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 มีทักษะการบริหารจัดการและวางแผนงานให้งานด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับ 
การท างานประสบความส าเร็จ 
(สรุปข้อมูลที่สนับสนุนสามารถมีรูปภาพประกอบได้ ก าหนดความยาวไม่เกิน 2 หน้า A4) 

ที่ปรึกษาของนักศึกษาฝึกงาน ปฏิบัติสหกิจศึกษา และฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีแนวคิดว่านักศึกษา
ทุกคนที่เข้ามารับการฝึก ฯ ทุกคน คือเจ้าหน้าที่คนหนึ่งของหน่วยงานจึงเปรียบเสมือนผู้ใต้บังคับบัญชา และได้
มอบหมายงานตามศักยภาพและความช านาญของแต่ละบุคคล แต่ต้องสอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน 
นักศึกษาปฏิบัติงานเสมือนเป็นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  

ในสัปดาห์แรกของการปฏิบัติสหกิจศึกษา ผู้ดูแลจะปฐมนิเทศและแจ้งให้นักศึกษาทราบว่ามีใครเป็นผู้
นิเทศ ใครเป็นที่ปรึกษางาน โดยนักศึกษาต้องมีการเรียนรู้วัฒนธรรมขององค์กร มีวันเริ่มต้นการฝึก
ประสบการณ์ชีพตามแผนการด าเนินงานเสมือนเป็นพนักงานของ อพวช. รวมทั้งได้ไปดูงานนอกสถานที่ ซึ่ง
นักศึกษาจะได้เข้าใจถึงบริบทของหน่วยงานที่มาฝึกประสบการณ์ในหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ดีขึ้น  

ระยะต่อมาจึงได้มอบหมายงานให้นักศึกษาท าเพ่ือการฝึกการท างานจริง และให้เรียนรู้กระบวนการ
คิดเป็นวิทยาศาสตร์จนงานแล้วเสร็จสมบูรณ์ ควบคู่ไปกับการเรียนรู้งานด้านเอกสาร (ซึ่งมีความจ าเป็นส าหรับ
งานราชการ นักศึกษาจบไปสามารถน าไปใช้ได้จริง) หลังจากมอบหมายงานแล้ วนักศึกษาได้ด าเนินการตามที่
มอบหมายทุกขั้นตอน ตั้งแต่วางแผนการด าเนินงานจนถึงการน าเสนอผลงาน ผู้ดูแลนักศึกษาเป็นแต่เพียงผู้
คอยอ านวยความสะดวก เป็นที่ปรึกษา ให้ก าลังใจ สร้างแรงจูงใจให้ผู้ฝึกสหกิจด าเนินการแล้วเสร็จ หลังจาก
ด าเนินงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จในช่วงปลายภาคการศึกษาของการฝึกสหกิจศึกษา ผู้ฝึกและผู้ดูแล (ที่
ปรึกษา) จะสรุปผลร่วมกันว่างานที่ด าเนินการนี้จะสามารถน าไปใช้ได้อย่างไร หรือจะต่อยอดการศึกษาอะไรได้
บ้าง หน่วยงานต้นสังกัดและนักศึกษาจะได้ประโยชน์อย่างไร วันสุดท้ายของการฝึกสหกิจศึกษา ผู้ฝึกต้อง
น าเสนอผลงานภาคบรรยายแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานฝังเพ่ือรับค าเสนอแนะจากบุคลอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก
ผู้ดูแลหลัก จากการบวนการและแผนงานดังกล่าวข้างต้นชื่อว่านักศึกษาจะฝึกงานเสร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ได้
ประสบการณ์ตรงจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัด และจะใช้ได้จริงในการท างานในอนาคต  ส าหรับการ
วางแผนงานให้งานด้านสหกิจศึกษาประสบความส าเร็จ ไม่สามารถอาศัยช่องที่ผู้นิเทศ หรือพ่ีเลี้ยง เพียงผู้เดียว
ได้ ดังนั้นที่ปรึกษางานจึงมีบทบาทต่อการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ ดังเช่น ผมมีแนวคิดว่านักศึกษาฝึกงาน
สหกิจคือเจ้าหน้าที่คนหนึ่งของหน่วยงาน เปรียบเสมือนผู้ใต้บังคับบัญชา จึงมอบหมายงานตามศักยภาพและ
ความช านาญของแต่ละบุคคล แต่ต้องสอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน และได้วางแผนการฝึกสหกิจของ
นักศึกษาในช่วงแรกของการฝึก (ประมาณ 15 วัน) ผู้ดูแลจะให้นักศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์จากทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้ไปดูงานนอกสถานที่ ซึ่งนักศึกษาจะได้เข้าใจถึงบริบทของหน่วยงานที่มาฝึก
ประสบการณ์และหน่วยงานอ่ืน ๆ นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน ระยะต่อมา (ประมาณ 90 วัน) 
มอบหมายงานให้นักศึกษาท าเพ่ือการฝึกการท างานจริง และให้เรียนรู้กระบวนการคิดเป็นวิทยาศาสตร์จนงาน
แล้วเสร็จสมบูรณ์ ควบคู่ไปกับการเรียนรู้งานด้านเอกสาร (ซึ่งมีความจ าเป็นส าหรับงานราชการ นักศึกษาจบไป
สามารถน าไปใช้ได้จริง) หลังจากมอบหมายงานแล้วจะฝึกให้นักศึกษาเรียนรู้การวางแผนการปฏิบัติงาน แล้วจึง
ให้ปฏิบัติงานตามแผน ผู้ดูแลนักศึกษาคอยอ านวยความสะดวก เป็นที่ปรึกษา ให้ก าลังใจ สร้างแรงจูงใจให้ผู้
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ฝึกสหกิจและติดตามให้การด าเนินงานส าเร็จตามแผน หลังจากด าเนินงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จในช่วงท้าย ๆ 
ของการฝึกสหกิจ ผู้ฝึกและผู้ดูแลจะสรุปผลร่วมกันว่างานที่ด าเนินการนี้จะสามารถน าไปใช้ได้อย่างไร หรือจะ
ต่อยอดการศึกษาอะไรได้บ้าง หน่วยงานต้นสังกัดและนักศึกษาจะได้ประโยชน์อย่างไร ก่อนที่การปฏิบัติสห
กิจจะแล้วเสร็จ ผู้ฝึกสหกิจต้องน าเสนอผลงานภาคบรรยายแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานฝังเพ่ือรับค าเสนอแนะ
จากบุคลอ่ืน ๆ นอกเหนือจากผู้ดูแลหลัก จากการบวนการและแผนงานดังกล่าวข้างต้น เชื่อว่านักศึกษาจะ
ฝึกงานเสร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ประสบการณ์ตรงจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัด และจะใช้ได้จริงใน
การท างานในอนาคต ซึ่งนักศึกษาทุกคนด าเนินงานส าเร็จตามวัตถุประสงค์ นักศึกษาบางรายสามารถตีพิมพ์
ผลงานวิจัยระดับนานาชาติได้จากการช่วยวางแผนงาน 

     ในกรณีที่นักศึกษามีปัญหา จะคอยดูแลเป็นพิเศษ ตัวอย่างเช่นในปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษาหนึ่ง
คน (นางสาววีรญา มีทองขาว) ไม่ผ่านการฝึกสหกิจจากหน่วยงานอ่ืน และได้มาฝึกกับผม แต่ยังมีปัญหาด้าน
แนวคิดการท างาน การท างานร่วมกับคนอ่ืน รวมถึงคุณภาพของการปฏิบัติงาน หากไม่ผ่านการฝึกงานครั้งนี้
อาจท าให้นักศึกษาคนดังกล่าวจบไม่ทันตามก าหนด ผมจึงต้องดูแลอย่างใกล้ชิด สร้างแรงจูงใจ ช่วยดึง
ศักยภาพของนักศึกษาออกมาให้มากที่สุด ชื่นชมเวลาปฏิบัติงานออกมาดี และพาไปฝึกประสบการณ์การ
ท างานร่วมกับนักศึกษาจากสถาบันอ่ืน จนนักศึกษาคนดังกล่าวด าเนินงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จ ตาม
ก าหนดเวลา และผ่านการปฏิบัติสหกิจศึกษา 1/2562 
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 มีการต่อยอดและพัฒนาเพ่ือสร้างนวัตกรรมในการบริหารงานด้านสหกิจศึกษา และการศึกษา 
เชิงบูรณาการกับการท างานอย่างต่อเนื่อง 
(สรุปข้อมูลที่สนับสนุนสามารถมีรูปภาพประกอบได้ ก าหนดความยาวไม่เกิน 2 หน้า A4) 

งานที่นักศึกษาด าเนินการแล้วเสร็จเป็นงานหนึ่งในภาระกิจของสถานประกอบการ ดังนั้นผู้ดูแลจึงต้อง
ควบคุมคุณภาพของงานที่นักศึกษาด าเนินการ ซึ่งหลาย ๆ งานสามารถน าไปเผยแพร่ต่อสู่สังคมได้เช่น การน า
ฐานข้อมูลด้านธรรมชาติเผยแพร่ต่อสาธารณะชน สร้างเป็นนิทรรศการเล็ก ๆ เผยแพร่ตามสื่อออนไลน์ บาง
งานที่มีคุณภาพ สามารถน าเสนอเป็นบทความทางวิชาการระดับนานาชาติ โดยปัจจุบันมีนักศึกษาฝึกงาน
สามารถตีพิมพ์ผลงานระดับนานาชาติแล้ว 3 ราย ในระยะต่อไปจะฝึกนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรีให้สามารถตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติตามศักยภาพของนักศึกษาต่อไป  

ตัวอย่างผลงานวิชาการระดับชาติที่ผู้ดูแลฝึกให้นักศึกษาฝึกงานตีพิมพ์ 
Unnahachote, T., Y. Samung, S. Waengsothorn and W. Jaitrong. 2019. New records of 

praying mantis (Mantodea) from Thailand. Far Eastern Entomologist 395: 23–32. 
Hongsuwong, T., W. Jaitrong, W. Tasen and C. Zorn. 2020. New records of shining leaf 

chafer beetles (Coleoptera: Scarabaeidae, Rutelinae) from Thailand and Laos. Far Eastern 
Entomologist 398: 8–17. 

Pathomwattananurak, W., T. Jeenthong, W. Tasen. 2019. To the knowledge of the 
subfamily Dynastinae (Coleoptera: Scarabaeidae) from Thailand. Far Eastern Entomologist 
393: Pages: 1 – 10. 

ในอนาคต ผมมีแนวคิดว่าจะน าผลด าเนินงานของนักศึกษา ต่อยอดท าให้เกิดความร่วมมือระหว่าง
นักวิจัยของสถานประกอบการและอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในการตีพิมพ์ผลงาน
วิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ ขึ้นอยู่กับความเข้มขนของข้อมูล ซึ่งในอตีดได้มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับ
นานาชาติร่วมกันแล้วระหว่างผมกับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี (ผศ.ดร.นพรัตน์ 
พุทธกาล) คือ  

Jaitrong, W., B. Guenard, E.P. Economo, N. Buddhhakala and Sk. Yamane. 2016. A 
checklist of known ant of Laos (Hymenoptera: Formicidae). Asian Myrmecology 8: 17–48. 
DOI: 10.20362/am.008019. 
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 มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการด าเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบู รณาการ                       
กับการท างาน โดยมีการน างานด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน                      
ไปเผยแพร่และมีการขยายผลสู่สังคมให้เกิดความยั่งยืน 
(สรุปข้อมูลที่สนับสนุนสามารถมีรูปภาพประกอบได้ ก าหนดความยาวไม่เกิน 2 หน้า A4) 

ภาระงานหลักของหน่วยงานเกี่ยวข้องกับงานวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
และด้านอนุกรมวิธาน ดังนั้นงานที่นักศึกษาด าเนินการยังไม่สามารถสร้างนวัตกรรมได้มากนัก แต่อย่างไรก็ตาม
หน่วยงานสามารถน าข้อมูลที่นักศึกษาฝึกงานด าเนินการไปใช้ในรูปแบบการจักท าฐานข้อมูลตั วอย่างแมลงที่
เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเผยแพร่สู่สาธารณะชนได้เป็นอย่างดี และสามารถน าไปสร้างเป็น 
application ส าหรับติดตามผลการแพร่กระจายของแมลงในประเทศไทยได้ (หน่วยงานก าลังพัฒนา) และงาน
ที่นักศึกษาช่วยด าเนินการสามารถน าไปสร้างเป็นนิทรรศการความหลากหลายทางชีวภาพ หรือกิจกรรมค่าย
วิทยาศาสตร์ ในปีนี้ (2563) ได้น าข้อมูลจากนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีไป
น าเสนอในกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง “มอธเหยี่ยวในพ้ืนที่ทุ่งหลวงรังสิต” แก่เยาวชนในจังหวัดสระบุรี 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ที่ปรึกษางาน ผู้นิเทศงาน และทีมงานของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพวช. น านักศึกษาสหกิจ

ศึกษาจัดค่ายวิทยาศาสตร์ (2563) “มอธเหยี่ยวในพ้ืนที่ทุ่งหลวงรังสิต” แก่เยาวชนในจังหวัดสระบุรี 
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 เป็นบุคคลที่ท า ให้ การด า เนินงานสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิ งบู รณาการกับการท างาน                      
ของสถานศึกษาและสถานประกอบการประสบความส าเร็จตามมาตรฐาน และเป้าหมายของสถานศึกษา
และสถานประกอบการ 
(สรุปข้อมูลที่สนับสนุนสามารถมีรูปภาพประกอบได้ ก าหนดความยาวไม่เกิน 2 หน้า A4) 

เมื่อผู้นิเทศประชุมกับท่ีปรึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องก็ได้มอบหมายงานตามภระกิจของหน่วยงาน
เช่น การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง หรือการจัดท าบัญชีรายชื่อของแมลงแก่นักศึกษาฝึกงาน
แต่ละรุ่นด าเนินการด้วยต้นเองเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราว พร้อมทั้งมีผู้นิเทศ และที่ปรึกษาคอยให้ความ
สะดวก ให้ค าปรึกษาจนงานแล้วเสร็จอย่างดีเยี่ยม สามารถแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ได้เป็นอย่างดี เป็นการ
ฝึกให้มีกระบวนคิดวิทยาศาสตร์เกิดข้ึนในตัวนักศึกษา 

น านักศึกษาฝึกงานไปฝึกประสบการณ์ชีวิตตามโครงการวิจัยต่าง ๆ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
เช่นการศึกษาแมลงในสวนป่าแม่เมาะจังหวัดล าปาง การส ารวจความหลากหลายของมดในท้องที่ จังหวัด
กาญจนบุรีร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี การส ารวจความหลากหลายของมดบริเวณสถานีวิจัย
สิ่งแวดล้อมสะแกราช ฯลฯ กิจกรรมนี้นักศึกษาจะได้เรียนรู้การปฏิบัติงานจริงผ่านการช่วยนักวิจัยปฏิบัติงาน
ภาคสนาม ฝึกทักษะด้านความหลากหลายทางชีวภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ นอกจากนี้นักศึกษาจะได้
เห็นแนวทางการท างานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอ่ืน ๆ นอกเหนือจากผู้ดูแลนักศึกษาในสถานประกอบการ 
และอาจารย์ในมหาวิทยาลัย 

 ฝึกให้นักศึกษาน าเสนอผลงานในรูปแบบการบรรยาย การฝึกน าชมนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา  
ฝึกนักศึกษาเกี่ยวกับการเก็บรักษาตัวอย่างในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ตั้งแต่กระบวนการเก็บตัวอย่าง

ภาคสนาม การจัดท าตัวอย่างแห้ง การบันทึกข้อมูล การลงทะเบียนตัวอย่าง จนกระทั้งการจัดเก็บในพิพิธภัณฑ์ 
 มีส่วนในการสอน “ความหลากหลายทางชีวภาพ” ในวิชาสัตว์วิทยาของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และได้

เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาที่สนใจเข้ามาฝึกสหกิจเข้าใจถึงกระบวนการฝึกสหกิจศึกษาของนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์ และคณะอ่ืน ๆ ของมทร.ธัญบุรี และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ปฏิบัติสหกิจศึกษา และฝึกงานที่ อพวช. 

1. ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 จนปัจจุบัน ผมรับนักศึกษาฝึกงานปีละ 2 ราย ยกเว้นปี 2562 ทาง
มหาวิทยาลัยส่งมาหนึ่งราย ทุกรายผ่านการฝึกงานระดับดีถึงดีมาก 

2. นักศึกษาที่มาฝึกสหกิจศึกษาสองรายในปีการศึกษา 2563 หลังจากฝึกงานเสร็จแล้ว หน่วยงานได้
จ้างงานต่อเป็นอาสาสมัครประจ าแผนกแมลง 

3. ภายในระยะเวลาสามปีที่ผ่านมามีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจ านวน 5 ราย 
หากรวมกับมหาวิทยาลัยอื่นมีมากกว่า 15 ราย 
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 เป็นบุคคลทีม่ีบทบาทส าคัญในการมอบหมายงาน ให้ค าปรึกษา แนะน า นิเทศงาน และติดตาม 
ประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ 
(สรุปข้อมูลทีส่นับสนุนสามารถมีรูปภาพประกอบได้ ก าหนดความยาวไม่เกิน 2 หน้า A4) 

 ดร.วียะวัฒน์ ใจตรง ที่ปรึกษา เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความหลากหลายของแมลง (โดยเฉพาะเรื่อง มด) 
ในประเทศไทย (มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ และนานาชาติจ านวนมาก ดังเอกสารแนบ) จึงได้น า
ผลงาน และความเชี่ยวชาญมาถ่ายทอดประสบการณ์ในการท างานให้แก่ผู้นิเทศงาน และนักศึกษาที่มารับการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทุกคน พร้อมการกับออกแบบวางแผนร่วมกับผู้นิเทศงานนักศึกษา โดยท าหน้าที่ก ากับ
ดูแลนักศึกษาและได้มอบหมายงานให้นักศึกษาทุกคนที่มาฝึกงาน ปฏิบัติสหกิจศึกษา และได้ด าเนินการวิจัย 
หรือท างานที่เก่ียวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน ส าหรับในปี 2563 ได้มอบหมายให้นักศึกษาสองคนด าเนินการ
จัดท าตัวอย่างแห้ง จ าแนกชนิด น าตัวอย่างเข้าตู้จัดเก็บแมลงตามหลักอนุกรมวิธาน จัดท าฐานข้อมูลผีเสื้อ
กลางคืนวงศ์ผีเสื้อหัวจรวจ ได้ควบคุมดูแล ติดตามผลจนนักศึกษาเข้าใจกระบวนการด าเนินงาน หลักการด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพ และเข้าใจถึงความส าคัญของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา จนงานแล้วเสร็จอย่างดี
เยี่ยม และเป็นนักศึกษายังสามารถช่วยถ่ายทอดความรู้ โดยการท าหน้าที่เป็นผู้ควบคุมกลุ่มนักเรียนขณะที่เข้า
มารั บการอบรมและ เยี่ ยมชมพิ พิ ธภัณฑ์ ธ รรมชาติ วิ ทยา  อพวช .  ในภาคการศึ กษาที่  1/2563 
(11601090440254 นางสาวจิราภรณ์ ยอดจันทร์) ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
       

        นางสาวจิราภรณ์ ยอดจันทร์ ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
ช่วยสอนภาคปฏิบัติการในการเก็บรักษาพันธุ์ผีเสื้อ และแมลงหายาก ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพวช. 


