเราจะไม่ได้มีเป็นวิชาบังคับหรือวิชา Pre 
เพราะว่า หลังจากปรับปรุงหลักสูตรมาเนี่ย หน่วยกิตล้นมาก 160 กว่า เด็กเรียนกันแบบหน้ามืดตามัว 
เพราะฉะนั้นก็เลยไม่มี 1 วิชาที่เป็นเกี่ยวกับ Pre-สหกิจเลย  ซึ่งจะไม่เหมือนกับ มหาวิทยาลัยอื่น อย่างที่รู้จัก ที่
คุ้นเคย อย่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม พวกนี้เขาจะมีวิชาเป็น 1 รายวิชา สอนตั้งแต่ต้น
เทอมไปจนถึงปลายเทอม แต่ของพี่ก็จะเป็นลักษณะเราจะเบิกงบของสหกิจ แต่เราก็จะทำเป็นสหกิจของสาขา 
หรือน้อง ๆ อาจจะทำเป็นของคณะของตนเอง กไ็ด้ คือเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามจริง ตามค่าวิทยากร เพราะฉะนั้น
จะต้องเขียนออกมาเป็นโครงการ โครงการและการอบรมทั้งหมดนี้สามารถเอาจำนวนชั่วโมงไปนับรวมกันได้  
ว่าเราควรจะต้อง Orientation เด็กกี่ช่ัวโมงก่อนทีเ่ด็กจะไปสหกิจ แตท่ัง้นี้ทั้งนั้นบางคอร์สอบรมเราจะขอให้
เด็กจ่ายเงินเท่านั้นเอง มีแม้กระทั่งคอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเด็กโรงแรม เพราะเด็กโรงแรมบางคนก็ไม่
สามารถที่จะพดูภาษาอังกฤษได้ค่ะ 

อาจารย์สุภา ถามว่า ในเกณฑ์การให้คะแนน100 คะแนน อาจารยแ์บ่งให้สถานประกอบการเท่าไร 
และให้คะแนนอะไรบ้างคะ  
 อาจารย์รมยช์ลี อธิบายว่า เกณฑ์การให้คะแนนตรงนี้จาก มคอ.4 มันเปน็โครงสร้างไม่สามารถจะ
ปรับปรุงได้หรือเปลี่ยนแปลงได้ จากเดิมเราจะเอาของผู้ประกอบการ/สถานประกอบการ 60% แล้วจากของ
เรา 40% พอเด็ก ๆ ทำรายงานแล้ว เด็ก ๆ จะต้องถูกแบ่งรายงานออกเป็น 2 เลม่ ก่อนที่เด็กจะกลับมา เล่มนึง
ที่เด็กทำให้เราตรวจ กับอีกเล่มให้พี่ที่โรงแรมตรวจ พี่ที่โรงแรมก็จะตรวจและแก้ตามฉบับของพี่ ทีนี้พอเด็กแก้
แล้วมาถึงที่มหาวิทยาลัย ผู้สอนก็จะถามว่าทำไมตัวนี้ต้องเปลี่ยน ทำไมตรงนี้ต้องแก้ เพราะฉะนั้นมันก็จะเกิด
ความคิดเห็นที่ไม่สอดคล้องกัน แต่จริง ๆ แล้วมันไม่ได้เกิด conflict กันแบบเห็นชัดแบบเป็นรูปธรรมมากมาย
ขนาดนั้น เพราะอะไรที่เก่ียวข้องกับการทำงานของเขา ผู้สอนก็เหมือนกบัออนเนอร์พี่เลี้ยงอยู่แล้ว แต่อาจจะ
มาช่วยแก้ไขในเรื่องของ Wording หรือในเรื่องของอะไรต่าง ๆ โอเคตรงนี้ แต่ทีนี้กลายเป็นว่าระหว่างที่ 20 
คะแนนจากรายงานตรงนี้ที่ผู้สอนให้กับสถานประกอบการให้มันต่างกันมาก บอกตรง ๆ เลยว่าเขาก็จะกด
คะแนนเด็กเรา เพราะ HR ของแต่ละสถานประกอบการไม่เหมือนกัน บางสถานประกอบการก็จะมีบุคลิกภาพ
ที่แตกต่างกัน เช่น บางคนอาจจะเคยเป็นครูโรงเรียนมาก่อน ก็จะ strickly มาก บางทีกจ็ะตามเราจะจิกมาก
นะคะ ซึ่งอย่างตัวพี่เนี่ย อ.แนนเลข 5 กว่า ๆ แล้วนะคะพี่ก็ยังโดนน้อง ๆ ที่โรงแรมอายุ 20 กว่าจิกพี ่นีก่็บางที
เขาก็ไม่รู้ไง ด้วยความที่พี่เป็นคนตัวเล็ก พี่ก็ฉีดฟอร์มาลินตลอด (หัวเราะ) พี่มีความรู้สึกว่าเขาคงจะคิดว่าพีก็่คง
จะวัยเดียวกับเขา เช่น อาจารย์อย่างโน้นอย่างนี้ หรือ อาจารย์ช่วยเลือกเด็กให้หนูหน่อยนะ ช่วยคัดให้ดีหน่อย 
แบบนี้หนูไม่เอา บางทีก็พูดจาไม่ดี พี่ก็ไม่เป็นไร พี่เก็บและกล้ำกลืนทุกอย่าง อย่างเวลาพี่ไปพบสถาน
ประกอบการพี่จะมืออ่อนเท้าอ่อนหมด ไม่ว่าจะเป็นน้องหรืออะไร พี่สวัสดีหมด เพื่อจะให้ทุกอย่างมันโอเคมัน
ไม่มีปัญหา ในที่สุด กว่าเราจะได้รายงานคืนมาช้ามากทำให้คะแนนไม่โอเค คะแนนเราต้องรอ บางทีเราต้องIP 
ในที่สุดเราก็แก้ปัญหาโดยมาปรับ เรามาปรับว่าพฤติกรรมในการทำงาน 40% เราเรียกว่า PYU11  
ซึ่งเป็นแบบการประเมินพัฒนาการของเด็กโดยที่สหกิจมีFormat มาให้เรา แล้วบางครั้งมีโรงแรมอย่าง โอเรียล
เต็ล ซึ่งจะไม่ยอมเลย เขาจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษเลยแล้วบอกว่า ฉันขี้เกียจแปล อาจารย์ไปจัดการมา อัน
น้ีHR มาพูดกับพี่ แล้วก็จะมีภาคภาษาอังกฤษร่วมด้วย ซึ่งภาคภาษาอังกฤษหลังจากสหกิจมา มันไม่ครบ เราก็
จะมาช่วยกันเกลาในห้อง แล้วในที่สุดเราก็เปลี่ยนบางข้อ เปลี่ยนให้สอดรับให้เข้ากับเด็กของเราซึ่งอยู่ในfield 
การให้บริการ ตัวนี้ 40%  เราให้สิทธิ์หน่วยงานเลย แก้ไม่ได้ เราไม่สามารถช่วยตรงนี้ได้นะคะ คือ ให้มันเก็บ
เป็นหลักฐานอย่างนั้นนะ ในความเป็นจริงพูดกันอย่างตรงไปตรงมา ก็คือ ไม่มีใครมาแอบดูเราหรอก แต่ว่าทั้งนี้
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ทั้งนั้นตัวพี่ก็จะตามนั้น มันจะมีน้อยคนมากค่ะอาจารย์ที่เราจะได้น้อยกว่า 30% ส่วนใหญ่ก็จะ 30% ขึ้นไปบาง
คนได้ 20 กว่า ได้ 20  กว่า ก็จะได้  B  B+ นะคะ อันนี้เดี๋ยวพี่จะเล่าต่อ 

 หลังจากรายงานตรงนี้ เราจะเอามารวมกับรายงานซึ่งเป็นของอาจารย ์ซึ่งพี่จะให้รายงานนี้ 40 นะคะ 
40 ตรงนี้ ก็จะเป็นในเรื่องของเนื้อหา รูปเล่ม การพิมพ์ การอะไรต่าง ๆ ซึ่งเราจะบอกเด็กเลยว่า ขอบซ้ายพ่ีเอา
ไม้บรรทัดวัดเลยนะคะ ขอบซ้ายนี้ต้อง 1.5 นิ้วนะลูก พี่เอาไม้บรรทัดวัดขีดเลย เด็กถงึบอกเลยว่าอาจารย์แม่ถ้า
ไม่ 8 รอบจะไม่ได้เพอร์เฟคสำหรับรายงานพี่ก็แก้จริง ๆ หลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของคะแนนที่เหลือนะคะ 
อย่างเช่น Participation พี่เอาคะแนนตรงนี้ มาตั้งแต่เริ่มในข้อแรกที่พี่บอกน้อง ๆ ว่าพี่จัดปฐมนิเทศดูว่าตอน
นั้นมีคนเข้าไหม  และก่อนที่จัดปฐมนิเทศช่วงนั้น มันจะมีช่วงของการทัวร์ เช่น การมา Visiting ของโรงแรม
ต่าง ๆ อย่างเช่น เครือ Mariotte จากกรุงเทพ เขาเห็นว่าเรามีสาขาโรงแรม เขาก็จะมาทัวร์ว่าหนูอยากจะมา
ขอหาเด็กฝึกงาน หรืออย่างเวลาพี่มีสัมมนาเทอม 1 พี่ก็จะเชิญวิทยากรมา ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเวลาใกล้เคียง
กัน เพราะฉะนั้นพี่ก็จะพยายามยัดเยียดเข้าไปในวิชาสัมมนาให้ได้ว่า เอาวิทยากรจากโรงแรมมาพูด เอารุ่นพี่ที่
เคยไปฝึกมาเล่า เช่น ทำไมพี่ ๆ ถึงได้ไปฝึกที่โอเรียลเต็ล ทำไมพี่ถึงได้ไปฝึกที่โรงแรมดี ๆ แล้วทำไมพี่ได้ฝึกแล้ว
พี่ก็จะเอารุ่นน้อง เขาก็จะมาฟรี ๆ ก็จะมีหลานรหัส ป้ารหัส อะไรกันมาก็มาให้โอกาส มาแชร์แล้วก็เจอพี่ ๆ 
จากโรงแรม พอเจอพี่ ๆ จากโรงแรมก็จะมีการรีครูดจากตรงนั้นเลย สัมภาษณ์ ณ เดี๋ยวนั้น โอเคแล้วเขาก็
จะติ๊กไว้เดี๋ยวนั้นเลยโดยเขาก็จะบอกว่าเขารับเลย แต่ที่นี้เด็กบางคนมันก็จะมีปัญหาอีกตรงที่ว่ าพอสัมภาษณ์
กับเขาไปแล้วได้เรียบร้อยแล้ว แล้วหลังจากนั้นก็จะไปฟังรุ่นพี่ คนนั้นคนนี้ว่าโรงแรมนั้นไม่ดีนะเธอ โรงแรมนี้ดี
แต่ระบบแย่มาก พอเด็กฟังแบบนี้ก็กลัวก็จะมาขอยกเลิก เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะทำเป็นกฎไว้เลยว่า ถ้าเธอได้
แล้ว เธอจะมายกเลิกไม่ได้ จะไม่อนุญาตเพราะมันจะมีปัญหา   

มาตรง participation 30 โดยน้อง ๆ แบ่งออกมาได้ รวมทั้งในเรื่องของการมาเข้าฟัง การเข้าclass 
ในตอนที่เพ่ือนนำเสนอ อย่างเดือนหน้านี้นะคะ ประมาณวันที่ 10 กับ 12 กุมภาพันธ์นะคะ ใครว่างก็เรียนเชิญ
ที่ห้องแลปภัตตาคาร พี่จะมีนำเสนอเด็ก 2 วัน เด็กที่ไปสหกิจมา เพื่อนจะต้องเข้าฟัง แล้วสำหรับน้อง ๆ ที ่มา
เข้าฟังพ่ีก็จะมีจดช่ือไว้ด้วยจะเป็นrecordsไว้ด้วยว่าเธอก็ให้ความสนใจ เพราะฉะนั้นบางทีเด็กเกรดไม่โอเค แต่ 
out standing ดีในแทบทุกเรื่องเลย โรงแรมชอบในเรื่องของมนุษยสัมพันธ ์ในเรื่องของการให้บริการ พี่ก็จะ
โอเคก็จะผลักดันให้เขาไปโรงแรมนั้น  แล้วก็มีคะแนนช่วยในส่วนweekly report มาถึงตรงนี้ที่พี่จะบอกก็คือ
ว่า ถ้า weekly report เรานับไปมันจะแค ่16 Week นัน่หมายความว่า  Weekly Report ของเด็ก จะเล็ก
มาก บางคนมีแค่ 16 แผ่นจรงิ ๆ หลัง ๆ มาเราก็เลยวกกลับไปหลักสูตรการฝึกงานสมัยก่อน โรงแรมของเรา มี 
3 เดือนก็จริงแต่เรามี weekly report เรามีฟอร์มของ weekly report นะคะ เราเอาฟอร์มของเราเนี่ยให้เด็ก
เขียน เขียนอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่เขียนว่า วันนี้วันแรกของการทำงานต่ืนตี 5 เช้ามากง่วงนอนจังเลย  6 โมงอาบน้ำ
แปรงฟัน 6 โมงครึ่งไปถึงโรงแรม พีเ่ลี้ยงเอาชุดให้เปลี่ยน 7 โมงไปทานขา้วที่แคนทีน อาหารไม่อร่อยเลย หรือ 
7.30 เจอพ่ีจุ๋ม HR แต่ว่าพี่อ้อยซึ่งเป็นอีกคนดูท่าทางดุ อย่างนี้ไม่ได้ เพราะไม่ใช่บันทึกไดอารี่ แต่จะให้เขียนว่า
เริ่มแรกของการทำงานวันน้ีมีโอเรลเทชั่น ซึ่งโอเรนเทชั่นนั้นพี่สอนอะไร ใหเ้อามาเขียนใส่ในรายงาน ในdaily 
แล้วจะต้องเป็นwordที่ถูกต้อง ไม่ใช่ พี่เค้า  พี่แก จะต้องเป็นคำที่มันเป็นทางการ เป็นภาษาเขียน แล้วในนั้นก็
มีภาพประกอบ ซึ่งบางโรงแรมไม่อนุญาตให้ทำแบบนั้น เราก็แก้ปัญหาโดยการหารูปจากอินเทอร์เน็ตแล้วมา
แปะ หรือ สามารถวาดเองไดเ้พราะบางคนมีฝีมือ วันต่อไปอาจเรียนรู้เร่ืองการทำครัว อุปกรณต่์าง ๆ ก็เอามา
วาด มาเขียน มาอธิบาย ถัดไปเรื่อย ๆ บางวันเธอได้ทำเมนูอะไร เด็กบอกว่าอาจารย์แม่ขา หนูไปตั้งแต่วันแรก
จนถึงตอนนี้ได้เดือนครึ่งแล้ว หนูเด็ดกะเพราอย่างเดียว พี่ก็เลยบอกว่าเขียนแต่เรื่องเด็ดกะเพราะวันแรก วัน
ต่อไปอาจจะเขียนเรื่องการเด็ดผักอย่างอ่ืน แล้วเวลาเราไปเรียน ไปฝึกงานครูพักลักจำ เราเห็นพี่คนน้ันทำอย่าง
น้ัน พี่คนนี้พูดอย่างนี้ เราถามเขา ถ้าพีไ่ม่ตอบพี่ไม่ช่วยเราก็ไปหาอากู๋ เราหาข้อมูล เรารู้ว่าเราผัดน้ำมันหอย 
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การทำเน้ือน้ำมันหอย การทำยังไงให้เนื้อนุ่มตามหลักการ ตามซิกเนเจอร์ของโรงแรมนี้ แต่ว่าให้เราไปค้นดูซิว่า 
ที่อื่นเขาเป็นยังไง ซิกเนเจอร์น้ีอาจจะใส่อย่างอ่ืนลงไป ให้เราเพิ่มลงไป เพราะฉะนั้น เดลี่ของคุณนั้นอาจจะมี  
1  แผ่น 2 แผ่น 3 แผ่นก็ได้ พอวันไหน day off ขีดฆ่าไว้เป็น day off นะคะแล้วไม่ต้องเขียนว่า วันนี้เด็ดผกั
เหมือนเมื่อวานอย่างนี้ไม่เอา เพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นว่า จะมี daily ให้พ่ีเซ็น 1 อาทติย์ต่อครั้ง คือ 7 ฉบับ 
แล้วก็สุดท้ายพ่ีก็จะม ีbox สำหรับพี่ที่เป็นหัวหน้างานเราหรือพี่เลี้ยงเราก็แล้วแต่ แต่ไม่ใช่ HR เพราะเมื่อ HR 
รับเราแล้วเขาก็จะส่งเราไปยังแผนกต่าง ๆ แทบจะไม่ได้ยุง่กับเรา แต่อาจจะมีได้ยินจากหูของแต่ละแผนก แล้ว 
HR ก็จะมาเล่าส่งต่ออาจารย์ หลังจากนั้นก็จะเป็น Weekly Report ที่จะเป็นรูปเล่มทั้งรายงาน ซึ่งแต่ก่อนเรา
มี 3- 4 ชุด แตป่ัจจุบันเรามี 2 ชุด ชุดหนึ่งเราส่งให้สหกิจเอาไปไว้บนห้องสมุด อีกชุดนึงเก็บไว้ที่สาขานะคะ 
เพราะฉะนั้นเด็ก ๆ จะสามารถไปดูของพ่ี ๆ ที่ในห้องสมุดได้ หรืออย่างสมัยก่อนพี่จะให้เด็กลงไมเนอร์ด้วย จะ
ให้เด็ก ทำเป็นแบบสแตนดิ้งด้วย จะให้ทำทุกอย่าง หลัง ๆ ก็จะไมท่ำแล้ว เวลาเด็กจะนำเสนอจะต้องมีป้าย มี
อะไรต่าง ๆ นานา แตต่อนนีพ้ี่ให้เด็กทำ เป็นไฟลท์ุกสิ่งอย่าง อัดลงไปในซีดี แล้วเอาแนบท้ายเล่ม ทุกอย่างทำ
เป็นpdf นะคะเพื่อที่น้องจะได้ไม่ลอกได้ แต่ก็บอกตรง ๆ ว่า น้องก็มีลอกนะคะ  

ส่วนเรื่อง Presentation เป็นเรื่อง 10 คะแนน ซึ่งพี่จะแบง่ออกเป็นการแต่งกาย  3 คะแนน การตอบ
คำถาม 3 คะแนน แล้วก็การนำเสนอ 4 คะแนน อาจารย์สามารถแยกได้เลย สำหรับใน  10  คะแนนนี้นะคะ 
ซึ่งอันดับแรกเวลาเด็กยืน พี่จะมองเด็กต้ังแต่ศีรษะจรดปลายเท้านิดนึง เพราะว่าเมเจอร์โรงแรมเด็กจะถูก
บังคับให้ใส่สูทปี 3 ขึ้นไปแล้วจะต้องรวบผม แต่ก็จะมีเด็กแหกกฎ แต่เราก็มีในเรื่องการหักคะแนนตรงนี้อยู่แล้ว 
ตรงนี้ก็จะรวมเป็น 100 % ซึ่งส่วนใหญ่เด็กควรจะต้องได้  B ขึ้นไปซึ่ง B ก็แทบจะแยแ่ล้วค่ะ ควรได้ B+  A 
เพราะวิชานี้ 6  หน่วยกิต หลักสูตรเก่า 9 หน่วยกิต เพราะฉะนั้นพ่ีก็จะต้องเป็นการขู่เด็กไปในตัวด้วย ถ้าเกิด
เธอได้ C แสดงว่าเธอแย่มากเลยนะ วิชานี้ไม่ควรจะมี D ไม่ควรจะมี C  อะไรอย่างน้ีนะคะ  

 
ดังนั้นสรุปรายละเอียดคะแนนทั้งหมดในรายวิชาที่พี่รับผิดชอบจะเป็นแบบนี้ค่ะ 

      1) Report    40% 
      2) PYU 11    40% 
      3) Weekly report + Participation 10% 
      4) Presentation   10% 
 
แบ่งเป็น 2 ส่วน ระหว่างสถานประกอบการ กับ ผู้สอน คือ 

- คะแนนจากการประเมินสถานประกอบการ 
  - พฤติกรรมในการทำงานของนักศึกษา  40% 
  - รายงานหรือโครงการที่กิจการมอบหมาย   20% 
 - คะแนนจากการประเมินของคณาจารย์ประจำรายวิชา 
  - รายงานหรือโครงงานที่กิจการมอบหมาย   20% 
  - พฤติกรรมในการมีส่วนร่วมนักศึกษา   10% 
  - การนำเสนอโครงงานของนักศึกษา   10% 
 
 

อาจารยส์ุภา ถามว่า ตรงนี้สงสัยนิดนึงค่ะ ในส่วนของ Report 40% สถานประกอบการ 20% ของ
อาจารย์ 20 % มันคือเล่มเดียวกันไหมคะหรือว่ามันแยกเล่ม 
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อาจารย์รมยช์ลี ตอบว่า จริง ๆ แล้วเป็นเลม่เดยีวกัน เนื่องจากเป็นอย่างนี้ค่ะ จริง ๆ พีท่ี่ตรวจเนี่ย
เป็นพ่ีที่แผนก พี่ที่บุคคล แล้วบางทีพี่ที่บุคคลเขาก็ไม่ได้เข้าใจ บางคนบุคคลไม่ได้เรียนโรงแรมมาก็มี
เพราะฉะนั้นจะไม่ได้เข้าใจบริบทแล้วบางทีก็จะมาแก้อะไรของเรา แล้วกลายเป็นว่าบางทีเด็กก็จะต้องแก้ของพี่ 
แล้วแก้ของผู้สอนด้วย เวียนหัวมาก พี่ก็เลยแก้ปัญหาคือ สำหรับโรงแรมไหนที่รีเควสรายงาน เช่น Le 
Meridien Chiang Mai พี่บอกเด็กเต็มที่เลยลูก แล้วหนูอย่าลืมไปรับกลับ ถ้าไม่รับกลับเป็นเรื่อง แต่ให้หนูยึด
ของอาจารย์แม่ แต่อาจารยแ์ม่ก็จะดูของพี่เขาด้วยว่าพี่เขาแก้อะไร เช่น ข้อมูลของโรงแรมไม่ถูกต้องอันนั้น
ยอมรับ ส่วนในเรื่องของการทำงานไม่ถูกต้อง โอเคยอมรับ แต่ในเรื่องของบางอย่าง ถ้าเกิดเขามาแก้ของเรา
บางทีก็ไม่ได ้บางทีก็จะบอกว่าเป็นไปตามทฤษฎีอะไรประมาณนี้ แต่ตามทฤษฎีแล้วเราอาจจะเขียนข้างล่างว่า 
โรงแรมอาจจะมีแนวปฏิบัติแบบนี ้พี่จะเอามารวมกันไม่ทิง้เขาซะทีเดียวนะคะ เพราะฉะนั้น บางโรงแรมจริง ๆ
แล้วสมัยก่อนตอ้งส่งงานให้โรงแรม 1 เล่ม เพื่อโรงแรมจะได้เก็บไว้เป็นหลักฐานว่าเธอเอาอะไรไปให้คนอื่นรู้
หรือเปล่า สำหรับข้อมูลของเรา แต่หลัง ๆ มาโรงแรมบอกว่าไม่อยากได้กระดาษเต็มโรงแรม หนักไมเ่อาก็คือไม่
มีค่ะ  

อาจารยส์ุภา ถามว่า ขอถามประเด็นต่อไปนะคะ ว่านักศึกษาสามารถไปสถานประกอบการเดียวกัน
ได้มากที่สุดกี่คนจึงจะเหมาะสมที่สุด แล้วจะแบ่งงานกันอย่างไร 

อาจารย์รมยช์ลี ตอบว่า จริง ๆ แล้วเราจะไม่ให้เกิน 5 คน เพราะไม่อยากให้มีปัญหา คอืเด็กบางที
อาจจะเปน็แฟนกันอยากอยู่ที่เดียวกัน อย่างเทอมนี้ก็มีนะคะ เป็นแฟนกันแล้วก็ไปฝึก แล้วก็จะเล่าตอนสุดท้าย 
ว่าถ้าเป็นกรณีนี้มักจะมีปัญหานะคะ แล้วบางคนก็บอกว่าฉันก็มีบุคลิกภาพพิเศษฉันไม่คุยกับใครเลย แต่ด้วย
การที่ต้องบังคับไปฝึกงานหรือไปสหกิจ เด็กจะต้องไปและเด็กก็จะต้องมีปัญหา อยากจะให้ไปกับพ่ีเลี้ยงสัก 1 
คน จะอยู่แผนกเดียวกันได้อาจไม่เกินแผนกละ 2 คน ปญัหาที่พบคือเวลาอยู่ด้วยกันมักจะเม้ามอย มักจะเกิด
ปัญหา เคยมีนกัศึกษาอันนี้ไม่ได้อยู่มหาวิทยาลัยเดียวกัน เข้าไปพูดในห้องที่เปลี่ยนเสื้อผ้า แล้วห้องเปลี่ยน
เสื้อผ้าก็มีห้องส้วมอยู่ในนั้น นางก็พูดจากห้องนัน้มาห้องนี้เหมือนคุยโทรศัพท์ในห้องส้วม แล้วก็มีพีเ่ลีย้งได้ยิน 
เป็นเรื่องค่ะ ไม่ว่าจะเป็นที่สถานประกอบการไหนก็แล้วแต่ ไม่ว่าจะเป็นฟิวของคณะของน้อง ๆ หรือว่าคณะ
ของไหน พี่บอกเลยได้ว่าไม่มีใครแฮปปี้ที่ไดย้ินเด็กเป็นแบบนี้ บางคนเรียกเด็กด่าแล้วด่าชนิดที่เด็กกอ็าจจะ
โพสต์ว่า “แม่กูไม่เคยด่า ” “พ่อแม่กูไม่เคยด่า” “กูไม่เคยบริการใครอย่างนี้” มาก่อน “กาแฟกูไม่เคยชงให้พ่อ
แม่” เพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นปัญหา ซึ่งอาจารย์จะต้องคอยประกบน้อง ๆ นะคะ ล่าสุดมีอินสตราแกรมเด็ก
ขึ้น บางคนถ่าย before after อย่างเป็น house keeping แผนกแม่บ้าน ห้ามถ่ายโดยเด็ดขาดค่ะ ถ่าย after 
ได้ แต่ห้ามถ่าย before เพราะว่าแขกจะอิเหระเขะขะแค่ไหนมันเป็นเรื่องของแขก แต่เราทำความสะอาดห้อง
ให้เสร็จเรียบรอ้ย เราอยากจะถ่ายก็ได้ แต่สำหรับพี่แล้วพี่บอกเด็กว่าไม่ให้ถ่าย ใครถ่ายพ่ีให้  F พี่พูดอย่างนี้นะ
คะ ใครถ่ายให้กลับ พี่พูดอย่างนีค้่ะ เพราะฉะนั้นก็จะต้องฝากอาจารย์ด้วยในเรื่องของโซเซียลต่าง ๆ และจะมี
เรื่องพอเด็กบางคนต้ังแต่เริ่มสมัครเลย มันจะแรงมากขึ้นเลย พี่ก็จะต้องเรียกเด็กมาอบรม บางทีก็จะเรียกถาม
เลยว่า “ถ้าหนอูยากไป หนูต้องปรับ แต่ถ้าหนูไม่ปรับ อาจารย์แม่ใหห้นไูปปีหน้า ” เคยมีสำหรับคนที่พี่ลงโทษ
แล้วให้ไปปีหนา้เลย ตรงนี้ก็จะเป็นแบบนี้ พี่ไปถึงที่ทำงานพี่ก็จะให้อยู่คนละแผนก เว้นแต่ว่าคนนั้นมีแววใน
เรื่องการเสิร์ฟ ในระหว่างเรียนอาจจะทำงานมาก่อน อาจจะถูกอีกแผนกหนึ่งยืมตัวไปอย่างนี้ อันนีเ้ราไม่ว่ากัน 
การทำงานของโรงแรมเราสามารถทำแผนกนี ้แล้วเราก็ไปทำแผนกนั้นตอ่ได ้เพราะว่าเราเรียนโรงแรมมาเราได้
หมด  

สรุปประเด็นคำถามนี้นะคะ คือ ในแต่ละสถานประกอบการนักศึกษาไม่ควรส่งไปเกิน 5 คน แต่ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับสถานประกอบการ ถ้ามาจากมหาวิทยาลัยเดียวกันแล้วอยู่ในแผนกเดียวกันก็ไม่ควรเกิน 2 คน  ส่วน
การแบ่งงานขึ้นอยู่กับสถานประกอบการ ค่ะ 
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ผศ.รัชตพล ถามว่า สถานประกอบการณ์เดียวกันส่งไปได้ไม่เกิน 5 คน ทนีี้เราต้องไปเช็กที่สถาน
ประกอบการก่อนไหมครับว่า สถาบันนี้มีนกัศึกษาสถาบันอื่นฝึกงานอยู่ไหม แล้วมันจะมีข้อจำกัดในการส่ง
นักศึกษาจำนวนน้ีไปไหม อะไรอย่างนี้ครับ 

อาจารย์รมยช์ลี กล่าวว่า อาจารย์ขา อีกทนีะคะ พี่จะทวนคำถามอาจารย์นะคะ อาจารย์เหมือนจะ
ถามว่า เราจะทราบได้ยังไง เหมือนกับต้องเช็กก่อนว่า สถานประกอบการณ์นั้นเขาจะมีที่นั่งให้เด็กเรากี่คนแบบ
นี้ใช่ไหมคะ 

ผศ.รัชตพล ตอบว่า ใช่ครับ 
อาจารย์รมยช์ลี ย้ำว่า รับได้กี่คน ใช่ไหมคะ 
ผศ.รัชตพล กล่าวว่า อย่างเช่นเด็กในโรงแรมA สมมติว่าเขามีนักศึกษามหาวิทยาลัยนั้นแล้วประมาณ

สัก 4 -5 คน แบบนีค้รับ แล้วเราจะส่งเด็กไปไม่เกิน 5 คนที่เราตั้งเอาไว้อันนี้ คือเราไม่ได้คิดถึงปัจจัยที่สถาน
ประกอบการน้ันมีเด็กฝึกงานหรือเปล่าใช่ไหมครับ  ดังนั้นถ้าเราจะส่งเด็กไป เราจะพิจารณาในประเด็นนี้ไหม
ครับว่า โรงแรม A เนี่ย มี นกัศึกษาจำนวนเยอะแล้ว แล้วเราจะส่งเด็กไป 5 คนอย่างนีไ้ดอ้ีกไหมครับ 

อาจารย์รมยช์ลี อธิบายว่า อ้อ  ไม่ค่ะอาจารย ์ก็จะเป็นในเรื่องของการดิวกับโรงแรม ซึง่อันนี้เนี่ยก็
จะตอ้งบอกอาจารย์ว่าอาจารย์อาจจะต้องเริ่มในเรื่องของการติดต่อกับโรงแรมก่อน แลว้ถามโรงแรมว่า สถาน
ประกอบการน้ันปีนี ้เทอมนี้จะรับนักศึกษากี่คน เพื่อฝึกงานทัง้หมด แล้วในกรณีของเรา เขาให้โควตา
มหาวิทยาลัยเรากี่คน อย่างเช่น ที่พีบ่อกไวว้่า 5 คนมันจะมีกรณีอย่าง เช่น เลอเมอริเดียน ที่เชียงใหม่ เคยมี
ผ่านมาแล้ว...น่าจะประมาณสกัปีก่อน มีประมาณ 12 คน ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น อันเน่ืองมาจากว่าจะให้เด็ก
เลือกว่า เด็กจะเลือกที่ไหน เชียงใหม่  กรุงเทพ  ภูเก็ต อันนี้สำหรับของเรานะคะ เอาที่เราสะดวกไปนิเทศได้
ง่าย เพราะว่าเราไปลำบากมันมีปญัหา เราเป็นผู้หญิง เสร็จแล้วปรากฏว่าเด็กปีนั้นเลือกเชียงใหม่เยอะ แล้วเป็น
โรงแรม 5 ดาวของเชียงใหม่ ของพายัพเราจะตั้งไว้ว่าเราจะให้เด็กไปที่โรงแรม 5 ดาวและสาขาใหญ่ ๆ เช่น 
mariotte ทีนีใ้นโรงแรมบางโรงแรมซึ่งอาจจะเป็นโรงแรมเจ้าของคนเดียว หรือเจ้าของของคนไทยแตเ่ป็น
ลักษณะเป็นแบบบูธิค รติล้านนาอย่างนี้นะคะ ไม่ใช่บูธิคนะ เป็นลักษณะที่เล็กลงมาหนอ่ย ถ้าบูธิคมันน้อยกว่า
นั้น เราก็จะพิจารณาเป็นรอบ ๆ ไป แต่ว่าโรงแรมอื่นอย่างเช่น 37 พลิล่าร์เฮ้าส์จะไม่ส่งไป เราจะส่งเป็นแชงกรี
ล่า เลอเมอรีเดียน ทีนี้ในปีนั้นมันจะมีอยู่แค ่3 ที ่ถ้าพี่จำไมผ่ิด 3-4 ที่ มีโฟร์ซีซั่น มีเลอเมอรีเดียน มีรตลิ้านนา 
มีอนันตรา มี 3 ที ่แชงกรีล่าไม่ได้สง่ เนื่องจากว่าตอนนั้นเขาไม่รับ ก็มีอยู่  3 หรือ4 ที่เนี่ยค่ะ ทีนี้มีปญัหาพี่ก็
พยายามพูดกับเด็กว่า พี่กr็ankingจัดอันดับเสร็จสรรพเรยีบร้อย ดูจากทรงดูจากบุคลิกภาพ เพราะพี่จะเก็บ
ตั้งแต่เด็กเรียนปี 1 พีจ่ะสังเกตและอาจารย์ทุกท่านจะช่วยกันสังเกตว่า เด็กคนนี้มันควรจะไปหรือไม่ไปในตรงนี้ 
เราก็จะมาคุยกับเด็ก ทีนี้โอเคเด็กบอกว่าอาจารย์แม่ขาบ้านหนูอยู่ตรงนี้ ถ้าหนูไปอยู่ต่างจังหวัดหนูต้องเสีย
ค่าใช้จ่าย หนอูะไรต่าง ๆ นานา นะคะ โอเคก็ต้องถามโรงแรมก่อนนะ กต็้องบอกโรงแรม พี่ก็จะโทรไปถาม
โรงแรมก่อน เลอเมอรีเดียนเนี่ยค่ะก็จะรู้จักกัน มีทั้งไลน ์มีทั้งอะไรกัน สนิทชิดชอบกันดี พี่ก็จะส่งเลย ว่าหนู 
หนูสามารถรับของอาจารย์ได้กี่คน นางก็จะบอกค่ะ อาจารย์ขาเทอมนี้รบัได้เยอะเลย สำหรับของอาจารย์หนู
ให้ 10 สมมตินะคะ ถ้า 10 แล้วเนี่ยอันนี้เราก็จะหยวน ๆ ได้ค่ะอาจารย์ ก็คือว่าในกรณีที่มีความจำเป็นเราก็
โอเคได้ไม่มีปัญหา แต่ถ้าถามว่าเวลาไปฝึกแล้วค่อนข้างจะมีปัญหาไหม ก็ค่อนข้างจะมีปัญหาที่ว่าเด็กบางทีก็จะ
มีการจัดกลุ่มคยุกัน เด็กบางคนดีมากกับบางคนที่ไม่ดีเลย เกิดการเปรียบเทียบอย่างเห็นได้ชัดนะคะ 
เพราะฉะนั้นหลัง ๆ มาพี่ก็เลยจะขอบีบเลย และด้วยเด็กน้อยด้วย เราก็เลยจะขอบีบไม่เกิน 5 คน โดยเราจะ
ส่งไปที่ 5 คน โดยเราจะถามเขาก่อนว่าเขาจะรับกี่คนนะคะ อย่างเช่น สมมติว่าเราส่ง 5 คนเด็กเลือกแผนก
แล้วปรากฏว่ามีครัว มFี&B ครัวไป 2  คน F&B ไป 3 คน แตท่ี่นี้ที่โรงแรมเขาให้เราบอกว่าได้ค่ะอาจารย์ หนูให้
อาจารย์ 5 คน แต่หนูขอครัว 3 F&B 2 เห็นไหมคะเราก็ไมต่รงเขา เพราะฉะนั้น เราอาจจะส่งได้แค่ 4 แต่ถ้า
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เด็กบอกว่า หยวน ๆ ค่ะ อาจารย์แม่หนูไป F&B ก็ได้ บางคนชอบทำครัวไม่ชอบเจอคน ไม่ชอบเซอร์วิส ไม่ชอบ
เสิร์ฟ เพราะฉะนั้นก็แลว้แต่ ตรงนี้ก็จะพิจารณาเป็นเคส ๆ ไปค่ะอาจารย์ อาจารย์พอจะไดไ้หมคะ 

ผศ.รัชตพล ตอบว่า ครับ ๆ โอเคได้ เพราะตอนแรกคิดว่า ตั้งไว้แบบนี้เหมือนกับFixไว้ครับ 
อาจารย์รมยช์ลี อธิบายเพ่ิมว่า  แล้วทางสถานประกอบการณ์เขาก็จะมีโควตาของเขา ว่าเขาจะรับ

โควตาทั่วประทศได้ 50 คน สมมตินะคะ เพราะว่าอันนี้เราก็พูดตรง ๆ ในสถานการณห์ลัง ๆ มาเนี่ยเขาจะรับ
เด็กเราเยอะขึ้น เพราะว่าเขาจะมีการจ้าง โควิทรอบแรกผ่านไป โรงแรมกลับมาเปิดเขารับเด็กเรามากขึ้น
เนื่องมาจากว่าเขาไม่จ้างพนักงานประจำนะคะ เด็กเราทำงานให้ฟร ีเขาให้แต่อาหารกับชุดในการทำงาน
เท่านั้น อันนี้เราพูดกันตรง ๆ เราก็ไม่ว่าเขาเพราะเขาก็ให้ความรู้เรานะคะ ให้ความรูแ้ก่เด็ก ๆ   

อาจารย์สุภา ถามว่า เวลาทีอ่าจารย์ที่ปรึกษาสหกิจออกนิเทศนักศึกษา อาจารย์ควรไปก่ีคร้ัง แล้วควร
พูดคุยอะไรบ้างคะ 

อาจารย์รมยช์ลี ตอบว่า ในเรื่องของการนิเทศงาน ถ้าเป็นต่างจังหวัดจะไป 1  ครั้ง อันเนื่องมาจาก
ข้อจำกดัเรื่องงบประมาณของเรานะคะ ที่เวลาไปที่ไหนก็นอนคืนละ 800 บาท  แต่เวลาไปพักจริง ๆ ไม่ใช ่800 
บาท พันกว่านะคะ เอาแบบถูกที่สุด แปดร้อยก็อาจจะมี แต่ไม่มีบันไดพ่ี ก็จะหอบกระเป๋า เพราะพ่ีก็จะไป
ตั้งแต่ เชียงใหม่ ต่อ กรุงเทพ กรุงเทพ ต่อภูเก็ต แล้วก็กลบัภูเก็ต กลับเชียงใหม่ พี่ต้องแบกเสื้อผ้าไปหลายวัน
มาก เพราะฉะนั้นพ่ีก็ยอมจ่ายเพิ่ม แต่เราจะไปแค่ครั้งเดยีว ส่วนเชียงใหม่เราจะไป 2 ครั้ง คือ ต้นเทอมกับท้าย
เทอม เราก็กะเอาประมาณ สัก 2 -3 อาทิตย์แรก เราค่อยไปก็ได้ หรือ 1 เดือนแรก แลว้อีกสักประมาณเดือนที่ 
3 เราก็ค่อยไปอีกครั้ง อย่างนี้ก็ได้ อย่างเช่น เด็กจะฝึกวันสุดท้ายวันที่ 26 กุมภาเนี่ยค่ะ อาทิตย์หน้านี้พ่ีจะเริ่ม
ไปในเชียงใหม่เป็นครั้งที่ 2 ส่วนเชียงรายพี่จะไปวันพุธหน้านี้ ส่วนต่างจังหวัดกรณีโควิดนี้ไม่ไปเลย ซื้อตั๋วอะไร
เรียบร้อยหมดแล้ว สำหรับเทอมนี้เด็กมีหัวหิน หัวหนิก็จะเป็นอะไรที่ลำบากเพราะต๋ัวมันจะมีแค่ศุกร์เสาร์
อาทิตย์ ตอนนี้ตั๋วยกเลิกนะคะ ก็เลยจะต้องเป็นการออนไลน์ไป แต่ถามว่าออนไลน์มันได้อะไรไหม พี่บอก 
ตรง ๆ เลยนะว่าแทบจะไม่คอ่ยได้ เพราะบางครั้งเวลาเราไปหน้างาน เราจะพบว่าถ้ามันมีปัญหาจริง ๆ พี่เลี้ยง
ก็จะเปิดใจคุยกับเราจริง ๆ แต่ในบางครั้งออนไลน์พี่เลี้ยงอาจจะไม่กล้า เขาไม่รู้ว่าอาจารย์นั่งอยู่กะใคร ใครนั่ง
ข้าง ๆ หรือเปล่า ถ้าโทรศัพท์พีเ่ลี้ยงจะสะดวกตอนไหน อย่างไร พีก่็จะโทรคุย เพราะฉะนั้นจะคุยพร้อมกนั
แล้วแต่กรณ ีเช่น คุยแยก แล้วแต่ซึ่งเวลาออกไปพี่ก็จะอันดับแรกเลยนะคะ ก็จะถามเด็ก ๆ ก่อนว่าเป็นยังไง
บ้างนะคะ ซึ่งถ้าพ่ี ๆ อยู่เด็ก ๆ ก็จะสนกุดี แต่ถ้าพีเ่ลี้ยงลุกไปปั๊บ เด็กก็จะบอกว่าอาจารย์แม่ขานู่นนัน่นี่ บาง
คนก็จะกัดฟันเลยนะคะ อาจารย์แม่ขาพี่คนนี้นะคะโหดมากเลยค่ะ มีหมดทุกสิ่งอย่างในเด็กพายัพของเรา และ
เด็กรุ่นน้ีจริง ๆ มีหมดนะคะ โอเคหลังจากคุยกันเรื่องงานแล้วอะไรอย่างนี้ บางทีถ้ามีปัญหาพี่บางคนจะมี
ลักษณะเป็นอย่างนี ้ก็คือ ว่าอยากจะให้เด็กรู้ตัวและปรับปรุงเพราะฉะนั้นก็จะคุยต่อหน้าเด็ก บางคนคุยต่อ
หน้าเด็กคนเดียว บางคนคุยตอ่หน้าเด็กทั้งวงเลย เพราะฉะนั้นหรือบางทีพี่ก็จะเปิดโอกาสว่าพี่ก็จะเป็นคนจุด
ประกายว่า พี่ ๆ อยากจะคุยอะไร ๆ กับอาจารย์ก่อน ให้น้องไปก่อน แต่อย่างเลอเมอรีเดียนนี้เขาจะรู้เลย เขา
จะให้พี่มาคุยกอ่น นั่งเรียงเป็นแถบเลย  สำหรับเลอเมอรีเดียนเนี่ย อาจารย์แนนชอบระบบเขามากเลย เขาจะ
ให้พี่มาก่อน หลังจากนั้นก็จะให้น้องมา หลังจากนั้นให้พี่กลบัแล้วน้องคุยกับอาจารย์ เปิดใจกันเปิดโอกาสกัน
หลังจากที่เด็กคุยก็จะไลน์มาบอกกันเรือ่งปัญหาอะไรอยู่แล้ว ในเรื่องของปัญหา ซึ่งเด็กไม่ได้เล่า เด็กอาจไม่เล่า 
แต่เด็กอีกคน เพื่อนอีกคนหนึ่งเล่า เราก็จะเกบ็เป็นrecordไว้หมด แต่ว่าเราก็จะไม่บอกว่าเพ่ือนคนนีม้าเล่าเรื่อง
เธอว่าเธอเป็นแบบนี้ ๆ ใช่ไหม พี่ก็จะมีวิธีในการถาม แลว้พี่ก็จะคอยบอกเขานะคะ แล้วหลังจากนั้นก็ค่อย
แก้ปัญหาไปเป็นกรณี ๆ ไป  
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สรุปประเด็นคำถามนี้กค็ือ ถา้เป็นต่างจังหวัดไป 1  ครั้ง ถา้อยู่ในเชียงใหม่ 2 ครั้ง  เวลาไปนิเทศงาน
ให้พูดคุยถึงการทำงาน ปัญหาในการทำงาน โดยขั้นตอนการคุยอาจจะมีการพูดคุยกับพี่เลี้ยงก่อน แยกกับ
นักศึกษาหรือพูดคุยพร้อมกัน แล้วแต่กรณคี่ะ 

อาจารย์สภุา ถามว่า คำถามนีป้ระเด็นปัญหาสำคัญเลย คือ อยากทราบว่าเคยมกีรณีที่นักศึกษามี
ปัญหากับสถานประกอบการหรือไม่คะ แล้วจะมีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไรอย่างไร 

อาจารย์รมยช์ลี ตอบว่า มีแน่นอนค่ะ ปัญหาแรกที่มักเจอ คือปัญหาการทำงานไม่ตรงแผนก ไม่ตรง
กับความต้องการของนักศึกษา พี่จะขอเล่าของโรงแรมอย่างนี ้ก็คือว่า โรงแรมมีในเรื่องของครัว ในเรื่องของ 
F&B คือ ในเรื่องของการเสิร์ฟ ซึ่งอันนี้ค่อนข้างจะชัดเจนนะคะ ถ้าเป็นฝ่ายขายซึ่งน้อยครั้งมากที่เราจะให้เด็ก
ไป ฝ่ายจัดซื้อน้อยครั้งที่เราจะให้เด็กไป แตว่่าก็จะได้เนื้องาน แต่สำหรับเด็กบางคนพ่ีจะไปสมัครแล้วเขาส่งไป
อยู่สปาหรือเขาส่งไปอยู่แผนกครีเอช่ันทีแ่ผนกซึ่งเป็นสปอร์ตคลับ แผนกที่รับดูแลเด็ก ซึ่งแผนกตรงนีเ้ราจะ
พบว่าเด็กเรามีปัญหา ข้อ 1 อาจจะบุคลิกภาพ  ข้อ 2 อาจจะเป็นเรื่องของการทำงานนะคะ เช่น เด็กมีปัญหา
ในเรื่องการพูดภาษาหรือเปล่า ทำไมเด็กถึงไปอยู่ตรงนี้ เพราะฉะนั้นเราต้องคอยดู อย่างมีเด็กของพี่คนหนึ่ง คือ
ว่าเด็กจำไม่ได้ว่าเด็กจะไปทำเป็น F&B แต่ทนีี้พอไปแล้ว เขาสัมภาษณ์เด็ก แล้วเด็กไม่ไดภ้าษาอังกฤษเลย พอ
เด็กไม่ได้เลยเขาก็ให้เด็กไปขายของนะคะ ในโรงแรมจะมชี็อปใช่ไหมคะ ที่ขายของเด็กก็เริ่มไม่สบายใจแล้วเด็ก
ก็บอกคุณพ่อคุณแม่ แล้วก็บอกอาจารยว์่า หนูไม่ได้ละ หนูไม่ไหวละ ตรงนี้เราก็จะต้องแก้ไข แต่เราคงไมใ่ช่โทร
ยกหูแล้วก็ไปวีนโรงแรมเลย ว่าเฮ้ยทำไมเอาเด็กฉันมาทำอย่างง้ี เฮ้ยมหาลัยชั้นค่าเทอมซื้อเครื่องบินได้นะเว้ย 
ไม่ใช่อะไรอย่างนี้ แต่เราก็ต้องคุยกับเขา ซึ่งถ้าเราคุยกันจะช่วยแก้ปัญหาได้ ซึ่งพี่นี่จะค่อนข้างคุยและจะอ่อน ๆ 
กับน้อง ๆ มาก และบอกน้อง ๆ ว่า เอ่อ อาจารย์จะขอความกรุณาพ่ีว่าถ้าสมมติว่าลองฝึกน้องตรงนี้ซัก  1 
เดือนแล้วน้องสามารถที่จะกลับไปเสิร์ฟได้ไหมคะ ถ้าเกิดไม่สามารถจริง ๆ ไม่ว่าจะอะไรก็ตามก็แล้วแต่ เราคง
ต้องรับน้องกลับ เพราะฉะนั้นก็ต้องคุยกับน้อง คุยกับผู้ปกครองนะคะ  

อีกกรณีคือ มีเด็กคนหนึ่งนะคะเป็นเด็กผู้ชายบ้านอยู่ที่จังหวัดลำพูน เด็กไปฝึกที่ภาคใต้ ภาคใต้จะเป็น
ลักษณะการทำงานซึ่งไม่ได้จ้าวววแบบเรา เขาจะเป็นชึบชับ ๆ แล้วเขาจะคาดหวังสูง หวังอย่างยิ่งว่า เด็กเราซึ่ง
เป็นเด็กโรงแรมจะต้องเป็น เป็นทุกอย่างนะคะ สมมติว่าเด็กไปฝึกอยู่ที่บาร์ ซึ่งบาร์จะต้องอยู่ตรงชายหาด ที่นี้
แน่นอนค่ะช่วงที่เด็กฝึกเป็นเทอม 2 เป็นช่วงหน้า high อยู่แล้ว ช่วงตุลา พฤศจิกา ธันวา หน้า high อยู่แล้ว 
เด็กไปอาทิตย์แรก เด็กถูกใช้ทำงาน อันนี้คุณพ่อคุณแม่ใช้คำแบบนี ้หลังจากนั้นอีกวันหนึ่งพ่ีเลี้ยงโทรมาพีเ่ลี้ยง
บอกว่าอาจารย์ขา น้องกลับบ้านแล้วค่ะ เป็นเรื่องเลย เพราะฉะนั้นหน่วยงานนี้เราจะส่งไปอีกรอบไหม ทิ้งไป
เป็น 2 ปีเลยคะ่ จริง ๆ มนัไม่ได้เกี่ยว แต่ว่าเวลาเด็กไป ตราของพายัพมันอยู่บนหน้าผากเด็ก เขาก็ต้องคิด อัน
ที่พี่เขียนไว้ตรงนี้ว่านักศึกษาไฮโซคุณหนูมนัจริง ๆ อย่างนี้เลย อ๋อนกัศกึษาของอาจารย์เหรอ ค่าเทอมแพงจัง
อาจารย์ ไฮโซ คือเด็กบางคนขับบีเอ็มแล้วไปจอดไว้ข้างหลังที่ตรงจอดรถพนักงานแล้วไปทำงาน เราไม่ว่า แต่
ขอให้เด็กต้องทำงานได้นะคะ เพราะฉะนั้นกรณีแบบนี้นะคะ พี่ก็ต้องของขึ้นนิดหน่อย พี่ก็ต้องบอกเด็กว่าทำไม
ไม่บอกครู คือบอกแค่ว่าผมอยากจะกลับครับ แล้วบอกพี่แล้วหรือยัง ต้องคุยกับพ่ีเลี้ยงก่อน เด๋ียวครูขอคุยกับพี่
เลี้ยงก่อนนะคะ ไม่คุย แล้วแม่โทรมายกหูบอกว่า 1 อาจารย์ทำไมพี่ที่โรงแรมไม่สอนงาน 2 ทำไมใช้งานลูกเรา
เหมือนหมูเหมอืนหมานะคะ พี่ตอบไปเลยตรง ๆ ว่า คุณแม่ขาต้องขอประทานโทษนะคะ ถ้าสมมติว่าเป็นลูก
ผู้ว่า ลูกของใครก็แล้วแต่ คุณแม่ขา somebody หรือnobodyเนี่ย ทั้งนี้ทั้งน้ันน้องต้องได้รับการทรีตแบบ
เดียวกัน แล้วสำหรบัการสอนงานนั้นนะคะ เราจะคือพี่เขาถูกคาดหวังมา นั้นเราจะต้องมีลักษณะของการ
รวดเร็วในด้านของการเรียนรู ้ถ้าเราไม่ได ้เราถาม เราบอกพี่ได้ ขอโทษค่ะ พี่คะ ตรงนี้น้องไม่ได้ ตรงนี้หนูไม่ได้ 
เด็กมีไปฝึกทัวร์ มีฝึกทัวร์ด้วยเพราะมีท่องเที่ยว เด็กไปฝึกทัวร์เขาย่ืนเอกสารมาให้ 1 ฉบับเป็นภาษาอังกฤษ
ทั้งหมด เด็กตอบไปว่าพี่คะหนูไม่เคยทำ หนูทำไม่ได้ แล้วพออาจารย์ไปนิเทศ เขาตอบว่า อาจารย์หนูเสียใจ
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มากเลยที่น้องตอบแบบนี้ พี่ก็หัวใจตก พี่กต็ัวชาคือมันทุกอย่าง เวลาไปนิเทศ น้อง ๆ ขา มันเหมือนเป็น
กระโถนลงมา มีโรงแรมนึง พีก็่ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่ ก็คือว่าน้องคนนั้นสวยแล้วก็เป็นนางงาม คุณพ่อเป็นตำรวจ
ชั้นผู้ใหญ่นะคะ ฝึกงานที่โรงแรมในเชียงใหม่แล้วก็วันหนึ่งโทรมาบอกว่า เชฟจับก้น คือเรื่องนี้ก็จะเป็นปัญหา
อีก คือ เพราะเด็ก ๆ ของเราก็จะบ้องแบ๊ว น่ารัก คิขุอาโนเนะ เชฟผู้ชายในโรงแรม พนักงานเสิร์ฟอะไรก็ดีก็
ชอบมาจีบ อันนี้ก็ต้องไปคุยกัน เราก็ต้องไปนะคะ พอไปถึงพี ่ๆ ก็คงจะทราบว่า ถ้าเราอยู่ที่ทำงานเดียวกัน เรา
คงจะไม่ไปบอกหรอกว่า คนนี้จับ ซึ่ง ณ ตรงนี้เราก็ไม่รู้ว่าจับหรือเปล่า เพราะเขาบอกว่าในกล้องไม่มี แต่เด็ก
ไม่ได้บอกเราโดยตรงอันดับแรก  อันดับแรกเด็กโทรไปบอกคุณพ่อคุณแม่ คุณพ่อตำรวจใหญ่อยู่แล้ว บุกไปถึงที่
น่ันเลยค่ะ พอพ่ีไปนิเทศงานซึ่งเป็นพนักงานที่ทำงานที่นั่นมานาน วัยอาจจะใกล้เคียงกับพ่ี แต่อ่อนกว่าพี่
แน่นอน “อาจารย์ครั้งหน้าถ้าพายัพมาขอคัดดี ๆ เน่อ ถ้าเป๋นแบบอ้ีบ่าไค่ได้ บ่าดี” พี่ก็ต้องยกมือขอโทษด้วย
ค่ะ พี่ยกมือหมดเลย พอยกมือเสร็จพี่ก็ต้องมาคุยกับเด็ก เคลียร์กันไปนะคะ แต่การทำงานเริ่มจะมีปัญหา ซึ่ง
เราก็ไมรู่้ว่า บุคลิกเด็กก็เป็นแบบนั้น เป็นลกัษณะอวดนิด ๆ บ้านรวย ถกูหวยก็อวด ซื้อสร้อยใหม่ก็อวด ซื้อนุ่น
นี้ก็อวด พี่ ๆ บางคนเขาก็หมั่นไส้ ปกติผู้หญิงด้วยกันมียีนของความหมั่นไส้อยู่แล้ว แล้วสวยด้วยเป็นเรื่องปกติ   

มีกรณีปัญหาชูส้าว อันน้ีเป็นผู้ชาย ผู้ชายตอบพ่ีว่า โรงแรมโทรมาบอกว่า อาจารย์คะขอส่งน้องกลับ
อันเน่ืองมาจากว่าน้องไปกับแขก ตัวพ่ีก็เหมือนพ่อแม่อีกละชา กล้องวงจรปิดเห็นชัด แขกเป็นฝรั่งผู้ชาย น้อง
เป็นผู้ชาย เป็น F&B เด็กตอบพ่ีว่าอาจารย์แม่ มันเลิกงานแล้ว พี่ก็บอกเด็กว่ามันไม่ได้ ไม่ได้เลย เพราะฉะนั้น
ตรงนี้ต้องหลีกเลี่ยงชู้สาว พี่บอกเด็กติดตลกเวลาพ่ีอบรมพี่บอกเด็กว่า อดเอาลูก อดเอาปิ๊งกัน อดเอา 4 เดือน
ถามพี่คนนั้นทีม่าชอบเราว่ารอได้ไหม 4 เดอืน ถ้ารอไม่ได้แสดงว่ามันไม่รักเราจริง แล้วพี่ก็พูดไปโดยเข้าใจ
วัยรุ่น รู้วา่เด็กเดี๋ยวนี้มีหลายอย่างมาก แต่ถ้าสมมติว่าเอากรณีถ้าเป็นเพศเดียวกันเธอทนไม่ไหวจริง ๆ ไปข้าง
นอกลูกไม่ใช่ในสถานที่ประกอบการ ไปข้างนอกนัดกัน เขียนโน้ตบอกกัน ส่งไลน์บอกกับแขกเลยว่า โอเคเดี๋ยว
เราเจอกันที่นั่น โอเคอันนี้ไม่ท้องแม่ไม่ห่วง พี่พูดอย่างนี้เลยนะคะ พี่พูดอย่างนี้ ถ้ารักจะสนุกต้องดูแลตัวเองให้
ดี ๆ แต่งานต้องไม่เสีย เพราะมันเคยมีกรณีไปใต้แล้วไปเป็นแฟนกันแบบนี้ค่ะ แล้วปรากฏว่าเวลาไปเป็นแฟน
เราจะไม่พูดไม่เปิดเผยว่าเราเป็นแฟน แต่กลายเปน็ว่าผู้หญิงมีผู้ชายมาชอบ เกิดการชกต่อยกันชกต่อยแล้ว
จังหวัดกระบ่ีเนี่ยค่ะ พีไ่ม่พาเด็กไปกระบี่อีกเลย ยกพวกมาตีรุมโทรมเดก็เราผู้ชายหน้าปูดบวมหมดเลย เรียก
กลับ คุณพ่อคณุแม่ก็เป็นเดือดเป็นร้อนนะคะ ตรงนี้มีปัญหา 
 อาจารย์สภุา ถามว่า ปัญหาลักเล็กขโมยนอ้ย มีไหมคะ  

อาจารย์รมยช์ลี ตอบว่า มีค่ะ มหาวิทยาลยัเรามีหมดทุกประการ ยกหูโทรศัพท์มา อาจารย์ขาขอ
อนุญาตส่งน้องกลับ และน้องไม่ผ่านจากที่นี ่อีกอาทิตย์เดียว ไปเปิดล็อกเกอร์แล้วก็หยบิเอาเงินเขา 3 ครั้ง
ด้วยกัน พอพ่ีสอบแล้วบอกว่านั่น นี่ นู่น แล้วตอบพี่เหมือนกับคนเมื่อกี้ว่าหนูเอาไปคืนเขาแล้วไงคะอาจารย์  
มันไม่ใช่ดีที่เขาไม่แจ้งความ หนูจะไม่แจ้งความนะคะอาจารย์ แต่หนูขอไม่รับน้อง โรงแรมนี้ที่กรุงเทพค่ะ ก็ต้อง
เว้นไป  2 ปีเช่นเดียวกัน นอกจากตรงนี้แล้วมีอีกค่ะ ตอนนี้มเีด็กหลายประเภท โทษนะคะเด็กอาจจะเป็นสมาธิ
สั้นที่อาจจะมปีัญหาในเรื่องของสุขภาพจิตอะไรเล็ก ๆ นอ้ย ๆ มีแม้กระทั่งที่แบบเวลาเรียนเด็กจะไม่เข้าพวก
กับเพ่ือน ทำงานจะมีจะต้องทำคนเดียว เวลาเราคุยด้วยไม่สบตา ชอบก้มหน้า บุคลิกภาพแบบ introvert พอ
เวลาไปฝึกงานมีปัญหาที่ว่า เด็ดกะเพราเป็นชั่วโมงได้ 3 ใบ อันนี้ไปกรุงเทพนะคะ คุณพ่อคุณแม่เช่าคอนโดให้
อยู่ เดือนละสี่หมื่น คุณพ่อไปอยู่ครึง่เดือนคุณแม่ไปอยู่ครึ่งเดือน เราเข้าใจว่าเด็กค่อนข้างจะมีปัญหา เขาพูดกับ
เราแล้วพ่อแม่ก็โอเค  แก้ไข เราจะยังไม่พูดกับโรงแรม แตเ่ราก็ดูโรงแรม แต่กลายเป็นว่าเด็กฟ้องเราทุกครั้ง ก็
จะเป็นประเภทแบบวิตกกังวลว่า บางทีในครัวเนี่ยเขาจะพูดกัน กรุงเทพกับต่างจังหวัด มึง กู  ไอ่นุ่น ไอ่นี ่ไอ่
นั่น ไอ่ ส. ไอ้อะไรต่าง ๆ นานา ออกมาหมด เขาก็เข้าใจว่าเชฟด่าเขา เครียดเปลี่ยนแผนกอยู่ 2 แผนกไมเ่วิร์ก
ต้องย้ายมาที่เชียงใหม่ กลับมาที่เชียงใหม่ก็มีปัญหาอีก มีปัญหาก็เลยกลายเป็นว่า โรงแรมนั้นเป็นของลูกศิษย์
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เรา พี่ก็ไปบอกเขาพูดตรง ๆ บอกว่าขอช่วยน้องหน่อยเถอะ เขาก็ช่วยช่วยโดยที่น้องอยากจะทำอะไรให้ทำแต่
คือไม่สนใจ ไมพ่ยายามกดดันน้อง มีอีกคนหนึ่งค่ะไปแล้วยนืถือแตงโมอย่างเน่ียะ ทำแตงโมหล่นตุ๊บยืนเฉย ๆ 
อยู่ตรงนั้น ไม่เก็บอยู่ประมาณครึ่งช่ัวโมงนะคะ ค่อนข้างจะมีปัญหา ฉะน้ันตรงนี้เราค่อย ๆ แก้กันไป แต่ดีที่
โรงแรมนั้นบอกว่า เชฟบอกว่าผมเข้าใจว่าน้องมีปัญหา ผมกับคนในโรงแรม เราตกลงกนัว่าจะให้โอกาสน้องนะ
คะ เพราะฉะนั้นถามว่าเด็กพวกนี้จบแล้วได้ทำงานไหม บอกเลยว่าไม่ได้ทำงานก ็อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ไป ค่อย
ว่ากัน 
 ปัญหาต่อมาคือกรณีเร่ืองยาเสพติด ถ้ามีกต็้องดำเนินกันไป พวกนี้จะถกูทันฑ์บน ก็ไม่เชิง ก็จะเป็น 
เคส ๆ ไป อาจจะมีลงโทษตั้งแต่พักเทอม 1 พัก 2 เทอม คอืเด็กไปฝึกอีกปีหนึ่งเลย เราก็จะลงโทษแบบนี้นะคะ 
มีเด็กไปแค่ 2 วัน แล้วคุณพ่อคุณแม่โทรมาบอกว่าไม่ชอบเลยที่ลูกศิษย์ไปฝึกแผนกแมบ่้าน  ไม่ชอบตั้งแต่แรก
เลยค่ะอาจารย์ ก็เลยบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ขาต้องเรียนว่าแผนกแม่บ้านเนี่ยนะคะ ไม่ใช่เป็นแผนกที่แบบไก่กา 
เป็นแผนกที่อนัดับ 1 ของโรงแรมทุกที่ ถ้าโรงแรมไม่สะอาดโดยแม่บ้านแล้วจะเป็นยังไง น้องไปได้ 2 วัน อันนี้
ทำโทษน้องค่ะ กว่าน้องจะได้ไปฝึกก็นานพอสมควร ก็คือตอ้งคุยกัน ต้องปรับทัศนคติใหม่นะคะ เพราะฉะนั้นพ่ี
ถึงว่าระบบของเรามันเลือกนักศึกษาไม่ได้ เพราะฉะนั้นพี่ก็จะคุยกับนักศึกษาเลยว่า ถ้าเธอไม่ได้อย่างน้ี เธอย้าย
เมเจอร ์เคยมีจากเมเจอร์ภาษาอังกฤษย้ายมาแล้วก็มีปญัหาใส่กระโปรงสั้นจู๋เลย อันนี้เราก็ไม่ได้ว่าเด็กก็เป็นทุก
เมเจอร์ ใส่สั้นจู๋แล้วใส่กะเสื้อสูทพี่ก็เลยบอกว่านี่นะ เด็กฝั่งนี้เขาพูดว่ายังไง เขาบอกว่าเนี่ยเด็กที่ย้ายมาจาก
เมเจอร์โดยเฉพาะภาษาอังกฤษมาทีไรก็จะเป็นแบบนี ้เป็นประเภทสอนไม่ฟัง อะไรไม่ฟัง อยากจะให้เขาได้ชื่อ
เป็นแบบนั้นไหม เขาก็ฟังนะคะแล้วก็บอก ค่ะ อาจารย์แม่ เขาก็จะค่อย ๆ ยาวมาทีละนิด แล้วเชื่อไหมคะว่า 
เด็กคนน้ีประสบความสำเร็จมาก พอไปใต้ไปฝึกที่ใต้ครั้งแรก ไปฝึกแผนกฟร้อนท์ นางพูดภาษาอังกฤษได้อยู่
แล้ว นาง outstanding มาก การรับแขกก็ได ้เขาให้นางอยู่ฟร้อนท์ อยู่เคาน์เตอร์เลย ปกติฟร้อนถ้าเราเด็ก
ฝึกงานจะอยู ่back office ช่วยพี่หรือไม่ได้ช่วยอะไรเลย แม้แต่โปรแกรมอะไรก็แล้วแต่ เพราะมันจะเก่ียวข้อง
กับแคชเชียร์ การเงิน อะไรต่าง ๆ นานา น้อง outstanding มาก น้องก็ทำงานที่นั่นตั้งแตฝ่ึกเสร็จ ทำต่อเลย 
แต่ตอนนี้ด้วยความที่เป็นสภาวะโควิด น้องก็มาทำงานที่กรุงเทพฯนะคะ เพราะฉะนั้นนี่คือ เราก็ช่วย ๆ กัน
ตะล่อมเด็ก ช่วยกันค่ะ 
 อ้อ! ที่เมื่อกี้พี่บอกว่าการปฐมนิเทศให้เน้นที่เรื่องบุคลิกภาพ เน้นในเรือ่งของคุณธรรมและจริยธรรม ก็
เนื่องมาจากตรงนี้ด้วย แล้วหนำซ้ำอีกส่วนหนึ่ง คือ ในเรื่องมนุษยสัมพันธ์ เป็นเรื่องที่จำเป็น มีนักศึกษาคนนึง
เรียนได้ 3 กว่าเกือบ 4 แล้วพี่ดูจากทรงแล้วภาษาอังกฤษได้ แต่ไม่ได้มากเท่าไร พี่ก็สัมภาษณ์ว่าโอเคไหม จะไป
ไหม “โอเรียลเต็ล” ในปีนั้นไม่มีใครไปโอเรยีลเต็ล เว้นเขาคนเดียว พี่ก็ส่งไป แตก่ว่าโอเรียลเต็ลจะตอบกลับมา
นานมาก เกือบจะฝึกงานอยู่แล้ว อาทิตย์หน้าจะไปแล้ว พี่ถามโอเรียลเต็ลตลอด ในที่สุดโอเรียลเต็ล รับไปที่
แผนกฟร้อนท์ เด็กเป็นผู้ชาย แต่พอไปครั้งแรกมีปัญหาทันที เนื่องมาจากบุคลิกภาพไม่ได้ 2 มนษุยสัมพันธ์ไม่ม ี
กินข้าวไม่กิน ไปวันแรกนั่งกินกับผู้บริหารเลย นั่งโต๊ะเดียวกับผู้บริหารแล้วไม่มีการสวัสดีผู้บริหาร จีเอ็น ไม่มี
การอะไรเลยนะคะ วันที่ 2 บอกพ่ี ๆ ว่ากินไม่ได้ เพราะที่บ้านไม่เคยทำกบัข้าวแบบนี้ เศร้าไหมคะ สั่งเคเอฟซี 
มาแล้วไปนั่งกินข้างหลัง ห้องตรงบันได พี่ชวนกินไม่กิน  ไม่มีมนุษยสัมพนัธ์ จนวันไปนิเทศพี่บอกว่ากลับไหม
ลูก มันsufferมากเลย แล้วพ่ีก็ทำโทษ คือ เขาส่งนางไปอยู่ที่แผนกเหมือนกับเป็น business เลขา สำหรับ
ลูกค้าที่จะส่งแฟกซ์ เอาอย่างนี้ค่ะ เด็กส่งแฟกซ์ไม่เป็น เดก็พิมพ์ข่าวไม่เป็น คำว่าพิมพ์ข่าวไม่เป็นคืออะไร เขามี
แพทเทิลให้เรียบร้อย แต่เด็กไม่สามารถทำได้ เขาก็สงสาร แต่เขาก็ไม่ส่งกลับเสียทีเดียว แต่วันที่มาคุยวันน้ัน
เขาถามเลยว่า อาจารย์ขาหนูคงไม่สามารถ เขาพูดอย่างนี ้พี่ก็เลยถามเด็กว่ากลับไหมลูกกลับไหม เดก็ก็ร้องไห้ 
เด็กก็บอกว่า ผมไม่อยากกลับ พี่เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นสัญญากับแม่ได้ไหมลูก พี่ก็จะร้องไห้ตามเด็ก คือ ลูก ๆ 
เรามีปัญหาทุกคน ก็ในที่สุดกผ็่านพ้นไปด้วย B คือบางคนเน่ียในการที ่PYU11 evaluate ที่ส่งกลับมาซึ่งส่วน
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ใหญ่จะติดผนกึ แล้วบางโรงแรมจะโอเพ่นชนิดที่แบบว่าเปิดให้เด็กดูด้วยว่า ชั้นประเมินเธอเท่าน้ีนะคะ แล้วก็
จะเขียนคอมเม้นอะไรต่าง ๆ ซึ่งบางคนอ่านแล้วนอยด์ บางคนอ่านแล้วมีปัญหา เพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญก็คือ
ว่าเราต้องช่วยกันค่ะ ทีนี้เด็กในฟิวของอาจารย์ มันอาจจะไม่ใช่เป็นเด็กในฟิววิศวะ เด็กในฟิวคอมพิวเตอร์ที่เรา
จะไปคิดโปรเจคอะไรให้เขา ยกตัวอย่างเช่น โรงแรมเนี่ยค่ะ เราจะเอาลักษณะการเอา best practice มาเช่น
ชื่อรายงานของเราอาจจะเป็นการปฏิบัติงานเป็นเลิศในส่วนการบริการส่วนหน้าของโรงแรมเลอเมอรีเดียน 
เชียงใหม่นะคะ แล้วเขาก็จะเขียนมาในเรื่องของการบริการที่เป็นเลิศของฟร้อนท์ออฟฟิศ มันเป็นยังไง 
เพราะฉะนั้นจะไม่มีโปรเจค แต่อาจจะมีบางโรงแรมที่อาจจะให้คิดโจทย์ เช่น โรงแรมโฟร์ซีซั่น อาจจะเป็นใน
ห้องที่เป็นยิม อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการวางรองเท้า อาจจะให้เด็กคดิ ซึ่งอันนี้โอเคเด็กคิดได้  ตรงนี้เราก็
เอามาเขยีนรายงานว่าเป็นสิ่งที่เราสร้างสรรค์ขึ้น แต่มันจะไม่ได้เป็นทุกคน บางโรงแรมก็จะให้เด็กพรีเซ้นต์การ
ทำงานมาทั้งหมด แล้วส่วนในการของพรีเซ้นต์เน่ีย ของโรงแรมจะมีหลักอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่า ยูพรียังไงให้ว้าว 
โรงแรมเวลาปกติเราจะไปใช้บริการเนี่ย เราจะมีการเรียกว่า การว้าวแขก คือ แขกจะรู้สกึว้าวเรา ว่าเราบริการ
ดี บางคนอาจจะมีชื่อเป็นพนักงานดีเด่นประจำเดือน ประจำสัปดาห์ ซึ่งของเราที่เป็นเทรนนี้ก็มีสิทธ์ิได้
เหมือนกัน แล้วก็อย่างเช่น เด็กเราที่ไปโอเรียลเต็ล เด็กมโีอกาสได้ไปเสิร์ฟให้กับองค์สิริวัณวรี เพราะช่วงที่เด็ก
ไปจะเป็นช่วงวันเกิดของท่าน เด็กจะได้ไปเลี้ยง เด็กจะได้ไปในเรื่องของการเลี้ยงของบรรดา High brand  
ต่าง ๆ เช่น กุ๊ดชี่  ชาร์แนล ทีเ่ปิดตามห้างต่าง ๆ เด็กก็จะได้ไป ซึ่งตรงนี้เด็กจะได้ทิปเลย ถ้าทิปรวมเขาไมแ่บ่งก็
คือเราไม่ได้ แต่ถ้าสมมติว่าเราเสิร์ฟแล้วมีคนทิปให้เรากับมือเลย เราเก็บเอาไว้ของเราได้เลย เราไปทำความ
สะอาด แขกทปิให้เรากับมือเราเก็บได้เลย เพราะฉะนั้นบอกเด็ก จูงใจเด็กนิดนึงในเรื่องของตรงนี้ เพราะเด็กก็
จะมีมาคุยกัน เช่น วันนั้นแขกให้ทิป อะไรแบบนี้ค่ะ เด็กก็จะโอ้อวดกัน  

อาจารยส์ุภา ถามว่า ขออนุญาตถามในประเด็นที่สืบเนื่องข้อสุดท้าย เรื่องปัญหาค่ะอาจารย์ ตอนน้ีจะ
มีหลายหลักสูตรที่ในอนาคตสหกิจกับฝึกงานจะเป็นวิชาบังคับ แล้วสถานการณ์ของนักศึกษาปัจจุบันที่เราเลือก
เด็กไม่ได ้จะมีเด็กหลายคนที่เขาไม่ได้มีความพร้อมทางด้านร่างกาย หรือสติปัญญาอะไรหลาย ๆ อย่างค่ะ ถ้า 
เป็นกรณีนี้เขาสามารถเลือกสถานประกอบการในที่ ๆ เขารู้จักหรือที ่ๆ สามารถคอนโทรลเด็กได้แบบนี้ผิดไหม
คะอาจารย ์

อาจารย์รมยช์ลี ตอบว่า ไม่ผิดค่ะ อย่างของ มช.เนี่ยค่ะ อย่างของลูกสาวพี่ พี่ก็ถามอาจารย์เขานะคะ 
ว่าเขาทำยังไง คอืเขาเหมือนกับว่าถ้าเด็กดิวได้เราก็โอเค แต่เมเจอร์พ่ี พี่จะไม่ให้เด็กดิวเอง เพราะมันเคยเกิด
กรณีเด็กดิวได้ จะบอกว่าคุณพ่อหนูรู้จักโรงแรมนั้นโรงแรมนี้ คุณพ่อหนจูะให้ไป แต่มนัไม่ได ้เพราะมันไม่ได้
มาตรฐาน เวลาไปทำงานมันจะมีปัญหาใช่ไหมคะ เราก็เลยบอกว่าเราจะมีให้เลือก แตท่ั้งนี้ทั้งน้ันถ้าเด็กหาได้
แล้วอยู่ในเครือเดียวกันอยู่ในระดับเดียวกัน โอเค เราจะพิจารณาเป็นเคส ๆ ไป แล้วสำหรับเด็กบางคนที่ที่ไม่
ไหว อย่างเช่นแบบทีอ่าจารย์ว่า เราก็บอกตรง ๆ จริง ๆ ว่าก็จะไม่ให้ไปไหนไกล เราก็จะให้อยู่เชียงใหม่ แล้วเรา
อาจจะพิจารณาโรงแรมได้ระดับที่รองลงมา อันนี้พูดจริง ๆ ก็คือว่าอาจจะเปน็โรงแรมที่สามดาว สี่ดาว อันนี้
พูดกันจริง ๆ สำหรับเด็กที่ไม่เวิร์ก เด็กที่ลกัขโมยนะคะ พ่ีเอากลับมาเชียงใหม่ อันนั้นห้าดาวของในเครือ 
มาริออตเลยนะคะ พี่เอาไปโรงแรมสามดาว พี่บอกเลยว่าถ้ายูทำใหม่ ยจูะไม่ได้แบบนี้อีกต่อไปอย่างน้ีค่ะ
อาจารย์ เพราะฉะนั้นถ้าเราดูจากทรงแล้วเด็กคนนี้ไม่ไหวเลย ไม่สามารถเลยนะคะ เราก็ไม่สามารถที่จะส่งไป
ได้ ล่าสุด เทอมล่าสุดนี้ก็มีเดก็ที่  out standing มาก ๆ เด็กทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ที่ร้านเรสเทอรองต์ร้าน
หน่ึง เด็กทำงานดีมาก เอ่อ service mind ดีมาก ภาษาอังกฤษดีมาก เนื่องจากว่าพ่อเป็นฝรั่งไปสัมภาษณ์
โรงแรมพลาซ่าแอททินี เขารบัเลยทันที แต่เผอิญว่าเด็กมีปัญหาในเรื่องบุคลิกภาพของตัวเอง เด็กเป็น 
introvert และเด็กไม่คุยอะไรกับใคร อะไรที่ไหนยังไง และเด็กเป็นอะไรที่มีความคิดมองโลกในแง่ลบตลอด ใน
ที่สุดต้องเรียกเด็กมาคุย แลว้ก็ไป ๆ มา ๆ คน้พบว่า ในที่สุดเกรดนางยังไม่ถึง เพราะด้วยความที่นางทำงานไป
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ด้วยเรียนไปด้วย พี่ก็เลยเป็นขอ้อ้างexcuseกับโรงแรมว่า ขออนุญาตส่งเป็นรอบหน้า แต่คนนี้พี่ก็พยายามที่จะ
คุยกับเขาว่าต้องปรับปรุงเรือ่งตรงน้ีคือ 1 ไม่ค่อยมาเรยีน 2 ยูยังไม่มาเรยีนของอาจารย์แม่ได้เลย แสดงว่ายูไป
ทำงานอาจมีปัญหา  แล้วเรื่องของการทำงานมาสายเป็นเรื่องที่เป็นปัญหามาก ๆ อย่างโรงแรมนี้เราไปสาย
ไม่ได ้สมมติว่าเด็กจะต้องเริ่มงาน 8 โมงนั่นหมายความว่า เด็กอาจจะต้องไปถึงโรงแรม 6 โมง 7.30 นีอ้ยา่งช้า 
แต่งตัวแล้วพร้อมยืนอยู่ที่หน้าstation เลย หรือยืนอยู่ที่ตำแหน่งเลย แตถ่้ามา 7.30 แต่งตัวแล้วกินข้าวไป
ทำงานตอนแปดโมงกว่านั้นไม่ได้ โดยอันแรกก็จะมีการwarning ถ้า warning ครั้งที่สองก็คือเราจะเอาเด็กกลบั 
เพราะฉะนั้นตรงนี้เด็กก็อาจจะมีลักไก่บ้าง อย่างเช่น บางคนอาจจะไปผูกสมัครรักใครกับพี่ เช่น เด็กพ่ีก็จะมี
เก่งในเรื่องของครัว เด็กทำร้านอาหารอยู่ที่บ้าน เด็กไปก็จะเป็นสไตล์ชิล ๆ นิดนึง เด็กซี้กบัเชฟ เพราะฉะนั้นไป
สายตลอด แลว้ก็จะมีเพื่อนเควสชั่นมาถามอาจารย์ว่า อาจารย์ทำไมปลอ่ยอย่างนี้คะ ซึ่งตรงนี้พี่ก็จะคุยเปน็ 
เคส ๆ ไป นะคะ บางทีอันนี้บอกได้เลยว่าบางทีเราก็อาจควบคุมไม่ได้ อย่างเช่น มีอยู่ที่ใต้ไปกินเหล้าจนถึงเช้าตี
สี่ เข้างานหกโมงเพื่อนบอกว่าไม่ต้องไปไหม ให้ลาพีเ่ลี้ยง คือจริง ๆ ลาแบบนี้ไม่ได้ ยกเว้นป่วย อุบัติเหต ุหรือ
อะไรแบบนี้ มันก็บอกว่ามันจะไป แต่ในที่สุดมันไปไม่ได้ แล้วมันไมล่า มันไม่อะไรเลย หายไปเลยค่ะ แต่เผอิญ
ว่าพี่คนที่ดูแลเขาสนิทกัน เขากก็ระซิบเด็กแค่ว่า อย่าให้เชฟใหญ่รู้แล้วอย่าทำอีก แล้วพอพ่ีไปนิเทศเขาก็เล่าให้
พี่ฟังอย่างนี้พ่ีก็บอกว่า ขอบคุณที่ดูแลเด็ก แต่วา่พี่ก็ต้องขอโทษแทนเด็กดว้ย พี่ก็ต้องบอกเด็กว่าถ้าเกดิว่า 
อาจารย์แม่รู้ว่าหนูสายอีกครั้งเดียว อาจารย์แม่จะเรียกกลบั แม้ว่าอีเว้นท์จะเหลือแค่อาทิตย์เดียว เหมือนที่ลัก
ขโมยอาทิตย์เดียวก็กลับนะคะ 

อาจารยส์ุภา กล่าวว่า มีคนฝากคำถามมาว่าในช่วงเวลาสถานการณ์โควิด-19 มีวิธีการการจัดการ
เรียนการสอนสหกิจเหมือนหรือแตกต่างจากช่วงปกติอย่างไร และจะจัดการอย่างไรเพื่อให้มีประสิทธภิาพ 
     อาจารย์รมยช์ลี ตอบว่า จริง ๆ แล้ววิชานี้จะไม่มกีารที่จะมานั่งเรียนกันอยู่แล้ว ส่วนใหญ่เวลาทั้งหมด
สมมติว่าเด็กลงทะเบียน เด็กไปตั้งแต่แรกเลย เด็กของเราจะเป็นเด็กที่จะต้องทำใบคาดว่าก่อน เพราะฉะนั้น
จะต้องดิวกับแผนกทะเบียน มีจดหมายน้อยชี้แจงไปว่าเราจะจบ หลังจากนั้นลงทะเบียนเสร็จสรรพ เด็กก็จะไป
ฝึกงานเลย เพราะฉะนั้นพ่ีจะมีโอกาสได้คุยกันหรือเตรียม ก็คือเทอมหนึง่ เพราะฉะนั้นพ่ีก็จะมอนิเตอร์อะไร
วันนี้ จัดการตรงนี้ แฮนเดิลอะไรตรงนี้ให้เรียบร้อย ทีนี้พอไปฝึกเราจะไม่มีอะไรพูดคุยกันมาก นอกจากมีการ
ไลน์บอก โอเคส่ง weekly ทกุอาทิตย ์ทุกวันจันทร์หรือทกุวันศุกร์แล้วแต่ อาจารย์ส่งในคลาสรูมหรือส่งในไหน
ก็แล้วแต่ เอารายงานทยอยมาให้ตรวจ รายงานมี 5 บทจะต้องอันนั้นอันนี้ แต่ว่าโควิดตรงนี้พีว่่ามันจะมี
ผลกระทบในเรื่องของการที่เด็กไปโรงแรม ก็คือว่าตอนที่โควิดกลับมารอบสอง ครั้งแรกก่อนโควิดเด็กไปเมือง
นอกกลับมาหมดต้องเริ่มใหม่ หลังจากนั้นก็เริ่มใหม่ที่เทอมที่ผ่านมาที่หวัหิน ซึ่งมีเด็กมีปัญหาจริง ๆ ตรงนี้ขอ
อนุญาตเล่าแทรก ก็คือเด็กที่เขียนมาเลยว่าอาจารย์ครับ ทำยังไงผมถึงจะได้หลุดจากการฝึกงาน คือหมายความ
ว่าทำไม่ด ียังไงถึงจะถูกทำโทษแล้วให้เรียกกลับ พี่ก็บอกว่า ชิล ๆ ลูกกไ็ม่ต้องไปทำงาน ทำไมอ่ะ เขาบอกว่า 
ขี้เกียจเพราะเขาเป็นคุณหนูมากนะคะ กินสตาร์บัคทุกวันทุกมื้อ ทีนีม้ีปญัหาก็คือว่า มีปัญหาของเทอมนี้ฝึกไป
ได้ซักแป๊บนึงค่ะโควิดมา คุณแม่เดือดร้อน นักศึกษาเดือดร้อน แล้วจะมนีักศึกษาลักไกท่ำแบบนี้ ก็คือว่าฝึกไป
ได้สองเดือนแล้วโควิดมันเริ่มหนักมาก โรงแรมจะเซ็นใบผ่านงานให้แต่แค่สองเดือนนะคะ 8 อาทิตย์แตก่็คือ
กลับมาจะไม่ขอฝึกเพิ่ม บอกให้อาจารย์ให้เกรดเลยได้ไหม จะมีเด็กลักไกแ่บบนี ้เราบอกว่าไม่ได้ ถ้ายูอยากกลับ
ให้กลับนะคะ ถ้าโรงแรมส่งกลับก็ยินดีรับกลับ แต่ยูต้องเข้าใจว่าในสถานการณ์เช่นนี้เราไม่สามารถ
อะลุ้มอะล่วยให้ได ้สำหรับเมเจอร์เราซึ่งมันจะต้องปฏิบัติ มันจะต้องpractic eไม่งั้นมันไม่ได้ก็จะต้องมารันใหม่
แต่อาจจะมีเป็นเคสเป็นเคสไปว่า ถ้าสมมติว่านักศึกษาคนนั้นแบบทุกอย่างดีหมดเลย performanceดีมากนะ
คะ เราอาจจะมาคุยกับทางโรงแรมที่เราสนทิแล้วเราพูดง่าย ๆ อันนี้เรากต็้องมีหน่วยงานที่เราสนิทนะ เรา
อาจจะคุยกันแบบนอกรอบว่า ขอน้องต่อสักสองเดือนไหวไหม ซึ่งถามว่ามีโรงแรมรับไหม มี อย่างเช่น ที่พี่เอา
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มาจากกรุงเทพกเ็ด็กเด็ดใบกะเพราคนนั้นแหละค่ะ ก็เอามาเขาก็รับ แตบ่างทีเราก็นึกออกไหมคะว่า ไม่ใช่
เอะอะอะไรเราก็ส่งไปแบบเน่ียค่ะ บางทีก็เป็นเคส ๆ ไป แต่ตอนนี้เราคุยกันแล้วตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป ไม่ว่า
อะไรก็แล้วแต่ คือเราจะให้เด็กเริ่มใหม ่เด็กไม่ต้องเสียตังค์ลงทะเบียน เพียงแต่เสียเวลา กรณีที่เด็กจะต้องจบ
ภายในเทอมสอง เพราะเด็กจะต้องได้เกียรตินิยมนั้น เราก็จะแก้ไขกันอกีที ในที่สุดโรงแรมเราก็คุยกันเสร็จ
สรรพเรียบร้อย ในที่สุดโรงแรมก็ผ่านไปได้ ก็คือว่า โรงแรมก็จะโทรมาถามว่า ช่วงนี้หนูจะให้น้องทำงานสามวัน 
หยุดสามวันโอเคไหม ซึ่งพ่ีก็บอกโอเค ซึ่งมีคนถามว่าใน16 weeks เนี่ยจะมีกำหนดไหมคะ ว่าจะหยุดกี่วัน ก็คือ
ตามโรงแรมเลย บางโรงแรมอาจจะหยุดวันเดียว บางโรงแรมอาจหยุด 2 วันต่ออาทิตย์ได้เลย แล้วไม่รวมลา
ป่วยอะไรอีก เพราะฉะนั้นก็จะมีตรงน้ีสำหรับที่ในเรื่องของโควดิ อย่างอ่ืนก็ไม่มีอะไร ในที่สุดโรงแรมก็ไม่ได้
ส่งกลับเพราะว่าเอาจริง ๆ โรงแรมก็สงสารเด็ก ถ้าสมมติวา่ส่งกลับ เด็กก็ต้องเริ่มใหม่ ณ ตอนนั้นก็คือให้เด็กทำ
ไอ่นุ่นไอ่นั่นไป หยุดไป ทำกิจกรรมอะไรไปอย่างนี้ค่ะ ใกล้จะสิ้นสุดแล้ว โควิดในเรื่องการเรียนการสอนสำหรับ
พีไ่ม่มีอะไรเลย เพราะพี่เอาไฟล์ทุกอย่างส่งให้เด็ก แล้วโยนขึ้นไปในclassroom มีปญัหาส่งในนั้น ส่งตัวอย่าง
รายงานให้ ต้องมาดูในเรื่องการก๊อปป้ีรายงาน เพราะมีบางคนก๊อปปี้มาหมดเลยค่ะ พีก่็บอกว่าพี่ไม่สามารถให้
ได้ต้องแก้ ไม่งั้นให้ได้แค่ C เท่านั้น 

อาจารย์อัจฉราภรณ์ ถามว่า อาจารย์คะกรณีที่ผู้ปกครอง พ่อแม่หรือญาติพี่น้อง มีบริษัทเป็นของ
ตัวเอง แล้วเขาจะไม่ไปหาที่ไหนละ จะฝึกกบัคุณพ่อคุณแม่ ได้ไหมคะ 

อาจารย์รมยช์ลี ตอบว่า   ไม่แนะนำค่ะ คือเราก็มีนะคะเจ้าของโรงแรม แต่เราไม่แนะนำ เผอิญว่า
แบบนี้นะคะ เรามีเจ้าของโรงแรมคนนึงเป็นลูกนักการเมืองดัง ไม่ได้บูลลีเ่ขานะ แต่ปรากฏว่าน้องค่อนข้างมี
ปัญหา เพราะฉะน้ันน้องมีปัญหาก็เลยกลายเป็นว่า จะจบแล้ว ก็เลยเป็นว่าเป็นคนน้ีคนเดียวที่ได้ไปฝึกที่โรงแรม
ของตนเอง แต่ไปฝึกที่โรงแรมของตนเองพนักงานสวัสดี พนักงานให้เกียรติ ทั้ง ๆ ที่เป็นเด็กอายุน้อย พูดง่าย ๆ 
คือ มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือว่า  มันก็ค่อนข้างจะมีปัญหา ตรงนีจ้ึงไม่แนะนำให้ไปฝึก 
ให้ไปฝึกที่อื่นจะดีที่สุดค่ะ 

ดังนั้นอาจารย์ที่ดูแลต้องมีความเข้มแข็งอย่างมาก แม้กระทั่งบางทีเด็กมันมาอ้อนวอนเรามาก ๆ นะ
คะ เราก็ต้องเข้มแข็ง พี่บอกเด็กเลยว่า บอกคำเดียวใช่ไหม เด็กก็จะบอกว่า รู้แล้วคำเดียวที่อาจารย์แม่บอก
เสมอคือ “อดทนเอา โตแล้วอดทนเอา” คือ บอกอย่างนี้เท่านั้นเอง ถ้าเกิดแบบวา่ บางทีเราก็ต้องให้เหมือนกับ
ต้องบอกว่า ถ้าสมมติว่าหนูตรงนี้ไม่ได้ อาจารย์แม่จะช่วยหนูย้ายเมเจอร์เอาไหม จะบอกวิชาการย้ายให้หนูเลย 
ย้ายให้หนูไปอยู่เมเจอร์อ่ืน เพราะว่าเมเจอร์เราเป็นแบบนี้ เราต้องเข้าใจเมเจอร์ของเรา เพราะฉะนั้น จริง ๆ 
แล้ว ถึงแม้ว่าอย่างเมเจอร์ของน้อง ๆ จริง ๆ แล้วนิเทศก็บริการ ภาษาอังกฤษก็บริการ มีไปฝึกที่ท่าอากาศยาน 
อะไรพวกนี ้พี่เห็นบ่อยมากนะคะ พี่ว่าทุกคนก็มีในเรื่องของบคุลิกภาพ มีในเรื่องservice mind มีในเรื่องของ
มนุษยสัมพันธ์ เราเป็นเด็กบางทีเขาใช้ให้เราไปซื้อชามุก เราจำเป็นต้องไปเลย แต่ถ้ากรณีที่มีใช้ให้ไปซือ้ชามุก 
ไปถ่ายเอกสารแทบทั้งวันเนี่ย โดยที่มันไม่ใช่แผนกที่เกี่ยวขอ้งกับเรา ให้เด็กคุยกับอาจารย์แล้วให้อาจารย์คุยกบั
ที่ทำงานเลยนะคะว่า ต้องขออนุญาตนะคะว่า เหมือนกับว่ามันไม่ตรงสาย เราก็แบบอ้อม ๆ อะไรก็ว่ากันไป  
ขออนุญาตเปลี่ยนงานได้ไหม อะไรอย่างงี้ เพราะฉะนั้นอาจารย์อาจจะต้องผูกสมัครรักใคร่กับสถานประการ
เยอะ ๆ สร้างเครือข่ายมาก ๆ แต่จริง ๆ แล้วเชียงใหม่นี้ไม่ว่าจะเป็นทา่อากาศยาน ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานตรวจ
คนเข้าเมือง ไม่ว่าจะเป็นอะไร พอบอกว่าเป็นเมเจอร์ภาษาอังกฤษนี้เขาก็รับ เด็กเมเจอร์ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน 
เขาอยากได้มาก เพราะว่า ตัวพี่เองส่วนตัวสอนธุรกิจการบินด้วย แล้วพี่ก็จะมีเครือข่าย อาจารย์ที่สอนธุรกิจ
การบินก็จะมีการไปดูงานอะไรอย่างนี้ค่ะ ก็จะมีทางการท่าเอย อะไรพวกนี้บอกว่าสนใจเด็กที่จะไปฝึกงาน
ภาษาจีนมาเลย ภาษาญี่ปุ่นได้มาเลยอะไรแบบนี้ค่ะ   
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อาจารย์สุภา ถามว่า มีอีกหนึ่งคำถามค่ะอาจารย์ สมมติว่ามีอาจารย์ในสาขาเนี่ยผ่านการอบรม แค่คน
สองคน แต่ว่าถ้าดูจากปริมาณนักศึกษา อาจจะไม่เพียงพอ ดังนั้นเราให้คนที่ไม่ผ่านการอบรมไปนิเทศก์แบบนี้
ได้ไหมคะ 

อาจารย์รมยช์ลี ตอบว่า จริง ๆ แล้วเขาไมใ่ห้นะคะ จะต้องอบรมค่ะ แต่ถ้าสมมติว่าถ้าเคยดูฝึกงานมา
ก่อน ก็พออะลุ้มอะล่วย แต่ไม่ได้ถ้าจริง ๆ แล้วคือจะต้องอบรม เพราะว่าเหมือนกับว่าทางราชการเขาเหมือน
อยากจะให้เราเหมือนกับว่าให้เขา้ใจบริบทของสหกิจศึกษาอะไรอย่างน้ีค่ะ เพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะเป็นเรื่อง
สหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเราที่จะต้องดิวกับทางส่วนกลางเพื่อจะจัดอบรมเพิ่มค่ะ 

อาจารยส์ุภา กล่าวว่า มีอาจารย์ท่านใดมีคำถามอีกไหมคะ 
อาจารยเ์สาวนีย์ กล่าวว่า มีคำถามจากอาจารย์เสาวนีย์ค่ะ คือเนื่องด้วยสาขาภาษาไทยของเรายังไม่

เคยมีนักศึกษาไปฝึกงานนะคะ รุ่นนีเ้ป็นรุ่นแรก แล้วนกัศกึษาของเราทุกคนคือชาวต่างชาติ มีคำถามว่าบางครั้ง
การไปฝึกงานเขาอาจจะไม่กล้าใช้งานนกัศึกษาจีนของเรา กลัวว่าในการสื่อความ การสือ่สารอะไรอย่างนี้นะคะ 
เราคิดกันเองว่าเขาอาจให้นักศึกษาเราไปช่วยงานอย่างอื่น แต่อาจจะเกี่ยวข้องกับการใช้ภาษา แต่อาจจะมีงาน
สำนักงานบ้าง เราจำเป็นไหมคะ ที่ต้องให้ความรู้นักศึกษาเรา เช่น วิธีการถ่ายเอกสาร การส่งแฟกซ์ การชง
กาแฟ 

อาจารย์รมยช์ลี ตอบว่า สำหรับพี ่พี่คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะ ให้เด็กรู้ได้ แต่สำหรับของพ่ีเนี่ย พี่ก็ไม่ได้
สอนเด็กเรื่องการส่งแฟกซ์ การถ่ายเอกสารนะคะ เพราะพี่อาจจะมองข้ามไป คิดว่า เด็กมันน่าจะทำได้ เพราะ
เด็กตอนนี้มันรุ่นใหม่ แตว่่าพอมาพูดถึงแฟกซ์เนี่ยบางคนเดี๋ยวนี้ไม่รู้จัก เพราะฉะนั้นอาจารย์ฝึกไว้ก่อนก็ดี 
เพราะเด็กของอาจารย์เป็นจีนใช่ไหมคะ เคยมีนักศึกษาจนีที่เขียนไทยได้แล้วมาเรียนกับเรานะคะ ถือวีซ่าเลย 
เรียนเมเจอร์โรงแรมแล้วก็ไปฝึกที่โรงแรมบทีู ไปฝึกแผนกฟร้อนท์ ก็คือเด็กของอาจารย์อาจจะไปฝกึในโรงแรม
อย่างนี้ก็ได้นะคะ แต่ลองถามเขาว่า เขาอาจจะเอาไปฝึกแผนกฟร้อนท์ก็ได้ แม้ว่าจะไม่เคย เพราะว่าเรามี
ความสามารถในด้านภาษา ไม่ว่าจะกราวน์ ในเรื่องเซอร์วิส เขาจะมีแพทเทินให้การพดู ทักทายอะไรอย่างนี้นะ
คะ แต่ส่วนตรงนี้ถ้าทำได ้อาจารย์สามารถสอดแทรกไปในตอนที่อาจารย์จะอบรมก่อนที่น้องไป พี่คดิว่าดีเป็น
เสน่ห์ของน้อง จริง ๆ เด็กก็อาจจะมบีุคลิกภาพและกิริยามารยาทไม่เหมือนคนไทย เพราะฉะนั้นอาจจะต้องฝึก
เพิ่มนิดนึง ฝรั่งก็จะอีกอย่างหนึ่ง เพราะว่าพี่เคยพาเด็กของเราไปดูงานที่ธุรกิจการบินที่การบินสีฟ้าค่ะ บางกอก
แอมเวย์ที่กรุงเทพฯ มีฝรั่งไปด้วย ฝรั่งก็จะสไตล์อย่างนี้ทั้งวัน อาจารย์บางทีเราก็จะต้องเข้าใจเด็กเรา เวลาการ
ที่การทำงานของคนไทยเป็นอย่างไร ถ้าสมมติเขาไม่ได้ไปทำงานบริการที่ต้องเจอแขกนะคะ แต่ถ้าเป็นงาน
ออฟฟิศก็คงจะต้องรู้ว่าเขาจะต้องประสานจะต้องดิวกับคนไทยยังไง ต้องให้เข้าใจตรงนีด้้วยค่ะ 

อาจารยส์ุภา กล่าวขอบคุณ ในนามของคณะมนุษยศาสตรแ์ละนิเทศศาสตร์ ต้องขอขอบพระคุณ
อาจารย์รมย์ชลี มาก ๆ นะคะที่มาแบ่งปันประสบการณ์ให้พวกเราวันนี้ ขอบพระคุณอีกครั้งค่ะ 

******************* 
 
สรุปประเด็นสาระสำคัญจากการจัดการความรู้ ครั้งที่ 4 

1. เนื้อหาที่ใช้ในการปฐมนิเทศและการวางแผนสำหรับการนิเทศงาน 
ช่วงเวลาที่จัดปฐมนิเทศควรทำล่วงหน้าก่อน 1 ภาคการศกึษา ถ้านักศึกษาต้องไปสหกิจในภาค

การศึกษาที่ 2 ก็ต้องจัดปฐมนิเทศในภาคการศึกษาที่ 1 อาจจะทำวันพุธ วันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ก็ได้  ประเด็น
ที่ปฐมนิเทศ ควรมีทั้งเรื่องการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนาบุคลิกภาพ หรือหัวข้อที่เกี่ยวกับทักษะใน
วิชาชีพ ซึ่งจะทำทั้งสิ้นอย่างน้อย 30 ชั่วโมง ส่วนวิทยากรอาจจะเชิญผู้ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากภายนอกมา 
โดยนักศึกษาจะลงทะเบียนเองด้วยความสมัครใจ  
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2. เกณฑ์การประเมินผลทีใ่ช้ในรายวิชา 
      1) Report    40% 
      2) PYU 11    40% 
      3) Weekly report + Participation 10% 
      4) Presentation   10% 

โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ระหว่างสถานประกอบการ กับ ผูส้อน คือ 

1. คะแนนจากการประเมินสถานประกอบการ 

 - พฤติกรรมในการทำงานของนักศึกษา  40% 
 - รายงานหรือโครงการที่กิจการมอบหมาย   20% 
2. คะแนนจากการประเมินของคณาจารย์ประจำรายวิชา 
 - รายงานหรือโครงงานที่กิจการมอบหมาย   20% 
 - พฤติกรรมในการมีส่วนร่วมนักศึกษา   10% 
 - การนำเสนอโครงงานของนักศึกษา   10% 
 
3. ปัญหาที่พบ วธิีการแก้ไขปญัหา และเทคนิควิธีในการบริหารจัดการรายวิชาให้มีประสิทธิภาพ 

3.1 ปัญหาทีพ่บ และเทคนคิวิธีการแก้ไขปัญหา 
- กฎสำคญัคือเมื่อลงทะเบียนแล้วจะดรอปไม่ได้ ห้ามออกจากสหกิจกลางคันไม่ว่าจะกรณีได้ก็
ตามทุกกรณี ถา้ทำก็คือF 
- แนะนำว่าหากจะปรับปรุงหลักสูตรควรจะมี 2 แผน คือ แผนสหกิจศึกษา กับแผนสัมมนา (เน้น
วิชาการ /ฝึกงาน) เพราะผู้เรียนบางคนศักยภาพของเขาอาจจะไม่เหมาะกับการเรียนสหกิจศึกษา 
- ปัญหาที่พบ ได้แก่ 1) ปัญหาจากการทำงาน เช่น ทำงานไม่ตรงกับความต้องการของนักศึกษา   
ทำงานไม่ตรงกับศักยภาพของนักศึกษา  2) ปัญหาที่เกิดจากตัวนักศึกษา เช่น ขี้เกียจ ไปทำงาน
สาย บุคลิกภาพ  ปัญหาชู้สาว ยาเสพติด  ลักขโมย วิธีแก้ปัญหา คือ 1) พูดคุยแก้ปัญหาตาม
สถานการณ์ เน้นการให้กำลงัใจนักศึกษา  2) ในกรณีที่เกดิปัญหาจะมีการตักเตือน  หากตักเตือน
ครบ 2 ครั้งเพราะไม่เกิดการปรับปรุงตัวจำเป็น ต้องเรียกตัวกลับ  3) หากร้ายแรงมากให้เรียกตัว
กลับทันที กรณีนี้ต้องทำทัณฑ์บน แล้วให้ฝึกใหม่ในภาค/ปีการศึกษาถัดไป 
3.2 เทคนิควิธใีนการบริหารจัดการรายวิชาให้มีประสิทธภิาพ 
- ความเหมาะสมเรื่องจำนวนคน  กล่าวคือ ควรให้อาจารย์ 1 ท่าน ต่อนักศึกษาไม่เกนิ 15 คน 
เพื่อให้สัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ การติดตามและการตรวจดูรายงาน Daily Report 
/Weekly Report  ส่วนจำนวนของนักศึกษาที่เหมาะสมกบัสถานประกอบการแต่ละแห่ง คือ ไม่
ควรเกิน 5 คน และอยู่ในแผนกเดียวกันได้ไม่เกิน 2 คน 
- ความเหมาะสมเรื่องจำนวนครั้งในการออกไปนิเทศติดตาม โดยจำนวนครั้งในการออกไปนิเทศ
ติดตามของรายวิชาสหกิจศึกษาควรดำเนินการอย่างน้อย 2 ครั้ง  รายวิชาฝึกงานอย่างน้อย 1 
ครั้ง ทั้งนีอ้าจขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของหน่วยงานหรือพื้นที่ หากเป็นต่างจังหวัดประมาณ 1 ครั้ง  
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เชียงใหม่ 2 ครัง้ เพื่อพูดคุย รับทราบและช่วยแก้ไขปัญหาการทำงาน  นอกจากนีก้ารเลือก
สถานที่ของนักศึกษาควรให้สัมพันธ์กับความสะดวกของอาจารย์ที่ไปนิเทศด้วย 
- ความเหมาะสมและการเลือกสถานประกอบการ เนื่องจาก นักศึกษาบางคนอาจไม่มีความพร้อม
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ หรอืสติปัญญา ถา้เป็นกรณีน้ีอาจารย์จะเป็นคนประสานให้ทั้งหมด โดย
ต้องอาศัยเครือข่าย เช่น สถานประกอบของศิษย์เก่า ในกรณีที่พิจารณาแล้วว่านักศึกษามีปัญหา 
ผู้สอนควรให้นกัศึกษาเลือกอยูท่ำในจังหวัดเชียงใหม่และเลือกสถานประกอบการในลำดับที่
รองลงมา  ส่วนการเลือกฝึกงานกับสถานประกอบการของครอบครัวน้ัน ไม่แนะนำ  

 
 
   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



59 
 

ภาคผนวก 
 
รูปภาพประกอบการดำเนนิงานการจัดการความรู้  คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร ์ปีการศึกษา 2563 

คณะกรรมการและผู้เข้าประชุมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
เรื่อง “การบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน : การฝึกประสบการณว์ิชาชีพและสหกิจศึกษา” 

 

การบ่งชี้ความรู้ : สำรวจหัวข้อเพื่อให้สอดคล้องกับความสนใจและความต้องการของคณาจารย์ 
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ภาพกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 1-3 
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ภาพกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 4  

“เชญิผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกคณะมาร่วมแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้” 
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คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์จัดประชุมเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้  

เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ไดน้ำไปสู่การปฎิบัติ ให้แก่คณาจารย์ในคณะฯ  

เมื่อวันที่  31 มีนาคม 2564 
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ตัวอย่างการนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการ KM ไปใช้ในการปฏิบัติจริง 
 
ผู้นำองค์ความรู้ไปใช้ปฏิบัต ิได้แก่ 

1.อาจารย์อัจฉราภรณ์  จันทร์สว่าง  นำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใชเ้ป็นเนื้อหาและจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนในรายวิชา TF 391 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ ซึ่งเปิด
สอนในภาคการศึกษาที่ 2 /2563 รวมทั้งนำไปใช้วางแผนการดำเนินงาน  ออกแบบเกณฑ์การประเมินผล และ
ใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการเพื่อจัดทำ มคอ.4 ในรายวิชา TF 392 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย
สำหรับชาวต่างประเทศ ซึ่งเปิดสอนในภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 

  

 
 

                                         

 วิเคราะห์ผู้เรียน และวิเคราะห์สถานประกอบการ

   าร จค าม  อง ารของ ู  รีย 

 ค   รอง  ค        ช       ชา ฉ า    รา   ท อ   งค ามไม  ร อมของท     าร   อ าร  
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สถานประกอบการ 
   หลักสูตร   

 สถานประกอบการ

   หลักสูตร   

            

             
              

  จ านวนคนต่อหน่ึงสถานประกอบการ 
 ไม่ให้เกิน   คน 

   จ านวนคร้ังในการออกนิเทศ  
ส่งตัว   นิเทศ   คร้ัง

   การเลือกสถานประกอบการ  เป็นชาว
ต่างประเทศ จึงเลือกสถานท่ีในเชียงใหม่ ท่ีเดินทาง

สะดวก
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2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรภัทร  กิตติวรกูล และอาจารย์นฤมล  วันทนีย ์นำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับ
ใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการในรายวิชา CA 496 สหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร ์ซึ่งเปิดสอนในภาค
การศึกษาที่ 2 /2563  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


