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บทน า 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรีได้จัดตั้งโครงกำรสหกิจศึกษำและพัฒนำอำชีพมำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ซึ่งผลงำนที่ผ่ำน

มำพบว่ำนักศึกษำของมหำวิทยำลัยได้รับกำรยอมรับจำกสถำนประกอบกำรว่ำเป็นบุคลำกรที่มีคุณภำพและมี

ประสิทธิภำพ โดยสำมำรถท ำงำนและเรียนรู้งำนกับสถำนประกอบกำรได้เป็นอย่ำงดี แต่ในกำรจะรักษำมำตรฐำน

เอำไว้ให้ยั่งยืนจะต้องได้รับกำรปรับปรุง พัฒนำและเสริมสร้ำงระบบกำรด ำเนินงำนและกำรเตรียมควำมพร้อมให้กับ

นักศึกษำอย่ำงต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ดังนั้นกำรเข้ำถึงและเข้ำใจควำมรู้สึกนึกคิดและมุมมองของนักศึกษำผู้มี

ประสบกำรณ์ตรงจำกกำรไปปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำจะช่วยให้เจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้องได้เข้ำใจถึงประเด็นปัญหำ โดย

ข้อมูลที่ได้มำไม่เพียงแต่จะช่วยให้ศูนย์สหกิจศึกษำและพัฒนำอำชีพได้พัฒนำหลักสูตรเตรียมสหกิจศึกษำให้แก่

นักศึกษำในรุ่นต่อๆ ไปให้ดียิ่งขึ้นได้แล้วยังอำจจะช่วยให้กำรแก้ปัญหำเป็นไปในเชิงรุกมำกยิ่งขึ้นเพรำะกำรแก้ปัญหำที่

ดีที่สุดคือกำรป้องกันไม่ให้เกิดปัญหำ จึงได้พิจำรณำหำแนวทำงในกำรด ำเนินกิจกรรมเพื่อให้ได้ข้อมูลตำมวัตถุประสงค์

ที่วำงไว้ โดยได้พิจำรณำกำรด ำเนินกิจกรรมผลสะท้อนกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ ซึ่งเป็นขั้นตอนกำรเรียนรู้จำก

ประสบกำรณ์จริงและน ำข้อมูลที่ได้มำประมวล ประเมิน และท ำควำมเข้ำใจกับสิ่งต่ำงๆ ที่นักศึกษำได้ประสบพบเห็น

และได้ลงมือปฏิบัติอย่ำงเป็นระบบท ำให้นักศึกษำได้รู้จักตนเอง อำทิ จุดอ่อนและจุดแข็ง และวิธีกำรแก้ปัญหำใน

สถำนกำรณ์ต่ำงๆ เพื่อน ำไปใช้ประโยชน์ในอนำคต 
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วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม 

1. เพื่อให้นักศึกษำได้มีทักษะกำรเรียนรู้ผลสะท้อนจำกกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ  

2. สำมำรถน ำข้อมูลที่ได้มำพัฒนำกำรเตรียมควำมพร้อมสหกิจศึกษำและกำรให้บริกำรของศูนย์สหกิจศึกษำ
และพัฒนำอำชีพ 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

กำรจัดกิจกรรมผลสะท้อนกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำได้คัดเลือกตัวแทนสำขำวิชำที่มำจำกต่ำงส ำนักวิชำได้แก่ส ำนัก

วิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร  ส ำนักวิชำเทคโนโลยีสังคม และส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ ซึ่งประกอบด้วย 3 สำขำวิชำคือ 

สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์ สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรจัดกำร (โลจิสติกส์) และสำขำวิชำวิศวกรรมเคมีตำมล ำดับ 

นักศึกษำแต่ละสำขำวิชำได้ผ่ำนกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2/2554 โดยมีนักศึกษำที่ได้รับ

คัดเลือกให้เข้ำร่วมกิจกรรม สำขำวิชำละ 15 คน โดยตำรำง ก แสดงจ ำนวนนักศึกษำที่เข้ำร่วมกิจกรรมจริง  

ตาราง ก  แสดงจ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 

สำขำวชิำ นักศึกษำปฏิบตัิงำน 
สหกิจศึกษำของ 

แต่ละสำขำ 

นักศึกษำที่เข้ำร่วม
กิจกรรมกำรเรียนรู้ 

นักศึกษำที่เข้ำร่วม
กิจกรรมกำรเรียนรู้

(ร้อยละ) 
1. เทคโนโลยีกำรผลิตสัตว ์ 48 12 25 
2. วิศวกรรมเคมี 21 10 47.62 
3. เทคโนโลยีกำรจัดกำรโลจิสตกิส์ 29 13 44.83 
 

นักศึกษำที่ไมส่ำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมได้จ ำนวนทั้งสิ้น 10 คนเนื่องจำกติดภำรกิจกำรเรียนกำรสอน 4 คน เดินทำงไป

สัมภำษณ์งำน 1 คน เดนิทำงไปสง่โครงงำนที่ตำ่งจงัหวัด 2 คน ไม่สำมำรถติดต่อได้ในวันจดักิจกรรม 1 คน เกิด

อุบัติเหตุทำงบำ้น 1 คน เดินทำงกลบับำ้นโดยไมไ่ด้แจ้งให้ทรำบ 1 คน จึงมีจ ำนวนนักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมจริง

จ ำนวนทั้งสิ้น 35 คน โดยภำพที่ 1 แสดงร้อยละกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของนักศึกษำแต่ละสำขำวิชำทีผ่่ำนกำรปฏบิัติงำน

สหกิจศึกษำ 
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วิธีด าเนินกิจกรรม 

ก่อนเริ่มกิจกรรมได้จัดอบรมเจ้ำหน้ำผู้ด ำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับขั้นตอนกำรด ำเนินกิจกรรม วิธีถำมค ำถำม กำรสรุป

ควำม และกำรแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำ หลังจำกนั้นได้ท ำกำรแบ่งกลุ่มนักศึกษำที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เข้ำร่วมกิจกรรม 

ให้มีขนำดเล็กลงเพื่อให้ง่ำยต่อกำรพูดคุยและอยู่ในระยะเวลำที่ก ำหนด 2 ชั่วโมง กิจกรรมเริ่มต้นด้วยกำรที่เจ้ำหน้ำที่

อธิบำยเก่ียวกับวัตถุประสงค์ของกำรจัดกิจกรรมและขออนุญำตท ำกำรบันทึกข้อมูลด้วยกล้องวีดีทัศน์ หลังจำกนั้นให้

นักศึกษำตอบแบบส ำรวจข้อมูลเบื้องต้น (ภำคผนวก ข) เป็นเวลำ 10 นำที ก่อนเริ่มกิจกรรมกำรตอบค ำถำมเฉพำะ

กลุ่ม (ภำคผนวก ค) จบครบ 6 ข้อตำมที่ก ำหนด 

 

ตารางสรุประยะเวลาและการท างานตามขั้นตอนต่างๆ 

ขั้นตอนงำน ช่วงระยะเวลำด ำเนินกำร 

กำรศึกษำงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2 ธันวำคม 2554 - 14 ธันวำคม 2554 
 

กำรออกแบบวิธีกำรด ำเนินกิจกรรมและค ำถำมที่ใช้ 15 ธันวำคม 2554 - 12 มกรำคม 2555 
 

กำรคัดเลือกสำขำวิชำและนักศึกษำเพื่อเข้ำร่วมกิจกรรม 13 มกรำคม 2555 - 18 มกรำคม 2555 
 

ติดต่อประสำนงำนกับนักศึกษำ และหน่วยงำนตำ่งๆ ที่
เก่ียวข้อง 

19 มกรำคม 2555 - 22 มกรำคม 2555 

กำรด ำเนินกิจกรรมผลสะท้อนกำรปฏิบัติงำนสหกิจ
ศึกษำ 

23 มกรำคม 2555 - 1 กุมภำพันธ์ 2555 
 

กำรสรุปผลกำรด ำเนนิกิจกรรม (ข้อมูลดิบ) 2 กุมภำพันธ์ 2555 - 9 กุมภำพันธ์ 2555 
 

กำรท ำรำยงำน 10 กุมภำพันธ์ 2555 - 13 กุมภำพันธ์ 2555 
 

 

 

 

 

 



 

- 4 - 
 

ผลการด าเนินกิจกรรม 

- สรุปผลกำรส ำรวจข้อมูลเบื้องต้น 

กำรส ำรวจข้อมูลเบื้องต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหำข้อมูลทั่วไปและทัศนคติเบื้องต้นของนักศึกษำที่มีต่อ
ประสบกำรณ์ที่นักศึกษำได้รับ และประเด็นอื่นๆ ที่อำจมีจำกกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ และเพื่อส่งเสริมกำร
เข้ำร่วมกิจกรรมกำรเรียนรู้และเพื่อให้กำรเก็บข้อมูลเป็นไปอย่ำงถูกต้องเหมำะสม โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
 

รำยละเอียด จ ำนวน 
นักศึกษำชำยที่เข้ำร่วมกิจกรรม 11 คน 
นักศึกษำหญิงที่เข้ำร่วมกิจกรรม 24 คน 
ช่วงอำยุต่ ำกว่ำ 20 ปี 1 คน 
ช่วงอำยุระหว่ำง 20 – 29 ปี 34 คน 
ประเภทของสถำนประกอบกำร - โรงงำนอุตสำหกรรม 21 แห่ง 

- หน่วยงำนรำชกำร 1 แห่ง 
- บริษัท/ห้ำงร้ำนเอกชน 6 แห่ง 
- ฟำร์ม 10 แห่ง 
- ศูนย์กำรเรียนรู้ 2 แห่ง 
หมำยเหตุ นักศึกษำสำขำวชิำกำรจัดกำรโลจสิติกส์ปฏบิัติงำนสหกิจ
ศึกษำคนละ 2 คร้ัง จึงมจี ำนวนสถำนประกอบกำรมำกกว่ำจ ำนวน
นักศึกษำ 

กำรรับค่ำตอบแทนระหว่ำงปฏิบัติงำน 
สหกิจศึกษำ 

- ได้รับค่าตอบแทน 31 คน 

- ไม่ได้รับค่าตอบแทน 4 คน 

นักศึกษำที่ท ำงำนระหว่ำงเรียน - มี 4 คน 
จ ำนวนชั่วโมงทีน่ักศึกษำท ำงำนต่อสัปดำห์ - มี 3 คนที่ท ำงำน 6-10 ชั่วโมงต่อสัปดำห ์

- มี 1 คนที่ท ำงำนมำกกว่ำ 20 ชั่วโมงต่อสปัดำห ์
สิ่งที่นักศึกษำคำดหวังวำ่จะได้รับจำกกำร
ปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำเรียงล ำดบัจำกสูงไป
ต่ ำ (นักศึกษำเลือกได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

- ประสบกำรณ์ในชีวติจริง 34 คน 
- ทักษะต่ำงๆ ที่จ ำเป็นในกำรท ำงำน 32 คน 
- เพิ่มโอกำสในกำรเรียนรู้ 30 คน 
- โอกำสได้งำนท ำหลังจบกำรศกึษำ 21 คน 
- กำรสร้ำงเครือข่ำยเพื่อกำรท ำงำนในอนำคต 14 คน 
- ได้คะแนนดีๆ 1 คน 

ผลที่ได้รับจำกกำรไปปฏิบัติงำนสหกิจ
ศึกษำกับควำมคำดหวังของนักศึกษำ 

- ผิดหวัง 1 คน 
- สมหวัง 16 คน 
- มำกกว่ำที่คำดหวัง 16 คน 
- ไม่สำมำรถระบุได ้2 คน 
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ภำพที่ 2 แสดงค่ำเฉลี่ยแสดงระดับแรงกดดันหรือควำมท้ำทำย จ ำแนกตำมลักษณะของแรงกดดันหรือชนิดของควำม   

ท้ำทำยจำกระดับต่ ำสุดคือ 0 ไประดับสูงสุดคือ 3 พบว่ำสิ่งที่นักศึกษำเห็นว่ำเป็นเรื่องที่ท้ำทำยที่สุดคือกำร

เปลี่ยนแปลงจำกนักศึกษำไปเป็นคนท ำงำน ในขณะที่นักศึกษำเห็นว่ำประสบกำรณ์กำรท ำงำนที่ไม่ดีหรือไม่ตรงกับ

สำขำที่เรียนมีระดับควำมท้ำทำยต่ ำที่สุด  

 

 
 
 

ภำพที่ 2 แสดงค่ำเฉลี่ยแสดงระดับแรงกดดันหรือควำมท้ำทำย 
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แรงกดดนัจากภายนอก 

การเลือกต าแหน่งงานท่ีเหมาะสมกบัสาขาท่ีศึกษา 

ความท้าทายในการได้รับการดแูลและสนบัสนนุจากทางมหาวิทยาลยั 

การน าความรู้ท่ีได้รับในมหาวิทยาลยัมาใช้ในการท างาน 

ความเปลี่ยนแปลงจากนกัศึกษามาเป็นคนท างาน 

ประสบการณ์การท างานท่ีไมดี่หรือไมต่รงกบัสาขาวิชา 

ภาระด้านรายจ่ายท่ีเกิดขึน้ 

ปริมาณงานท่ีเพิ่มจากปกติ 

ค่าเฉล่ียระดับแรงกดดัน/ความท้าทาย 

ค่าเฉลี่ยระดบัแรงกดดนั/ความท้าทาย 
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- สรุปผลกำรศึกษำผลสะท้อนกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ 

จำกผลกำรศึกษำผลสะท้อนกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำของนักศึกษำจำกทั้ง 3 สำขำวิชำมีรำยละเอียดดังนี้ 
 

ผลสะท้อนในดำ้น รำยละเอียด 

กำรเรียนรู้ตัวตน ลักษณะนิสัย 
1. ต้องรู้จักปรับตัวให้เข้ำกับสภำพแวดล้อม และเพื่อนร่วมงำนใหม่ 
2. ต้องเรียนรู้ที่จะฟังให้มำกขึ้น และรู้จักสื่อสำร ท ำควำมรู้จักกับ

หน่วยงำนและเจ้ำหน้ำที่ในองค์กร 
3. เปิดรับควำมท้ำทำยใหม่ๆ 
4. ต้องมีควำมมั่นใจ กล้ำแสดงออก กล้ำแสดงควำมคิดเห็น 
5. ค้นพบข้อจ ำกัด และควำมสำมำรถที่ตนมี 
6. มีควำมรับผิดชอบ และตรงต่อเวลำมำกข้ึน 
7. รู้จักวำงตัวให้เหมำะสม และระมัดระวังค ำพูด และสีหน้ำไม่ให้

แสดงอำรมณ์ออกไป 
8. ต้องมีควำมอดทนต่องำนหนัก และผลกระทบทั้งบวกและลบ

จำกปัจจัยต่ำงๆ ภำยนอก 
 

วิชำชีพ 
1. รู้จักยอมรับควำมผิดพลำดของตนเองและรีบด ำเนินกำรแก้ไข 
2. ต้องมีควำมพำกเพียรพยำยำม เอำใจใส่งำน มีควำมกระตือรือล้น 

ยอมรับและรู้จักขวนขวำยหำควำมรู้เพิ่มเติม 
3. ค้นพบควำมชอบและไม่ชอบ ควำมถนัดและไม่ถนัดในสำยงำนที่

ท ำ 
4. สำมำรถวำงแผนอนำคตของตนเองได้ 
5. มีควำมเข้ำใจในเนื้อหำที่ตนเรียนมำมำกข้ึน 

 
บทเรียนที่นักศึกษำได้รับ 
 

กำรใช้ชีวิต 
1. ต้องเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือ และดูแลตัวเอง รู้จักกำรวำงตัวและ

ระมัดระวังควำมปลอดภัยของตนเอง 
2. ต้องรู้จักวำงแผนอนำคตให้กับตนเอง 
3. รู้จักกล้ำที่จะขอควำมช่วยเหลือหรือสอบถำมหำกไม่เข้ำใจหรือมี

ข้อสงสัย 
4. ต้องมีควำมเข้ำใจในธรรมชำติของมนุษย์ว่ำแต่ละคนมีควำม

แตกต่ำงกันไป รวมถึงช่องว่ำงระหว่ำงวัย คุณวุฒิ และสถำนภำพ
ทำงสังคม และปรับตัวให้ได้ 
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ผลสะท้อนในดำ้น รำยละเอียด 

บทเรียนที่นักศึกษำได้รับ (ต่อ) 
 

5. ยอมรับควำมจริงว่ำโลกภำยนอกไม่ได้สวยงำมเสมอไปและ
เตรียมใจรับมือกับอุปสรรคและปัญหำที่ต้องเจอ 
 

กำรท ำงำน 
1. ได้เรียนรู้ช่องทำงกำรสมัครเข้ำท ำงำนในองค์กรระดับประเทศ 
2. ผลงำนเป็นเครื่องพิสูจน์ควำมสำมำรถและกำรได้รับกำรยอมรับ

จำกเพื่อนร่วมงำน 
3. ต้องมีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่มำกยิ่งกว่ำตอนที่ก ำลังศึกษำอยู่

และรู้จักค ำนึงถึงผลกระทบและควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นหำก
ท ำงำนผิดพลำด 

4. กำรได้เรียนรู้วิธีกำรแก้ปัญหำในรูปแบบต่ำงๆ ทั้งในเร่ืองของกำร
ท ำงำนและคน 

5. รู้จักระมัดระวังค ำพูด ไม่พูดถึงใครลับหลัง 
6. เรียนรู้ที่จะไม่เกี่ยวข้องกับควำมขัดแย้งในองค์กร หรือมีปัญหำ

ด้ำนชู้สำวในสถำนที่ท ำงำน 
7. ตั้งใจท ำงำนเพื่อไม่ให้เสียชื่อสถำบัน และเพื่อเปิดโอกำสให้กับ

น้องๆ รุ่นต่อไป 
8. กำรที่เรียนได้เกรดน้อยไม่ได้หมำยควำมว่ำควำมสำมำรถจะน้อย

ตำมไปด้วย 
 

กำรบริกำรสหกิจศึกษำ กำรบริหำรจัดกำร 
1. จัดท ำปฏิทินกิจกรรมและกำรเรียนกำรสอนแจกนักศึกษำทุกคน

ที่เรียนวิชำเตรียมสหกิจศึกษำ 
2. อยำกให้มีกำรจัดกิจกรรมผลสะท้อนกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ

จำกนักศึกษำที่ไปปฏิบัติงำนในเทอมก่อนหน้ำโดยเปิดโอกำสให้
นักศึกษำที่ก ำลังจะไปได้ซักถำม 

3. จัดให้นักศึกษำในชั้นปีที่ 2 ไปทัศนศึกษำยังสถำนประกอบกำรที่
เก่ียวข้องกับสำขำที่เรียน 

4. อยำกให้เพิ่มตัวเลือกของสถำนประกอบกำรให้มำกข้ึน  
5. อยำกให้รวบรวมข้อมูลสถำนประกอบกำรที่อำจำรย์แต่ละสำขำ 

วิชำมีกำรประสำนควำมร่วมมือมำรวมไว้ที่ศูนย์สหกิจศึกษำฯ 
6. อยำกให้อำจำรย์ที่มำนิเทศให้เวลำ และเอำใจใส่นักศึกษำให้มำก

ขึ้น 
7. อยำกให้มีกำรจัดท ำข้อมูลพื้นฐำนเก่ียวกับสถำนประกอบกำร 

แต่ละแห่งและข้อคิดเห็นเก่ียวกับงำน กำรดูแลนักศึกษำ  
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ผลสะท้อนในดำ้น รำยละเอียด 

กำรบริกำรสหกิจศึกษำ (ต่อ) 

 

สภำพแวดล้อมของสถำนประกอบกำร รวมถึงผลกำรประเมิน
ของรุ่นพี่ โดยจัดรวมเป็นฐำนข้อมูลเพื่อให้นักศึกษำสำมำรถเข้ำ
ไปดูได้ด้วยตนเอง 

8. อยำกให้มหำวิทยำลัยติดตำมกำรท ำงำนของนักศึกษำในช่วง 2 
สัปดำห์แรก 

9. กำรติดต่อหมำยเลขฉุกเฉินของทำงมหำวิทยำลัยมีควำมล่ำช้ำ 
10. หำกสถำนประกอบกำรใดมีข้อบกพร่องในกำรดูแลนักศึกษำใน

ระหว่ำงปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ ทำงศูนย์สหกิจศึกษำฯ ควร
พิจำรณำยกเลิกกำรส่ งนักศึกษำไปปฏิบัติ ง ำนยั งสถำน
ประกอบกำรนั้นๆ 
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
1. อยำกให้มีกำรประกำศผลกำรได้งำนล่วงหน้ำ 1 เดือนเพื่อให้

นักศึกษำสำมำรถไปหำที่พักได้ 
2. อยำกให้ทำงศูนย์สหกิจฯ เป็นผู้แจ้งว่ำไม่ได้งำนเพรำะอะไร 
3. มีทำงเลือกให้กับนักศึกษำในกรณีที่ไม่สำมำรถกรอกเอกสำร

ออนไลน์ได้เนื่องจำกสถำนประกอบกำรบำงแห่งไม่มีสัญญำณ
อินเตอร์เน็ต 

4. อยำกให้ทำงมหำวิทยำลัยท ำควำมเข้ำใจกับสถำนประกอบกำร
เก่ียวกับโครงกำรสหกิจศึกษำให้ดียิ่งขึ้น 

5. อยำกให้กำรประสำนงำนระหว่ำงมหำวิทยำลัยและสถำน
ประกอบกำรมีควำมชัดเจนและถูกต้องมำกกว่ำนี้เพรำะบำงกรณี
นักศึกษำพบปัญหำสถำนประกอบกำรไม่ทรำบสำขำวิชำที่
นักศึกษำเรียนอยู่ และนักศึกษำไปรำยงำนตัวผิดที่ 

กำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อปฏิบัติ 
งำนสหกิจศึกษำ 

1. อยำกให้มีรุ่นพี่มำบอกเล่ำประสบกำรณ์ในกำรไปปฏิบัติงำนสห
กิจศึกษำในด้ำนลบและวิธีแก้ปัญหำบ้ำง 

2. อยำกให้เพิ่มเนื้อหำกำรอบรมด้ำนควำมปลอดภัยในสถำน
ประกอบกำรในส่วนที่ เป็นป้ำยสัญลักษณ์ต่ำงๆ เนื่องจำก
บำงส่วนเป็นป้ำยภำษำอังกฤษ 

3. อยำกให้เพิ่มเนื้อหำเชิงเทคนิค ISO กำรเขียนจดหมำยสมัครงำน
และประวัติย่อเป็นภำษำอังกฤษ และกำรจัดกำรปัญหำหำกถูก
คุกคำมทำงเพศ 

4. ควรจัดให้มีกำรอบรมพัฒนำบุคคลิกภำพ 
5. ควรจัดให้มีกำรอบรม 7 Habits กับนักศึกษำทุกคนก่อนไป 
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ผลสะท้อนในดำ้น รำยละเอียด 

กำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อปฏิบัติ 

งำนสหกิจศึกษำ (ต่อ) 

ปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ  
6. อยำกให้กำรเรียนกำรสอนมีควำมน่ำสนใจข้ึน 
7. ควรจัดให้มีกำรให้เกรดในวิชำเตรียมสหกิจศึกษำเพรำะมี

ควำมส ำคัญและจ ำเป็นต่อนักศึกษำซึ่งกำรให้เกรดจะท ำให้
นักศึกษำมีควำมตั้งใจเรียนมำกข้ึน 

8. ช่วงเวลำเรียนเร่ิมเย็นไป 
 

- ข้อจ ำกัดหรืออุปสรรคในกำรด ำเนินกิจกรรม 

1. นักศึกษำที่ไม่สำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมไม่ได้แจ้งล่วงหน้ำท ำให้ไม่สำมำรถเลือกนักศึกษำคนอื่นมำร่วม

กิจกรรมตำมจ ำนวนที่ได้ตั้งเป้ำเอำไว้ 

2. เนื่องจำกจ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ที่จ ำกัดท ำให้ต้องใช้ระยะเวลำหลำยวันในกำรด ำเนินกิจกรรมให้แล้วเสร็จ  

3. กำรด ำเนินกิจกรรมหลำยวันติดต่อกันท ำให้เกิดผลกระทบต่อกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ที่เก่ียวข้องเนื่องจำก

ยังมีงำนส่วนอื่นที่ต้องรับผิดชอบในเวลำเดียวกัน  

4. พบว่ำหำกเพิ่มจ ำนวนนักศึกษำให้มำกกว่ำกลุ่มละ 7-8 คน จะไม่สำมำรถด ำเนินกิจกรรมให้แล้วเสร็จได้ใน

ระยะเวลำ 2 ชั่วโมง 

5. ด้วยข้อจ ำกัดด้ำนเวลำ กำรศึกษำเชิงปริมำณของข้อมูลบำงส่วนจึงยังอยู่ในวงจ ำกัด 

6. ค ำถำมที่ใช้ในแบบส ำรวจข้อมูลเบื้องต้นอำจตัดทอนให้สั้นลงเพื่อให้มีเวลำในส่วนของกิจกรรมผลสะท้อน

กำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำมำกข้ึน  

7. เนื่องจำกจ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงที่เข้ำร่วมกิจกรรมยังมีปริมำณน้อยเมื่อเทียบกับจ ำนวนนักศึกษำทั้งหมดที่ไป

ปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำในแต่ละภำคกำรศึกษำ ดังนั้นข้อมูลที่ได้อำจยังไม่เพียงพอและไม่สำมำรถสรุปเป็น

ภำพรวมที่ครอบคลุมสำขำวิชำอื่นๆ ที่ไม่ได้เข้ำร่วมกิจกรรมได้ 

 

 

 

 

 

 



 

- 10 - 
 

ข้อเสนอแนะ 

จำกกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ผลสะท้อนกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำของนักศึกษำ พบว่ำนักศึกษำให้ข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์ต่อกำรน ำไปปรับใช้และปรับปรุงกำรด ำเนินงำนในกิจกรรมกำรเตรียมควำมพร้อมและกำรพัฒนำงำนของ

ศูนย์สหกิจศึกษำและพัฒนำอำชีพได้เป็นอย่ำงดี และเป็นวิธีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนที่ดีอย่ำงหนึ่งจึงเห็นควรให้มี

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ผลสะท้อนกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำของนักศึกษำในอนำคต โดยควรจัดให้มีกำรจัด

กิจกรรมอย่ำงน้อยเป็นรำยปีเพื่อประเมินประสิทธิภำพของหลักสูตรเตรียมสหกิจศึกษำ และเนื้อหำวิชำที่จะใช้อบรม

และให้ควำมรู้แก่นักศึกษำ โดยเห็นควรให้มีกำรขยำยขอบเขตกำรศึกษำให้ครอบคลุมกลุ่มนักศึกษำในจ ำนวนที่มำกขึ้น 

มีควำมหลำกหลำยของสำขำวิชำ นอกจำกนี้อำจเพิ่มอัตรำส่วนของจ ำนวนค ำถำมในเชิงวิเครำะห์ และเสนอแนะในกำร

สะท้อนควำมคิดของนักศึกษำให้มำกขึ้นตำมควำมเหมำะสม และบำงค ำถำมควรมีกำรศึกษำเพิ่มเติมในเชิงปริมำณ 

อำทิ กำรเก็บข้อมูลจ ำนวนนักศึกษำที่เสนอแนะให้มีกำรอบรมหัวข้อ 7 Habits เปรียบเทียบกับจ ำนวนนักศึกษำที่เห็น

ต่ำงเพื่อประโยชน์ในกำรพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำ กำรจัดสรรงบประมำณ และกำรด ำเนินงำนของศูนย์สหกิจศึกษำ

และพัฒนำอำชีพต่อไป อย่ำงไรก็ดีกำรด ำเนินกิจกรรมในกลุ่มเป้ำหมำยที่มีขนำดใหญ่และหลำกหลำยขึ้นจ ำเป็นที่

จะต้องได้รับกำรสนับสนุนจำกเจ้ำหน้ำที่ที่เก่ียวข้องและผ่ำนกำรอบรมวิธีกำรด ำเนินกิจกรรมมำเป็นอย่ำงดีเพื่อให้กำร

จัดกิจกรรมในแต่ละกลุ่มมีมำตรฐำนเดียวกัน 
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ภาคผนวก ก: ภาพการด าเนินกิจกรรม 
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ภาคผนวก ข: แบบส ารวจข้อมูลเบื้องต้นของนักศึกษา 

1. กรุณำระบุเพศของท่ำน 

ก. ชำย 

ข. หญิง 
 

2.  กรุณำระบุกลุ่มอำยุของท่ำน 

ก. ต่ ำกว่ำ 20 ปี 

ข. ระหว่ำง 20 ถึง 29 ปี 
 

3.  นักศึกษำสังกัดสำขำวิชำอะไร 
สำขำวิชำ: _________________________________ 

 
4.  กรุณำระบุประเภทของสถำนประกอบกำรที่นักศึกษำได้ท ำงำน  

ก. โรงงำนอุตสำหกรรม 

ข. สถำนศึกษำ 

ค. องค์กรด้ำนสังคม 

ง. หน่วยงำนรำชกำร 

จ. อื่นๆ:______________________________ 
 

5.  กำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำเป็นส่วนหนึ่งของข้อก ำหนดในระบบกำรศึกษำของนักศึกษำในแง่ใด 

ก. เป็นข้อบังคับในกำรจบกำรศึกษำ 

ข. เป็นข้อเลือก  
 

6.  กำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำถือเป็นหน่วยกำรเรียนของนักศึกษำหรือไม่ 

ก. เป็น 

ข. ไม่เป็น (ข้ำมไปค ำถำมที่ 8) 
 

7. กำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำมีจ ำนวนหน่วยกำรเรียนกี่หน่วย 
จ ำนวนหน่วยกำรเรียน: ___________________ 

 
8.  นักศึกษำได้รับค่ำตอบแทนในกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำหรือไม่ 

ก. ได้รับ 

ข. ไม่ได้รับ 
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9. นักศึกษำท ำงำนที่ได้รับค่ำตอบแทนในระหว่ำงศึกษำอยู่หรือไม่ 

ก. มี 

ข. ไม่มี 
 

10.  กรุณำระบุจ ำนวนชั่วโมงที่นักศึกษำท ำงำนงำนระหว่ำงที่ศึกษำอยู่ต่อสัปดำห ์

ก. 1-5 

ข. 6-10 

ค. 11-20 

ง. 20+ 
 

11. ในระยะแรกของกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ นักศึกษำคำดหวังจะได้รับอะไรบ้ำงจำกกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ (สำมำรถ
ตอบได้มำกกว่ำ 1 ค ำตอบ) 

ก. โอกำสในกำรได้งำนท ำหลังศึกษำจบ 

ข. ทักษะที่จ ำเป็นในกำรท ำงำน อำทิ กำรสื่อสำร กำรท ำงำนเป็นทีม ทักษะกำรแก้ไขปัญหำ 

ค. กำรสร้ำงเครือข่ำยเพื่อกำรท ำงำนในอนำคต 

ง. ประสบกำรณ์ในชีวิตจริง 

จ. เพิ่มโอกำสในกำรเรียนรู้ 

ฉ. ได้คะแนนดีๆ 

ช. อื่นๆ  
 

12. นักศึกษำคิดว่ำกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำของตนเองเป็นไปตำมที่คำดหวังไว้หรือไม่ 
0  1  2    N/A 

ไม่เป็น  เป็น  มำกกว่ำที่คำดหวังไว้  ไม่สำมำรถระบุได้ 
 
13. นักศึกษำคิดว่ำควรท ำอย่ำงไรให้กำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ในกำรเพิ่มควำมรู้ให้กับตนเอง 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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14. ให้นักศึกษำวงกลมค ำตอบแสดงระดับควำมท้ำทำยในด้ำนต่ำงๆ ที่มีผลต่อตัวนักศึกษำขณะปฏิบัติงำน 
สหกิจศึกษำ 
14ก แรงกดดันที่นักศึกษำได้รับทั้งในด้ำนครอบครัว กำรศึกษำ กำรท ำงำน และอื่นๆ 

 1   2  3  N/A  
ต่ ำ   กลำง  สูง  ไม่สำมำรถระบุได้   

14ข กำรเลือกต ำแหน่งงำนที่เหมำะสมกับสำขำที่ศึกษำ 
 1   2  3  N/A  

ต่ ำ   กลำง  สูง  ไม่สำมำรถระบุได้ 
14ค     กำรดูแลและสนับสนุนจำกมหำวิทยำลัย 

 1   2  3  N/A  
ต่ ำ   กลำง  สูง  ไม่สำมำรถระบุได้ 

14ง      ควำมสำมำรถในกำรน ำควำมรู้ที่ได้รับในมหำวิทยำลัยมำใช้ในกำรท ำงำนจริง 
 1   2  3  N/A  

ต่ ำ   กลำง  สูง  ไม่สำมำรถระบุได้ 
14จ     กำรเปลี่ยนแปลงสถำณภำพจำกนักศึกษำมำเป็นคนท ำงำน 

 1   2  3  N/A  
ต่ ำ   กลำง  สูง  ไม่สำมำรถระบุได้ 

14ฉ    ประสบกำรณ์กำรท ำงำนที่ไม่ดีหรือไม่ตรงกับสำขำวิชำที่เรียนมำ 
 1   2  3  N/A  

ต่ ำ   กลำง  สูง  ไม่สำมำรถระบุได้  
14ช   ควำมท้ำทำยจำกรำยจ่ำยที่เกิดข้ึนจำกกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ 

 1   2  3  N/A  
ต่ ำ   กลำง  สูง  ไม่สำมำรถระบุได้ 
 

14ซ   ควำมท้ำทำยจำกกำรปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำยเพิ่มเติมจำกเดิม 
 1   2  3  N/A  

ต่ ำ   กลำง  สูง  ไม่สำมำรถระบุได้ 
 

15. ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่มีจำกประสบกำรณ์กำรท ำงำนในสถำนประกอบกำรระหว่ำงปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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ภาคผนวก ค: ค าถามส าหรับการเรียนรู้แบบเฉพาะกลุ่ม 

1. ควำมคำดหวังในกำรไปปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำของนักศึกษำคืออะไร 
 

2. สิ่งที่ท้ำทำยกำรท ำงำนของนักศึกษำมำกที่สุดคืออะไร แล้วนักศึกษำมีปฏิกิริยำอย่ำงไร และสิ่งที่นักศึกษำได้เรียนรู้
เก่ียวกับตัวนักศึกษำเองคืออะไร 

 
3. ประสบกำรณ์กำรไปปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำมีผลต่อกำรได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของนักศึกษำอย่ำงไร ไม่ว่ำจะเป็นในแง่

ของลักษณะนิสัย ควำมสนใจ ควำมสำมำรถ สำขำวิชำที่เรียน หรือแม้กระทั่งอำชีพในอนำคต 
 

4. จำกประสบกำรณ์ที่ได้รับท ำให้นักศึกษำค้นพบจุดแข็งซึ่งนักศึกษำไม่เคยทรำบมำก่อนว่ำตนเองมีหรือไม่ 
 

5. สิ่งที่นักศึกษำได้เรียนรู้จำกประสบกำรณ์ หรือบทเรียนที่ได้รับจำกกำรไปปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำคืออะไร 

- สิ่งที่ได้เรียนรู้เป็นประโยชน์ต่อกำรท ำงำนในอนำคตหรือไม่ อย่ำงไร 

- นักศึกษำคิดว่ำหำกตนเองต้องประสบกับเหตุกำรณ์หรือสถำณกำรณ์ที่เหมือนหรือคล้ำยคลึงกับที่ได้จำกกำร
ปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ นักศึกษำจะสำมำรถรับมือได้ดีกว่ำเดิมหรือไม่ 

- และนอกจำกวิธีกำรรับมือที่นักศึกษำได้ด ำเนินกำรไปแล้วยังมีอะไรอีกที่นักศึกษำน่ำจะสำมำรถท ำได้ หรือยังคง
ท ำเหมือนเดิม หำกนักศึกษำมีโอกำสอีกคร้ังนักศึกษำจะเปลี่ยนวิธีกำรรับมือหรือไม่ และยังมีวิธีกำรแก้ไขปัญหำ
วิธีอื่นอีกหรือไม่ 

- กำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำช่วยให้นักศึกษำได้เรียนรู้เกี่ยวกับโลกแห่งควำมเป็นจริงหรือไม่ อย่ำงไร 
 

6. สิ่งที่นักศึกษำคิดว่ำควรมีกำรเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับปรุงให้กำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำดียิ่งขึ้นคืออะไร 

- เพิ่มระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ (กรุณำให้เหตุผล) 

- ลดขั้นตอนกำรด ำเนินงำนด้ำนเอกสำร (กรุณำให้เหตุผล) 

- เพิ่มกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงมหำวิทยำลัย และนักศึกษำ (กรุณำให้เหตุผล) 

- มหำวิทยำลัยควรเพิ่มกำรสนับสนุนช่วยเหลือ และกำรเตรียมควำมพร้อมแก่นักศึกษำให้มำกขึ้น (กรุณำให้
เหตุผล) 

- กำรให้ข้อมูลหรือกำรเปิดอบรมกำรดูแลและควบคุมงำน (กรุณำให้เหตุผล) 

- อื่นๆ (โปรดระบุและให้เหตุผล) 
 


