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แบบฟอร์มข้อมูลการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2554 

การก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายการจัดการความรู้ 
 

1. ประเด็นความรู้  

แนวทางการแก้ไขปัญหาที่มักเกิดขึ้นกับนักศึกษาสหกิจศึกษา 

 

2. เป้าหมายการจัดการความรู้  

รวบรวมประเด็นปัญหาที่มักเกิดขึ้นกับนักศึกษาสหกิจศกึษาตั้งแตก่ารเตรียมความพร้อมนักศึกษา

จนสิ้นสุดกิจกรรมหลังกลับจากสถานประกอบการ พร้อมให้แนวทางการแก้ไข อย่างนอ้ย 15 

ประเด็นปัญหา ภายในปีการศกึษา 2554 

 

3.  บุคลากรกลุ่มเป้าหมายตามประเด็นความรู้ ของหน่วยงาน 

-ผูบ้ริหารศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

-เจ้าหน้าที่สหกิจศกึษา 

-นักศึกษาสหกิจศกึษา  

4.  ระยะเวลาการด าเนินงานตามประเด็นความรู้ของหน่วยงาน 

เดือนพฤษภาคม 2554 ถึง เมษายน พ.ศ. 2555 

 

5.  แนวทางการติดตามการด าเนินงานตามประเด็นความรู้ของหน่วยงาน 

ด าเนนิการติดตามตามแผนการจัดการความรู้ของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ พ.ศ. 2554 
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แบบฟอร์ม 1 
การจัดท าแผนการจัดการความรู้เบื้องต้น 

 
1.  รายช่ือคณะท างานการจัดการความรู้ ของหน่วยงาน 

1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวัฒ ไทยอุดม 
1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนิติยา เถื่อนนาดี 
1.3 นางสาวกมลวรรณ บัณฑิตสาธิสรรค์ 
1.4 นางสาวชลกร ทองค า 
1.5 นางช่อทิพย์ ฤาเดช 
1.6 นางสาวทิตยาพร ศรีสมพร 
1.7 นางผ่องพัตรา บุญระมาตร 
1.8 นางสาวพยอม เจียนมะเริง 
1.9 นางสาววชิรา มั่นฤทัยกิจ 
1.10 นางสุภี เขื่อนโพธิ์ 
1.11 นายอุดมศักดิ์ บัวส าราญ 
1.12 ดร.อลงกต ยะไวทย์ 
 

2. ขอบเขตการจัดการความรู้ (KM Focus Area)  
2.1 ปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาในระหว่างการเตรียมความพร้อมนักศึกษา 
2.2 ปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาในระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
2.3 ปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมหลังกลับจากสถานประกอบการ 
2.4 น าทุกปัญหามาระดมสมองเพ่ือหาแนวปฏิบัติส าหรับทุกฝ่ายในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  
2.5 น าปัญหาที่มีความส าคัญและมีอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาอย่างน้อย 15 
ประเดน็ปัญหาพร้อมแนวทางการแก้ไขมาจัดพิมพ์ในคู่มือสหกิจศึกษา 
 

3. เป้าหมายการจัดการความรู้ (Desired State) 
สามารถระบปุระเด็นปัญหาที่มักเกิดขึ้นกับนักศึกษาสหกิจศึกษาตั้งแต่การเตรียมความพร้อมนักศึกษาจน
สิ้นสุดกิจกรรมหลังกลับจากสถานประกอบการพร้อมให้แนวทางการแก้ไข อย่างน้อย 15 ประเด็นปัญหา
ภายในปีการศึกษา 2554 
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แบบฟอร์ม 2 กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 
 

ชื่อหน่วนงาน: ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
เป้าหมายการจัดการความรู้ (Desired State):  สามารถระบุประเด็นปัญหาที่มักเกิดขึ้นกับนักศึกษาสหกิจศึกษาตั้งแต่การเตรียมความพร้อมนักศึกษาจนสิ้นสุดกิจกรรมหลัง

กลับจากสถานประกอบการพร้อมให้แนวทางการแก้ไข อย่างน้อย 15 ประเด็นปัญหาภายในปีการศึกษา 2554 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม: จ านวนประเด็นปัญหาพร้อมแนวทางการแก้ไข 

ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่
ความส าเร็จ 

ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ/
อุปกรณ์ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. การบ่งชี้ความรู้ ระดมสมองจาก
บุคคลทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง 

พ.ค. จ านวนคนที่เข้า
ร่วมระดมสมอง 

10 คน การระดมสมอง - อลงกตและ
คณะ 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ ก าหนดประเด็น
ปัญหาและแนว
ทางการแก้ไข
พร้อมทั้งค้นคว้า
เพ่ิมเติมจาก
แหล่งข้อมูลต่าง 
ๆ 

มิ.ย. – ต.ค. จ านวนประเด็น
ปัญหาพร้อม
แนวทางการ
แก้ไข 

อย่างน้อย 15 
ประเด็น 

การระดมสมอง - อลงกตและ
คณะ 
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ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่
ความส าเร็จ 

ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ/
อุปกรณ์ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ จัดกลุ่มประเด็น
ปัญหาและแนว
ทางการแก้ไข
ตามช่วง
ระยะเวลาที่
นักศึกษาไป
ปฏิบัติงาน 

พ.ย. ระบบความรู้ 1 ระบบ เอกสารความรู้ที่
ได้รับ 

- อลงกตและ
คณะ 

4. การประมวลและกลั่นกรอง 
ความรู้ 

ให้ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องได้ให้
ความเห็นเพื่อ
การปรับปรุง
ความรู้ 

ธ.ค. จ านวนฝ่ายที่
เข้ามามีส่วนร่วม 

3 ฝ่าย เอกสารความรู้ที่
ได้รับ 

- อลงกตและ
คณะ 

5. การเข้าถึงความรู้ บรรจุความรู้ที่
ได้รับลงในคู่มือ
สหกิจศึกษาและ 
Co-op 
Website 

ม.ค. - ก.พ. จ านวนช่องทาง
ในการเข้าถึง 

2 ช่องทาง -คู่มือสหกิจ
ศึกษา 
-Co-op 
Website 

- อลงกตและ
คณะ 

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ แจกจ่ายคู่มือสห
กิจศึกษาไปยัง
บุคคลทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง 

มี.ค. จ านวนคู่มือสห
กิจศึกษาท่ีได้รับ
การแจกจ่าย 

2,000 เล่ม คู่มือสหกิจ
ศึกษา 

- อลงกตและ
คณะ 
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ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่
ความส าเร็จ 

ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ/
อุปกรณ์ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

7. การเรียนรู้ ทุกฝ่ายเรียนรู้
ร่วมกันจากคู่มือ
สหกิจศึกษา 

เม.ย. จ านวนฝ่ายที่ได้
เรียนรู้ 

3 ฝ่าย - Co-op 
Website 

- อลงกตและ
คณะ 

ผู้ทบทวน/อนุมัติ : ......ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ...... (หัวหน้าทีม KM) 
 

แบบฟอร์ม 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 
 

ชื่อหน่วนงาน: ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
เป้าหมายการจัดการความรู้ (Desired State):    สามารถระบุประเด็นปัญหาที่มักเกิดขึ้นกับนักศึกษาสหกิจศึกษาตั้งแต่การเตรียมความพร้อมนักศึกษาจนสิ้นสุดกิจกรรมหลัง

กลับจากสถานประกอบการพร้อมให้แนวทางการแก้ไข อย่างน้อย 15 ประเด็นปัญหาภายในปีการศึกษา 2554 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม: จ านวนประเด็นปัญหาพร้อมแนวทางการแก้ไข 

ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่
ความส าเร็จ 

ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ/
อุปกรณ์ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. การเตรียมการและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

-ประชุมชี้แจง 
-ให้ทุกฝ่ายเข้า
มามีส่วนร่วม 

ม.ค. จ านวนบุคลากร
ของศูนย์ฯ ที่เข้า
ร่วม 

ไม่น้อยกว่า 10 
คน 

- - อลงกตและ
คณะ 

2. การสื่อสาร -ประชุมชี้แจง 
-ให้ทุกฝ่ายเข้า
มามีส่วนร่วม 

ม.ค. จ านวนบุคลากร
ของศูนย์ฯ ที่เข้า
ร่วม 

ไม่น้อยกว่า 10 
คน 

- - อลงกตและ
คณะ 
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ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่
ความส าเร็จ 

ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ/
อุปกรณ์ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

3. กระบวนการและเครื่องมือ -ประชุมชี้แจง 
-ให้ทุกฝ่ายเข้า
มามีส่วนร่วม 

ม.ค. จ านวนบุคลากร
ของศูนย์ฯ ที่เข้า
ร่วม 

ไม่น้อยกว่า 10 
คน 

- - อลงกตและ
คณะ 

4. การเรียนรู้ -ศึกษาด้วย
ตนเองผ่านคู่มือ
และเว็บไวต์ของ
ศูนย์ฯ  

มี.ค. – เม.ย. จ านวนฝ่ายที่
เข้าร่วม 

อย่างน้อย 3 
ฝ่าย 

คู่มือสหกิจ
ศึกษา 

- อลงกตและ
คณะ 

5. การวัดผล -พูดคุยและ
สอบถามความ
พึงพอใจและ
ประโยชน์ที่
ได้รับจากความรู้
ที่ได้รับการ
จัดการ 

เม.ย. ระดับความพึง
พอใจของ
บุคลากรภายใน
ศูนย์ฯ 

ระดับมาก แบบสอบถาม - อลงกตและ
คณะ 

6. การยกย่องชมเชยและการให้
รางวัล 

-กล่าวชมเชยต่อ
ที่ประชุมของ
ศูนย์ฯ 

เม.ย. - - - - อลงกตและ
คณะ 

ผู้ทบทวน/อนุมัติ : .......ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ............. (หัวหน้าทีม KM) 
 



1 
 

แนวทางการแก้ไขปัญหาที่มักเกิดขึ้นกับนักศึกษาสหกิจศึกษา 
 
ถาม: ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างเพื่อให้พร้อมที่จะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
ตอบ: นักศึกษาต้องทราบถึงคุณสมบัตินักศึกษาสหกิจศึกษาตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ได้แก่ ต้อง
สอบผ่านรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 นับถึงภาคการศึกษา
สุดท้ายก่อนท าการสมัครงานสหกิจศึกษา ต้องผ่านเงื่อนไขทางวิชาการที่สาขาวิชาก าหนด ไม่อยู่ระหว่าง
ถูกพักการศึกษาในภาคการศึกษาสหกิจศึกษา ไม่เคยต้องโทษวินัยนักศึกษาตั้งแต่ระดับพักการศึกษาขึ้น
ไป เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชาและได้รับการรับรองความประพฤติจากผู้ปกครองเป็น
ลายลักษณ์อักษรก่อน ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และนักศึกษา
ต้องเตรียมพร้อมทั้งด้านวิชาการ ทักษะการท างาน ทักษะทางภาษา ทักษะคอมพิวเตอร์ที่จ าเป็น และ
บุคลิกภาพ เป็นต้น นอกจากนี้นักศึกษาควรวางแผนในอนาคตว่าตัวเองต้องการประกอบอาชีพอะไร 
สถานประกอบการหรือองค์กรประเภทใดท่ีรับเข้าท างาน เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการตัดสินใจเลือกงานสห
กิจศึกษา 
 
ถาม: ไปท างานจริง ๆ กับไปสหกิจศึกษาจะมีความยากง่ายในการท างาน และมีความแตกต่างกัน
มากน้อยเพียงใด 
ตอบ: การปฏิบัติงานสหกิจศึกษามีระยะเวลาเพียง 16 สัปดาห์  ความยากง่ายของการท างานขึ้นอยู่กับ
หลาย ๆ ปัจจัย เช่น ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย ความคาดหวังของสถานประกอบการ คุณลักษณะ
และความรู้ความสามารถของนักศึกษา หากนักศึกษาพบปัญหาหรือไม่สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมายจะมีพนักงานที่ปรึกษาซึ่งท าหน้าที่เป็นหัวหน้างานคอยให้ค าแนะน า และนักศึกษาสามารถขอ
ค าแนะน าจากคณาจารย์ในสาขาวิชาได้  ขณะเดียวกันสถานประกอบการยังมองเราเป็นนักศึกษาเสมอ
และมักให้อภัยหากเกิดความผิดพลาดที่ไม่รุนแรง  ซึ่งต่างจากชีวิตการท างานจริง ๆ  ต้องเป็นผู้ใหญ่  
ต้องมีความรับผิดชอบสูง  ต้องมีความรู้ความสามารถในต าแหน่งที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี ความผิดพลาด
ต้องไม่มีหรือมีน้อยที่สุด หากเราท างานไร้ประสิทธิภาพย่อมส่งผลกระทบต่อองค์กร นั่นคือความเสียหาย
ที่องค์กรรับไม่ได้   
 
ถาม: สมัครงานแล้วจะได้งานเลยหรือไม่ 
ตอบ: การได้งานหรือไม่ขึ้นอยู่กับการพิจารณาคัดเลือกของสถานประกอบการเป็นหลัก หากนักศึกษา
ไม่ได้รับการคัดเลือกจะต้องสมัครงานเพ่ือเลือกสถานประกอบการใหม่จนกว่าจะได้งาน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่
สหกิจศึกษาและสาขาวิชาจะเป็นผู้ให้ค าแนะน าการเลือกสถานประกอบการให้กับนักศึกษารวมทั้งการ
จดัท าจดหมายสมัครงานของนักศึกษาด้วย 
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ถาม: ถ้าสมัครไปสหกิจศึกษาจะได้ทุกคนไหมคะ 
ตอบ: เนื่องจากนักศึกษา มทส. ทุกคนต้องเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษา แต่ละสาขาวิชาจะมีความยากง่าย
ในการจัดหางานมารองรับนักศึกษาต่างกัน แต่อย่างไรก็ตามศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้พยายามหางานที่มี
คุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาอยู่แล้ว ตัวนักศึกษาต้องมี
ความพยายามในการพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการจ้างงานด้วย เช่น พัฒนาทักษะการเขียน
จดหมายสมัครงาน ทักษะการสัมภาษณ์ และการพัฒนาบุคลิกภาพให้น่าประทับใจ เป็นต้น 
 
ถาม: บริษัทที่จะไปสหกิจศึกษา เป็นบริษัทที่มหาวิทยาลัยจัดหาให้หรือว่าเราต้องหามาเอง และเรา
หาบริษัทเองได้หรือไม่ 
ตอบ: โดยปกติบริษัทที่ส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานจะเป็นบริษัทที่รับนักศึกษาแล้ว โดยศูนย์สหกิจศึกษาฯ 
จะเป็นผู้ติดต่อบริษัทให้กับนักศึกษาเองเพ่ือให้สถานประกอบการได้ตระหนักถึงความส าคัญของการไป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาฯ ทั้งนี้ ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ไม่อนุญาตให้นักศึกษาติดต่อบริษัทเองเพราะอาจ
สร้างความวุ่นวายหรือสร้างความสับสนให้กับบริษัทได้ และศูนย์สหกิจศึกษาฯ จะสนับสนุนให้นักศึกษา
ไปปฏิบัติงาน ณ บริษัทที่เคยรับนักศึกษาแล้วเพราะเป็นการสร้างความมั่นใจว่าบริษัทเหล่านั้นจะปฏิบัติ
ต่อนักศึกษาตามหลักการสหกิจศึกษา แต่อย่างไรก็ตามศูนย์สหกิจศึกษาฯ ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษา
แนะน าบริษัทที่สนใจได้ในช่วงเวลาที่ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ก าหนด และศูนย์สหกิจศึกษาฯ จะพิจารณาว่า
บริษัทนั้นมีความเหมาะสมกับสาขาวิชาหรือไม่ โดยสาขาวิชาจะต้องรับรองงานก่อนที่นักศึกษาจะสมัคร 
 
ถาม: ได้งานแล้วจะเปลี่ยนสถานประกอบการได้หรือไม่  
ตอบ: เมื่อนักศึกษาได้รับการตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว ไม่ควรเปลี่ยนสถานประกอบการใหม่
เนื่องจากสถานประกอบการเหล่านั้นได้เตรียมบุคลากร งบประมาณ เครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์เพ่ือ
รองรับการปฏิบัติงานของนักศึกษา ดังนั้น การเปลี่ยนสถานประกอบการใหม่ของนักศึกษาอาจมี
ผลกระทบต่อการรับนักศึกษาในรุ่นถัดไป และตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การ
เตรียมสหกิจศึกษาและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ระบุว่าเมื่อประกาศผลการคัดเลือกแล้วนักศึกษาทุก
คนจะต้องไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการจะขอลาออกหรือเลื่อนการไปปฏิบัติงานไม่ได้ ยกเว้นใน
กรณีท่ีเจ็บป่วย โดยจะต้องมีใบรับรองแพทย์ประกอบการพิจารณาและได้รับอนุมัติจากคณบดี 
 
ถาม: บริษัทที่เราไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไม่เข้าใจหลักการสหกิจศึกษาเลยจะท าอย่างไร 
ตอบ: ต้องยอมรับว่ายังมีสถานประกอบการอีกจ านวนหนึ่งที่ยังไม่เข้าใจหลักการสหกิจศึกษาอยู่ 
โดยเฉพาะสถานประกอบการที่เพ่ิงรับนักศึกษาสหกิจศึกษา ถึงแม้ศูนย์สหกิจศึกษาฯ จะได้อธิบายให้
สถานประกอบการเข้าใจทั้งโดยเอกสารหรือการพูดคุยแล้ว แต่อย่างไรก็ตามผู้ที่จะอธิบายหลักการสหกิจ
ศึกษาให้สถานประกอบการเข้าใจได้ดีท่ีสุดคือตัวนักศึกษาที่ปฏิบัติงานอยู่ ณ สถานประกอบการนั้น หาก
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เกินความสามารถของนักศึกษาที่จะอธิบายให้สถานประกอบการเข้าใจได้ นักศึกษาควรติดต่อเจ้าหน้าที่
สหกิจศึกษาโดยเร็วเพ่ือประสานงานกับสถานประกอบการจนกว่างานที่มอบหมายให้นักศึกษาปฏิบัติจะ
มีคุณภาพตรงตามหลักสูตรที่ศึกษา และสอดคล้องกับความสามารถและความต้องการของนักศึกษา 
นอกจากนี้ในระหว่างการปฏิบัติงานจะมีคณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาไปนิเทศงาน นักศึกษาสามารถแจ้ง
ข้อมูลนี้ให้คณาจารย์ทราบ จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได ้
 
ถาม: จะท าอย่างไรดีถ้างานที่ได้รับมอบหมายในระหว่างไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาต่ ากว่า
ความสามารถของนักศึกษา เช่น งานถ่ายเอกสาร ชงกาแฟ 
ตอบ: งานที่ไม่มีคุณภาพหรือที่เรามักเรียกกันติดปากว่างานถ่ายเอกสารชงกาแฟ เป็นงานที่ไม่พึง
ประสงค์หากนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 16 สัปดาห์ แล้วได้รับมอบหมายให้ท างานประเภทนี้
เป็นประจ า นักศึกษาควรแสดงศักยภาพให้สถานประกอบการเห็นว่าสามารถท างานได้มากกว่านี้ ด้วย
การของานอ่ืนที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่คิดว่าสามารถช่วยพัฒนางานสถานประกอบการได้ หรือแจ้ง
ไปที่ศูนย์สหกิจศึกษาฯ และคณาจารย์เพ่ือให้สถานประกอบการช่วยปรับงาน หากไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาอะไรได้เลย ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ต้องขอเปลี่ยนสถานประกอบการใหม่ถ้าสถานประกอบการนั้นไม่
เห็นความส าคัญของการมาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่างานเหล่านี้จะ
ไม่ได้ใช้ความสามารถอะไรมากนัก นักศึกษาควรช่วยเหลือพนักงานที่ปรึกษาหรือสถานประกอบการถ้ามี
โอกาสตามสมควร 
 
ถาม: หากเกิดปัญหาเนื่องจากสถานประกอบการไม่ยอมแต่งตั้งพนักงานที่ปรึกษา หรือแต่งตั้ง
แล้วแต่พนักงานที่ปรึกษามักไม่ว่าง ยุ่งอยู่ตลอดเวลาจะท าอย่างไร 
ตอบ: ประการแรกขอให้นักศึกษาปรึกษากับฝ่ายบริหารงานบุคคลหรือทรัพยากรมนุษย์ของสถาน
ประกอบการซึ่งมีหน้าที่ในการแต่งตั้งพนักงานที่ปรึกษาหรือพ่ีเลี้ยงให้กับนักศึกษา หรือในกรณีที่
นักศึกษาเริ่มคุ้นเคยกับสถานประกอบการแล้ว นักศึกษาสามารถทาบทามพนักงานอาวุโสที่อยู่ในสาขา
วิชาชีพเดียวกันหรือมีประสบการณ์ในงานนั้นเป็นอย่างดี โดยการเสนอชื่อหรือขอค าปรึกษากับฝ่าย
บริหารงานบุคคลเพ่ือแต่งตั้งพนักงานที่นักศึกษาที่ได้ทาบทามไว้แล้ว แต่ถ้าสุดวิสัยที่นักศึกษาจะแก้ไข
ปัญหาได้ควรติดต่อกลับมาท่ีศูนยส์หกิจศึกษาฯ โดยเร็วที่สุด ซ่ึงศูนย์สหกิจศึกษาฯ จะได้ประสานงานกับ
สถานประกอบการในรายละเอียด ในกรณีที่พนักงานที่ปรึกษาไม่ว่างหรือยุ่งอยู่ตลอดเวลา ไม่มีเวลา
สั่งงาน หรือให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา นักศึกษาควรหาเวลาพูดคุยกับพนักงานที่ปรึกษา อาจเขียนโน้ต 
หรือ E-mail เพ่ือนัดหมายให้ได้ในช่วงแรกก่อน และเมื่อมีโอกาสพูดคุยแล้วควรขอร้องให้พนักงานที่
ปรึกษาช่วยก าหนดวันเวลาที่แน่นอนที่จะพบปะพูดคุยกับนักศึกษาเพ่ือมอบหมายงานและติดตามงาน
อย่างน้อยควรมีโอกาสพูดคุยประมาณครึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์  ในกรณีนี้นักศึกษาควรเตรียมหัวข้อการ
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พูดคุย หรือข้อมูลเพื่อขอค าปรึกษาเพ่ือประหยัดเวลาของพ่ีเลี้ยง หากยังไม่ได้ผลควรแจ้งฝ่ายบริหารงาน
บุคคลของสถานประกอบการหรือแจ้งมาท่ีศูนยส์หกิจศึกษาฯ เพ่ือให้การช่วยเหลือต่อไป 
 
ถาม: ในวันที่อาจารย์มานิเทศงานสหกิจศึกษาแล้วนักศึกษาไม่ว่าง หรือต้องเปลี่ยน สถานที่
ปฏิบัติงานกระทันหัน หรือป่วยไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้จะต้องท าอย่างไร 
ตอบ: ก่อนอ่ืนนักศึกษาควรทราบว่าจะมีคณาจารย์มานิเทศงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการที่
นักศึกษาปฏิบัติงาน ซึ่งศูนย์สหกิจศึกษาฯ จะเป็นผู้นัดหมายอย่างเป็นทางการกับสถานประกอบการ
ล่วงหน้า โดยนักศึกษาสามารถดูตารางนัดหมายการนิเทศงานของคณาจารย์ได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์สหกิจ
ศึกษาฯ หรือโทรศัพท์มาสอบถามได้ แต่ในกรณีที่นักศึกษาติดภารกิจจ าเป็นเร่งด่วน หรือต้องเปลี่ยน
สถานที่ปฏิบัติงานกระทันหัน หรือป่วยไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ นักศึกษาจะต้องแจ้งพนักงานที่
ปรึกษาและศูนย์สหกิจศึกษาฯ โดยเร็วเพ่ือปรับแผนการเดินทางของอาจารย์ใหม่ ทั้งนี้การลาทุกประเภท 
นักศึกษาต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด 
 
ถาม: นักศึกษาที่ต้องการแจ้งจบในภาคการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจะต้องท าอย่างไร 
ตอบ: นักศึกษาสามารถแจ้งขอส าเร็จการศึกษาได้เหมือนกับกรณีนักศึกษาปกติหรือนักศึกษาที่ไม่ได้ไป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยเป็นไปตามวิธีการและขอก าหนดการของศูนย์บริการการศึกษา มทส. โดย
แจ้งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของศูนย์บริการการศึกษา แต่วันที่ส าเร็จการศึกษาในกรณีนักศึกษาปฏิบัติงานสห
กิจศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายของการศึกษา จะถือเอาวันที่นักศึกษาส่งรายงานฉบับสมบูรณ์โดย
นักศึกษาได้รับการประเมินผลผ่านเป็นวันที่นักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
ถาม: ถ้าเราไปสหกิจศึกษา แล้วไม่ผ่าน เราจะสามารถไปสหกิจศึกษาได้ใหม่หรือไม่ ถ้าได้แล้วจะมี
บริษัทไหนรับเราบ้าง เนื่องจากเราไม่ผ่านในการไปสหกิจศึกษาครั้งแรก 
ตอบ: การไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาแล้วไม่ผ่านจะได้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอีกหรือไม่ ในกรณีนี้ขึ้นอยู่
กับการพิจารณาว่านักศึกษาไม่ผ่านสหกิจศึกษาเพราะอะไร ปัญหาเกิดจากฝ่ายไหน ต้องพิจารณาเป็น
ราย ๆ ไป ถ้าพบว่านักศึกษากระท าความผิด มทส. จะไม่อนุญาตให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานอีกซึ่ง
นักศึกษาจะต้องเรียนรายวิชาทดแทนสหกิจศึกษา นอกจากนี้ความผิดของนักศึกษาที่เกิดขึ้นจะต้องถูก
น ามาพิจารณาโทษทางวินัยเช่นเดียวกับนักศึกษาปกติ แต่ถ้านักศึกษาไม่ได้กระท าผิดเนื่องจากเป็นเหตุ
สุดวิสัยจะได้รับการพิจาณาให้ไปสหกิจศึกษาอีกครั้งเป็นครั้งที่ 2 จะมีบริษัท ใดรับนักศึกษาหรือไม่คง
ขึ้นอยู่กับตัวนักศึกษาเองว่าจะสามารถน าเสนอตัวเองในการสมัครงานและสัมภาษณ์งานกับสถาน
ประกอบการได้ดีมากน้อยเพียงไร 
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ถาม: จะไปสหกิจศึกษาที่ต่างประเทศควรท าอย่างไร 
ตอบ: การไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาต่างประเทศ ศูนย์สหกิจศึกษาฯ มีการด าเนินงานอยู่ 2 แนวทาง คือ 
ไปปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยหรือสถานประกอบการที่ มทส. มีเครือข่ายอยู่ในต่างประเทศอยู่แล้ว 
นักศึกษาต้องสมัครงานตามที่ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ประกาศในแต่ละภาคการศึกษา เช่น CIMO ประเทศ
ฟินแลนด์ หรือ Mie University ประเทศญี่ปุ่น หรืออีกวิธีการหนึ่งนักศึกษาสามารถแจ้งความจ านง
ประเทศที่สนใจไปปฏิบัติงานได้ที่ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ซึ่งนักศึกษาสามารถเขียนจดหมายสมัครงานเป็น
ภาษาอังกฤษมาทิ้งไว้เพ่ือให้ศูนย์สหกิจศึกษาท าการติดต่อ นอกจากนี้ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ยังจัดให้มีการ
เตรียมความพร้อมนักศึกษาเพ่ือไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติทุกภาคการศึกษา นักศึกษาที่สนใจ
สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายพัฒนาอาชีพโดยตรงหรือโทร. 3047 หรือ 3054  
 
ถาม: ถ้าเสร็จจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจากสถานประกอบการแล้ว ถ้าต้องการสมัครงาน ณ 
สถานประกอบการนั้นได้หรือไม่ และโอกาสที่จะได้งานมีมากน้อยเพียงใด 
ตอบ: ขึ้นอยู่กับต าแหน่งงานว่างของสถานประกอบการในขณะนั้นด้วย  หากเรามีคุณสมบัติตามที่สถาน
ประกอบการต้องการ และมีต าแหน่งงานว่าง โอกาสที่เราจะได้งานท าย่อมสูงแน่นอน และตลอด 16 
สัปดาห์ นักศึกษาได้แสดงศักยภาพของตนเองเต็มที่ มุ่งมั่นท างานที่ได้รับมอบหมายจนประสบผลส าเร็จ
จนสถานประกอบการประทับใจในตัวนักศึกษา 
 
ถาม: ถ้าเจ็บป่วยต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลในระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาต้องท าอย่างไร
บ้าง 
ตอบ: ก่อนอื่นจะต้องแจ้งให้พนักงานที่ปรึกษา หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลในสถานประกอบการทราบก่อน 
แล้วจึงแจ้งศูนย์สหกิจศึกษาฯ หรือคณาจารย์ประจ าสาขาวิชา และอย่าลืมแจ้งให้ผู้ปกครองทราบด้วย 
ในการเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดและขั้นตอนการเรียกร้องค่า
รักษาพยาบาลคืนในหัวข้อที่ 4.5 การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุส าหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา 
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แบบฟอร์มข้อมูลการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2554 

การก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายการจัดการความรู้ 
 

1. ประเด็นความรู้  
กิจกรรมการเรียนรู้ผลสะท้อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 

2. เป้าหมายการจัดการความรู้  
รวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผลสะท้อนมาพัฒนาการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
และการให้บริการของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
 

3.  บุคลากรกลุ่มเป้าหมายตามประเด็นความรู้ ของหน่วยงาน 
-ผู้บริหารศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
-เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา 
-นักศึกษาสหกิจศึกษา 

4.  ระยะเวลาการด าเนินงานตามประเด็นความรู้ของหน่วยงาน 
เดือนพฤษภาคม 2554 ถึง เมษายน พ.ศ. 2555 

 
5.  แนวทางการติดตามการด าเนินงานตามประเด็นความรู้ของหน่วยงาน 

ด าเนินการติดตามตามแผนการจัดการความรู้ของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ พ.ศ. 2554 
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แบบฟอร์ม 1 
การจัดท าแผนการจัดการความรู้เบื้องต้น 

 
1.  รายช่ือคณะท างานการจัดการความรู้ ของหน่วยงาน 

1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวัฒ ไทยอุดม 
1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนิติยา เถื่อนนาดี 
1.3 นางสาวกมลวรรณ บัณฑิตสาธิสรรค์ 
1.4 นางสาวชลกร ทองค า 
1.5 นางช่อทิพย์ ฤาเดช 
1.6 นางสาวทิตยาพร ศรีสมพร 
1.7 นางผ่องพัตรา บุญระมาตร 
1.8 นางสาวพยอม เจียนมะเริง 
1.9 นางสาววชิรา มั่นฤทัยกิจ 
1.10 นางสุภี เขื่อนโพธิ์ 
1.11 นายอุดมศักดิ์ บัวส าราญ 
1.12 ดร.อลงกต ยะไวทย์ 
 

2. ขอบเขตการจัดการความรู้ (KM Focus Area)  
เป็นประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ที่นักศึกษาได้รับก่อน ระหว่าง และหลังการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ได้แก่ 

1) ข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวกับนักศึกษา 
2) การเรียนรู้ตัวตน 
3) บทเรียนที่นักศึกษาได้รับ 
4) การบริการสหกิจศึกษา 
5) การเตรียม 

 
3. เป้าหมายการจัดการความรู้ (Desired State) 

รวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผลสะท้อนมาพัฒนาการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
และการให้บริการของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
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แบบฟอร์ม 2 กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 
 

ชื่อหน่วนงาน: ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
เป้าหมายการจัดการความรู้ (Desired State):  รวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผลสะท้อนมาพัฒนาการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและการให้บริการ

ของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม: รายงานการจัดกิจกรรม 

ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่
ความส าเร็จ 

ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ/
อุปกรณ์ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. การบ่งชี้ความรู้ ระดมสมองจาก
บุคคลทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง 

พ.ค. จ านวนคนที่เข้า
ร่วมระดมสมอง 

10 คน การระดมสมอง - อลงกตและ
คณะ 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ ก าหนดประเด็น
ความรู้ในการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู้ผล
สะท้อนกลับ 

มิ.ย. – ต.ค. จ านวนประเด็น
ความรู้ที่ใช้ใน
การจัดกิจกรรม 

อย่างน้อย 5 
ประเด็น 

การระดมสมอง - อลงกตและ
คณะ 

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ จัดท า VCD การ
ด าเนินกิจกรรม
การเรียนรู้ผล
สะท้อน 

พ.ย. ระบบความรู้ 1 ระบบ VCD - อลงกตและ
คณะ 
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ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่
ความส าเร็จ 

ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ/
อุปกรณ์ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

4. การประมวลและกลั่นกรอง 
ความรู้ 

แต่ละฝ่ายศึกษา
ศึกษาความรู้ที่
ได้รับจาก VCD 

ธ.ค. จ านวนฝ่ายที่
เข้ามามีส่วนร่วม 

3 ฝ่าย -VCD 
-แบบส ารวจ
ความพึงพอใจ 

- อลงกตและ
คณะ 

5. การเข้าถึงความรู้ บรรจุความรู้ที่
ได้รับลงใน
รายงานการจัด
กิจกรรม 

ม.ค. - ก.พ. จ านวนช่องทาง
ในการเข้าถึง 

1 ช่องทาง รายงานการจัด
กิจกรรม 

- อลงกตและ
คณะ 

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ จัดท าในรูปของ
รายงานส่งให้
ประธาน
คณาจารย์นิเทศ
ได้ศึกษา และ
น าเสนอในที่
ประชุมต่าง ๆ 

มี.ค. รายงานการจัด
กิจกรรม 

1 ชุด -รายงานการจัด
กิจกรรม 

- อลงกตและ
คณะ 

7. การเรียนรู้ ทุกฝ่ายเรียนรู้
ร่วมกันจาก
รายงาน 

เม.ย. จ านวนฝ่ายที่ได้
เรียนรู้ 

3 ฝ่าย -รายงาน - อลงกตและ
คณะ 

ผู้ทบทวน/อนุมัติ : ......ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ...... (หัวหน้าทีม KM) 
 
 



ท่านสามารถ Download แบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.sut.ac.th/dpn/ 

แบบฟอร์ม 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 
 

ชื่อหน่วนงาน: ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
เป้าหมายการจัดการความรู้ (Desired State):  รวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผลสะท้อนมาพัฒนาการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและการให้บริการ

ของศูนย์สหกจิศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม: รายงานการจัดกิจกรรม 

ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่
ความส าเร็จ 

ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ/
อุปกรณ์ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. การเตรียมการและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

-ประชุมชี้แจง 
-ให้ทุกฝ่ายเข้า
มามีส่วนร่วม 

ม.ค. จ านวนบุคลากร
ของศูนย์ฯ ที่เข้า
ร่วม 

ไม่น้อยกว่า 10 
คน 

- - อลงกตและ
คณะ 

2. การสื่อสาร -ประชุมชี้แจง 
-ให้ทุกฝ่ายเข้า
มามีส่วนร่วม 

ม.ค. จ านวนบุคลากร
ของศูนย์ฯ ที่เข้า
ร่วม 

ไม่น้อยกว่า 10 
คน 

- - อลงกตและ
คณะ 

3. กระบวนการและเครื่องมือ -ประชุมชี้แจง 
-ให้ทุกฝ่ายเขา้
มามีส่วนร่วม 

ม.ค. จ านวนบุคลากร
ของศูนย์ฯ ที่เข้า
ร่วม 

ไม่น้อยกว่า 10 
คน 

- - อลงกตและ
คณะ 

4. การเรียนรู้ -ศึกษาด้วย
ตนเองผ่านคู่มือ
และเว็บไวต์ของ
ศูนย์ฯ  

มี.ค. – เม.ย. จ านวนฝ่ายที่
เข้าร่วม 

อย่างน้อย 3 
ฝ่าย 

รายงานการจัด
กิจกรรม 

- อลงกตและ
คณะ 



ท่านสามารถ Download แบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.sut.ac.th/dpn/ 

ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่
ความส าเร็จ 

ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ/
อุปกรณ์ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

5. การวัดผล -พูดคุยและ
สอบถามความ
พึงพอใจและ
ประโยชน์ที่
ได้รับจากความรู้
ที่ได้รับการ
จัดการ 

เม.ย. ระดับความพึง
พอใจของ
บุคลากรภายใน
ศูนย์ฯ 

ระดับมาก แบบสอบถาม - อลงกตและ
คณะ 

6. การยกย่องชมเชยและการให้
รางวัล 

-กล่าวชมเชยต่อ
ที่ประชุมของ
ศูนย์ฯ 

เม.ย. - - - - อลงกตและ
คณะ 

ผู้ทบทวน/อนุมัติ : .......ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ............. (หัวหน้าทีม KM) 
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