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การเตรี ยมความพร้ อมสู่การเข้ าร่ วมโครงการสหกิจศึกษา
โดรงการสหกิจศึกษานัน้ เป็ นโครงการที่มงุ่ เน้ นให้ ผ้ เู รี ยนได้ ไปฝึ กปฏิบตั กิ ารจริงในสาขา/ตาแหน่งที่
ตนเองสนใจ ซึง่ ในแต่ละปี มีนกั ศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้ าไทยจานวนมากที่สมัครเข้ าร่วม
โครงการ และได้ รับประโยชน์มากมาย ในหลายกรณีที่นกั ศึกษาแสดงศักยภาพให้ เป็ นที่พอใจแก่สถาน
ประกอบการ จึงมีการจ้ างงานเกิดขึ ้นต่อการจากเข้ าร่วมโครงการ
นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจของคณะเศรษฐศาสตร์ กล่าวถึงประสบการณ์ในการเข้ าร่วม
โครงการสหกิจศึกษา ดังนี ้
1. การไปทางานในสถานประกอบการ แต่ละที่นนมี
ั ้ ความแตกต่างกันไป ในกรณีนี ้ นักศึกษาเล่า
ประสบการณ์วา่ ได้ เข้ าไปอยู่ในฝ่ ายข้ อมูลของสถานประกอบการ การปฏิบตั งิ านหลัก จึงเป็ นการตรวจสอบ
ข้ อมูล และงานอื่นๆที่ได้ รับมอบหมาย ซึง่ มองว่าไม่ตรงกับความถนัดของตนเองที่เรี ยนมา และไม่ตรงกับ
ตาแหน่งงานที่ตนเองสมัครไป
2. อาจารย์นิเทศน์สหกิจมีความเห็นเพิ่มเติมว่า ในสถานการณ์จริงนัน้ หากนักศึกษาสมัครเข้ าทางาน ก็
จะต้ องมีการเริ่มเรี ยนรู้งานที่ได้ รับมอบหมาย โดยเริ่มต้ นจากขันพื
้ ้นฐานแล้ วจึงพัฒ นาขึ ้นไปจนถึงระดับที่มี
อานาจในการตัดสินใจ ซึง่ อาจเป็ นสาเหตุให้ นกั ศึกษาเกิดควารู้สึกว่าได้ ปฏิบตั งิ านไม่ตรงกับความถนัดของ
ตน หรื อตาแหน่งที่สมัครเข้ ามา
3. สถานประกอบการมีความคาดหวังให้ นกั ศึกษาเป็ นผู้มีระเบียบวินยั โดยควรมทางานให้ ตรงต่อเวลา ซึง่
ในกรณีนี ้ นักศึกษาไม่คดิ ว่าเป็ นปัญหาและมาปฏิบตั งิ านอย่างสม่าเสมอ ไม่เคยเข้ างานสาย หากจะลา
หยุด จะมีการแจ้ งล่วงหน้ าให้ ทางสถานประกอบการทราบและอนุมตั กิ ่อน
4. เจ้ าหน้ าที่ โดยเฉพาะพนักงานที่ปรึกษา ณ สถานประกอบการ ใส่ใจ ดูแลนักศึกษาในขณะที่ปฏิบตั งิ าน
เป็ นอย่างดี
5. การมอบหมายงานนัน้ แตกต่างไปตามกรณี กล่าวคือ บางครัง้ มอบหมายงานจานวนมาก บางครัง้ ไม่
มากนัก นักศึกษาคิดว่าเป็ นโอกาสให้ พบกับประสบการณ์ทางานจริง ว่าจะต้ องอดทน และตังใจท
้ างาน
ตามที่ได้ รับมอบหมายอย่างเต็มที่

6. มีการมอบหมายงานในการหาข้ อมูล เพื่อสนับสนุนการทางานของหน่วยงาน ซึ่งบ่อยครัง้ ข้ อมูลเหล่านัน้
เป็ นภาษาอังกฤษ ทาให้ ขาดความเข้ าใจอย่างลึกซึ ้ง
7. สถานประกอบการมอบหมายงานที่มีการใช้ โปรแกรม Excel และคาดหวังว่านักศึกษามีความชานาญใน
การใช้ งานโปรแกรมนี ้ แต่นกั ศึกษามีเพียงความรู้เบื ้องต้ นในการใช้ งาน
ทังนี
้ ้พบว่า เมื่อพิจารณาจากประสบการณ์ที่ได้ รับจากนักศึกษาและอาจารย์ดงั กล่าวข้ างต้ น มีบาง
ประเด็นที่ทางมหาวิทยาลัยนัน้ สามารถเตรี ยมความพร้ อมให้ กบั นักศึกษาก่อนไปปฏิบตั งิ านจริง เพื่อลด
ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ ้น และทาให้ การปฏิบตั งิ านของนักศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ ้น โดยทางมหาวิทยาลัย
สามารถเตรี ยมความพร้ อมสาหรับนักศึกษา ดังนี ้
1. ทาความเข้ าใจและยอมรับว่า ตาแหน่งงานที่ไปทานันอาจแตกต่
้
างจากความคาดหวังของนักศึกษา
เนื่องจากมีนกั ศึกศึกษาสมัครเข้ าร่วมโครงการสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ แต่ละที่เป็ นจานวนมาก
สถานประกอบการจึงจาเป็ นต้ องมีการมอบหมายงานตามความเหมาะสม จึงเป็ นไปได้ ที่ตาแหน่งงานที่
นักศึกษาได้ รับมอบหมายจะแตกต่างจากความคาดหวัง นักศึกษาควรทาความเข้ าใจ และปรับตัว หากไม่
สามารถปฏิบตั งิ านในตาแหน่งที่ได้ รับมอบหมายได้ ควรรี บแจ้ งอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจ
2. การเตรี ยมความพร้ อมสาหรับนักศึกษาในการเข้ าทางานในสถานประกอบการในด้ าน ความประพฤติ
กริยามารยาท และการตรงต่อเวลา เนื่องจากในการทางานจริงจะมีการอยูร่ ่วมกับผู้ร่วมงาน และบุคคล
อื่นๆ จานวนมาก การแต่งกายที่เรี ยบร้ อยเหมาะสม ความมีสมั มาคารวะ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความตรง
ต่อเวลา ถือเป็ นคุณสมบัตสิ าคัญที่สถานประกอบการต้ องการ
3. เตรี ยมความพร้ อมสาหรับการสัมภาษณ์งาน เนื่องจากสถานประกอบการบางแห่งมีการสัมภาษณ์
นักศึกษาก่อนเริ่มปฏิบตั หิ น้ าที่ การเตรี ยมความพร้ อมให้ กบั นักศึกษาก่อน จะทาให้ นกั ศึกษาลดความ
ประหม่าเมื่ออยูใ่ นสถานการณ์จริง
4. มีการปรับทัศนะคติ เนื่องจากการเข้ าไปทางานกับการเรี ยนนันเป็
้ นบรรยากาศที่แตกต่างกันอย่างมาก
เมื่อเข้ าไปทางานนันทั
้ ศนคติที่มีความสาคัญอย่างมากคือความพร้ อมที่จะเรี ยนรู้งานใหม่ๆ และที่สาคัญคือ
การเรี ยนรู้การทางานร่วมกับผู้อื่น และการเข้ าสังคม
5. ความรู้เบื ้องต้ นในด้ านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เนื่องจากปัจจุบนั ทุกหน่วยงานมีความจาเป็ นต้ อง
ติดต่อและหาข้ อมูลต่างๆ มากขึ ้น ซึง่ บ่อยครัง้ เป็ นภาษาอังกฤษ การที่นกั ศึกษามีทกั ษะการสื่อสารด้ วย
ภาษาอังกฤษ จะเป็ นพื ้นฐานที่ดีตอ่ การเข้ าปฏิบตั งิ าน

6. ความรู้เบื ้องต้ นในโปรแกรมสาหรับสานักงานพื ้นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โปรแกรม MS Excel เนื่องจาก
ในปัจจุบนั สถานประกอบการมีการทางานโดยมีการใช้ โปรแกรมสาหรับสานักงานพื ้นฐาน อันได้ แก่ MS
Office โดยมุง่ เน้ นความสาคัญของการใช้ งานโปรแกรม MS Excel ดังนัน้ นักศึกษาควรมีความพร้ อมใน
เรื่ องการใช้ งานโปรแกรมเหล่านี ้ โดยการมหาวิทยาลัยอาจมีการจัดอบรมระยะสัน้ และหากอาจารย์ประจา
วิชาที่เกี่ยวข้ องสามารถสอดแทรกการส่งเสริมการใช้ ทกั ษะเหล่านี ้จะเป็ นการดี

