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คํานํา 
 

 ดวยปรากฏเปนที่ประจักษชัดวาการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา (Cooperation Education)  
เปนแนวทางสําคัญที่ทําใหบัณฑิตมีความสมบูรณพรอม มีคุณภาพ คุณลักษณะและสมรรถนะที่ตรงตามความ
ตองการขององคกรผูใชบัณฑิตทั้งภาครัฐและเอกชน คณะรัฐมนตรีโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ   
มีนโยบายใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาใน
ระบบสหกิจศึกษา เพื่อตอบสนองความตองการขององคกรผูใชบัณฑิต และองคกรที่เกี่ยวของ โดยบูรณาการ
ความรวมมือจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของทั้งสถาบันอุดมศึกษา นักศึกษา องคกรผูใชบัณฑิต สมาคมสหกิจศึกษา
ไทย เครือขายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา องคกรวิชาชีพ และองคกรอื่นที่เกี่ยวของ 
 เอกสารเรื่องแผนการดําเนินงานสงเสริมสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระหวางป พ.ศ.      
2551-2555 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่จัดเตรียมโดยคณะอนุกรรมการสงเสริมการ
พัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาฉบับนี้ไดจัดทําขึ้น เพื่อใชเปนกลยุทธหรือแนวทางในการสงเสริม
พัฒนาการจัดการศึกษาในระบบสหกิจศึกษาของทุกภาคสวน โดยจัดทําเปนกลยุทธสหกิจศึกษาในระยะ 5 ป 
(พ.ศ. 2551 – 2555) ซ่ึงประกอบดวยสาระสําคัญ ไดแก วัตถุประสงค และเปาหมาย กลยุทธ มาตรการ 
โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธสหกิจศึกษา ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเชื่อวาจะเปน
ประโยชนตอทุกภาคสวนไดใชประกอบการพิจารณาดําเนินการ หรือรวมใหการสงเสริมสนับสนุนใหการจัด
การศึกษาระบบสหกิจศึกษามีความมั่นคงตอเนื่องและยั่งยืน เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และสมรรถนะ
ตรงความตองการขององคกรผูใชบัณฑิต ซ่ึงจะเปนประโยชนตอทุกภาคสวน และประเทศชาติโดยรวมตอไป 
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บทสรุปสําหรบัผูบริหาร 
 
 สหกิจศึกษา (Cooperation Education) เปนการศึกษาที่ทํารวมกันระหวางมหาวิทยาลัยกับองคกรผูใช
บัณฑิต เปนระบบการศึกษาที่ เนนประสบการณที่ไดรับจากการปฏิบัติงานจริงในองคกรผูใชบัณฑิต         
(Work Based Learning) หรือการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Work Integeated Learning : WIL) 
สหกิจศึกษาชวยใหบัณฑิตสามารถเรียนรูและพัฒนาทักษะที่เปนความตองการขององคกรผูใชบัณฑิต ปจจุบัน
สถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ ทั่วโลกไดมีการจัดการศึกษาโดยใชระบบสหกิจศึกษาในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
อยางแพรหลาย 
 หลักการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษา  ยึดหลักทฤษฎีการเรียนรูพื้นฐานที่สนับสนุนการสรางประสบการณ
วิชาชีพใหกับนักศึกษาใน 2 ทฤษฎีสําคัญ ไดแก ทฤษฎีการเรียนรูที่เนนประสบการณ (Experiential Learning) 
กับทฤษฎีการเรียนรูที่เนนสภาพจริง (Authentic Learning) ซ่ึงการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน  
เปนกรณีหนึ่งของการเรียนรูเชิงประสบการณที่ชวยใหนักศึกษามีโอกาสในการประยุกตความรู ทักษะการ
ทํางานและทักษะเฉพาะที่สัมพันธกับวิชาชีพ ไดรูจักชีวิตที่แทจริงของการทํางานกอนสําเร็จการศึกษา และเปน
แนวทางที่สําคัญที่ทําใหนักศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรูทางทฤษฎีไปสูการปฏิบัติไดจริง มีความสามารถใน
การปรับตัว แกปญหาที่เกิดในงานและองคกรทําใหมีความพรอมมากที่สุดเมื่อสําเร็จการศึกษา นอกจากนี้
องคกรผูใชบัณฑิตและสถาบันอุดมศึกษายังไดรับประโยชนในเชิงความรวมมือและการพัฒนาปรับปรุงงาน 
หลักสูตร องคความรูและอื่น ๆ 
 จุดกําเนิดสหกิจศึกษาในประเทศไทย  ไดเร่ิมที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซ่ึงพัฒนาระบบสหกิจ
ศึกษาในป พ.ศ. 2536 โดยความรวมมือจากภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและภาครัฐ โดยจัดหลักสูตรใหมีภาคสหกิจ
ศึกษาสลับกับภาคการเรียนปกติ เร่ิมสงนักศึกษารุนแรกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในป พ.ศ. 2538 หลังจากนั้น  
มีการขยายผลไปยังสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ และเกิดพัฒนาการของสหกิจศึกษาในประเทศไทย โดยในป
การศึกษา  2545  สํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได ริ เ ร่ิมโครงการพัฒนาสหกิจศึกษา                       
ในสถาบันอุดมศึกษาในลักษณะโครงการนํารองโดยใชตนแบบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี               
ไดสนับสนุนใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีออกไปปฏิบัติงานอยางนอย 1 ภาคการศึกษา เร่ิมในภาคที่ 2        
ของระบบทวิภาค ในปการศึกษา 2545 มีสถาบันอุดมศึกษา 17 สถาบัน สถานประกอบการ 257 แหง และ
นักศึกษาจํานวน 679 คน เขารวมโครงการและไดขยายผลจนถึงรุนที่ 5 ในปการศึกษา 2547 โดยรวมแลว        
มีสถาบันอุดมศึกษาเขารวม 60 สถาบัน สถานประกอบการ 2,000 แหง และนักศึกษารวม 10,444 คน หลังจาก
นั้นสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไมไดสนับสนุนงบประมาณแตยังคงสนับสนุนดานนโยบายตอไป 
 จากรายงานการประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการสหกิจศึกษานํารอง พบวา องคกรผูใชบัณฑิตได
ประโยชนจากโครงการสหกิจศึกษา ทั้งจากการนิเทศของอาจารย รายงานวิชาการของนักศึกษา โครงงานและ
งานประจําที่นักศึกษาปฏิบัติ เกิดความรวมมือทางวิชาการและใชสหกิจศึกษาเปนเครื่องมือในการคัดเลือก
พนักงานใหม ผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญ คือ องคกรผูใชบัณฑิตมีความเห็นวาบัณฑิตที่ผานหลักสูตรสหกิจศึกษามี
ศักยภาพมากกวานักศึกษาที่ผานหลักสูตรการฝกงานภาคฤดูรอน และรัฐควรสนับสนุนใหมีสหกิจศึกษาตอไป 



 ง

 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีนโยบายสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาระบบสหกิจ
ศึกษาอยางตอเนื่องและยั่งยืน เพื่อใหบัณฑิตมีความสมบูรณพรอม มีคุณภาพและคุณลักษณะที่ตรงตามความ
ตองการขององคกรผูใชบัณฑิต โดยบูรณาการความรวมมือระหวางทุกองคกรที่ เกี่ยวของโดยกําหนด
วัตถุประสงคไวดังนี้  1) เพื่อพัฒนาบัณฑิตทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
ใหมีคุณลักษณะและสมรรถนะที่ตรงตามความตองการขององคกรผูใชบัณฑิต 2) เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาซึ่ง
เปนภาคผูผลิตบัณฑิตไดเชื่อมโยงสัมพันธกับองคกรผูใชบัณฑิตและเกิดการบูรณาการความรวมมือในการ
พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัย และการสรางองคความรูใหม 3) เพื่อใหองคกรผูใชบัณฑิตไดรับ
ประโยชนจากโครงงานหรืองานที่นักศึกษาปฏิบัติ อีกทั้งใชประโยชนจากสหกิจศึกษาในการสรรหาและพฒันา
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 4)  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยมีเปาหมายที่สําคัญ 
ระยะ 5 ป ระหวาง ปการศึกษา 2551-2555 ดังนี้ 1) เสริมสรางใหเกิดความรู ความเขาใจใ นหลักการสหกิจ
ศึกษาแกทุกฝายที่เกี่ยวของโดยตรงคือ สถาบันอุดมศึกษา (อาจารย บุคลากรและนักศึกษา) องคกรผูใชบัณฑิต
และภาคสังคม โดยการทําประชาสัมพันธเชิงความรูทั่วไปแกภาคสังคม และความรูเชิงลึกสําหรับกลุมที่ตอง
บริหารจัดการการดําเนินงานสหกิจศึกษา ไดแก กลุมสถาบันอุดมศึกษาและองคกรผูใชบัณฑิต 2) ใชสหกิจ
ศึกษาเปนแนวทางหนึ่งในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทยใหผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะตรงตามความ
ตองการของผูใชบัณฑิตใหมากที่สุด ลดผลการสูญเปลาในการผลิตบัณฑิตและนําพาประเทศใหสามารถ
แขงขันได โดยสงเสริมและสนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษาเขารวมโครงการสหกิจศึกษาเพิ่มขึ้นอยางมีคุณภาพ
และยั่งยืนตามมาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด (ภาคผนวกที่ 1) จากจํานวน
สถาบันอุดมศึกษาที่มี 88 สถาบันในปการศึกษา 2549 ใหเพิ่มขึ้นรอยละ 10 ตอปการศึกษา เปน 97, 106, 117, 
129, 142 และ 156 สถาบันอุดมศึกษาในปการศึกษา 2555 โดยไมจํากัดสาขาวิชาชีพหรือหลักสูตร 3) มีจํานวน
นักศึกษาหรือบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรสหกิจศึกษามีคุณภาพเปนที่นาพอใจขององคกรผูใชบัณฑิต
เพิ่มขึ้นตามเกณฑประเมิน (Base Line) ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่ สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาจะ
จัดทําขึ้น และมีจํานวนนักศึกษาสหกิจศึกษาเพิ่มขึ้นรอยละ 10 ตอปการศึกษา จาก 13,630 คนในปการศึกษา 
2549 เพิ่มขึ้นเปน 15,000 16,500 18,150 20,000 22,000 และ 24,000 คนในปการศึกษา 2555 4) มีจํานวน
องคกรผูใชบัณฑิตเขารวมโครงการสหกิจศึกษาเพิ่มขึ้นอยางมีคุณภาพและยั่งยืน รอยละ 10 ตอปการศึกษา จาก 
5,810 องคกรในปการศึกษา 2549 เพิ่มขึ้นเปน 6,400 7,040 7,750 8,530 9,400 และ 10,340 องคกรในป
การศึกษา 2555 

 เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายดังกลาว สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดกําหนด   
กลยุทธหลักที่สําคัญไว 5 ประการ และในแตละกลยุทธไดกําหนดมาตรการหรือแนวปฏิบัติในชวงปการศึกษา 
2551-2555 ไวดังตอไปนี้ 1) การเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษา เพื่อใหผูที่มีสวนเกี่ยวของ
ทั้งหมดมองเห็นความสําคัญในคุณประโยชนอยางแทจริงของสหกิจศึกษาและตัดสินใจเขารวมโครงการดวย
ความรูและความเขาใจที่ถูกตอง มาตรการสําคัญมีดังตอไปนี้ 1.1) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา      
จะดําเนินการเผยแพรความรูในวงกวางแกภาคสังคมทั่วไป ไดแก ผูบริหารองคกรผูใชบัณฑิตในรูปการสัมมนา 
ประชาสัมพันธทั่วไปในรูปของสื่อเอกสาร ส่ือวิทยุและโทรทัศนอยางตอเนื่องตลอดเวลา 1.2) สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะสงเสริมและสนับสนุนงบประมาณใหสถาบันอุดมศึกษาและองคกรผูใช
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บัณฑิตตัวอยาง ที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) เปนผูสรางความรูความเขาใจในรูปแบบการอบรมเชิง
ปฏิบัติการแกสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานทรัพยากรมนุษยขององคกรผูใชบัณฑิต ใหมีความสามารถ     
ในการดําเนินการสหกิจศึกษาอยางเปนรูปธรรมได ผานเครือขายพัฒนาอุดมศึกษา เครือขายวิชาชีพ เครือขาย
ทรัพยากรมนุษย  เครือขายสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  และสภาหอการคาแหงประเทศไทย                
1.3) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะสงเสริมการวิจัยเชิงนโยบาย การวิจัยสถาบัน การวิจัยเชิง
วิชาการ และการติดตามประเมินผลที่เกี่ยวของกับสหกิจศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศอยางกวางขวาง  
1.4) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะสงเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการเผยแพรความรู
ประสบการณ และแนวปฏิบัติที่ดี ที่เกิดขึ้นในสถาบันอุดมศึกษา องคกรผูใชบัณฑิต หรือหนวยงานสนับสนุน
อ่ืนๆอยางกวางขวางและเผยแพรไปสูภาคสังคมและประชาชน โดยใหสมาคมสหกิจศึกษาไทยเปนผูรับผิดชอบ 
2) การกําหนดมาตรฐานการดําเนินงานสหกิจศึกษาไทย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดกําหนด
มาตรฐานการดําเนินงานสหกิจศึกษาทั้งในสวนของสถาบันอุดมศึกษา และองคกรผูใชบัณฑิตเพื่อใหเกิดผลใน
การปฏิบัติอยางถูกตอง เปนแนวทางในการสนับสนุนสงเสริมและเปนไปในทิศทางเดียวกัน 3) การสงเสริม
และสนับสนุนสหกิจศึกษาไทย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดแนวทางการสงเสริมและ
สนับสนุนใหสหกิจศึกษาประสบความสําเร็จ โดยนําเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการ
สงเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษา จะดําเนินการผลักดันและเสนอใหรัฐบาลกําหนดมาตรการเพื่อสรางแรงจูงใจ
ใหกับองคกรผูใชบัณฑิต การกําหนดมาตรการจูงใจใหอาจารยและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาเขารวมงาน
สหกิจศึกษา สนับสนุนใหเครือขายอุดมศึกษาภูมิภาค 9 เครือขายหลักและสมาคมสหกิจศึกษาไทยรวมรณรงค
สงเสริมสนับสนุนและประสานการดําเนินการสหกิจศึกษา รวมทั้ง การสงเสริมใหเกิดการทําขอตกลงความ
รวมมือและการใชทรัพยากรและองคความรูรวมกันระหวางสถาบันอุดมศึกษากับองคกรผูใชบัณฑิตเปนราย
กลุมประเภทขององคกรผูใชบัณฑิต 4) การสงเสริมและสนับสนุนสหกิจศึกษานานาชาติ การดําเนินการสหกิจ
ศึกษานานาชาติเปนแนวทางชวยยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของสหกิจศึกษาไทย เปนหนวยกลางทําหนาที่
ประสานกับตางประเทศในการกําหนดกรอบความรวมมือ และขอตกลงในการดําเนินงานรวมกัน รวมถึงการ
สงนักศึกษาสหกิจศึกษาแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาสหกิจศึกษาของแตละประเทศ 5) การติดตามประเมินผล      
จัดใหมีการรายงานผลการดําเนินงานโดยสถาบันอุดมศึกษา การตรวจเยี่ยมการดําเนินงานสหกิจศึกษา ณ 
สถาบันอุดมศึกษาและองคกรผูใชบัณฑิต และการวิจัยผลสัมฤทธิ์การดําเนินการสหกิจศึกษา 

 ในดานผลที่คาดวาจะไดรับจากการนํานโยบายและกลยุทธสหกิจศึกษาไปสูการปฏิบัตินั้น จะทําให
เกิดผล ดังตอไปนี้  

 1)  คุณภาพบัณฑิต บัณฑิตที่จบการศึกษาดวยหลักสูตรสหกิจศึกษาเมื่อเขาสูโลกของการทํางานจะใช
เวลาเรียนรูงานนอยลง เขาใจระบบการทํางานในองคกรและปรับตัวไดเร็วข้ึน มีความกาวหนาในสายงานอาชพี 
และมีมุมมองในงานอาชีพของตนกวางมากขึ้น ซ่ึงเปนประโยชนตอนักศึกษาเปนอยางมาก 
 2) คุณภาพสถาบันอุดมศึกษา สหกิจศึกษาจะเปนกลไกสําคัญในการปฏิรูปอุดมศึกษาที่มุงปรับบทบาท
ของสถาบันอุดมศึกษา ใหกลับมาใหความสําคัญกับภาคความตองการหรือความพึงพอใจขององคกรผูใช
บัณฑิต เกิดความรวมมือในทางวิชาการระหวางสถาบันอุดมศึกษากับองคกรผูใชบัณฑิต มีระบบการสงผาน
ขอมูลความตองการที่นําไปสูการปรับหลักสูตร และการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ และความพยายาม
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ที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการทํางานของบัณฑิต ทําใหบัณฑิตมีงานทํามากขึ้น (Employability) มีรายได
สูงขึ้น และเปนที่พอใจของสถานประกอบการ นอกจากนี้สหกิจศึกษายังชวยเพิ่มพูนประสบการณของอาจารย
ที่ปรึกษาที่ไปนิเทศงานนักศึกษาในองคกรผูใชบัณฑิต นําไปสูการพัฒนาการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ
ความตองการขององคกรผูใชบัณฑิตมากยิ่งขึ้น และเกิดความรวมมือทางวิชาการระหวางสถาบันอุดมศึกษา
และองคกรผูใชบัณฑิต 
 3) คุณภาพขององคกรผูใชบัณฑิต สหกิจศึกษาจะมีสวนชวยลดตนทุนการผลิต ไมเสียเวลาและ
งบประมาณในการพัฒนาความพรอมของพนักงานใหม สามารถใชกระบวนการสหกิจศึกษาในการสรรหา
พนักงาน ทําใหลดความเสี่ยงในการคัดเลือกพนักงานใหมที่ไมมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังไดใชประโยชน
จากการนิเทศงานของอาจารยที่ปรึกษา รายงานวิชาการ โครงงานที่นักศึกษาสหกิจศึกษาจัดทําไปปรับปรุง
กระบวนการทํางานหรือกระบวนการผลิตใหดีขึ้น นําไปสูผลผลิตมวลรวมของประเทศที่สูงขึ้น และทําใหเกิด
ระบบที่องคกรผูใชบัณฑิตมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต และเปนการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม  

 4) การสรางองคความรูใหม สหกิจศึกษาจะชวยสรางองคความรูใหมขึ้นในองคกรผูใชบัณฑิต รวมทั้ง  
ตอยอดไปสูงานที่ปรึกษา และงานวิจัยเชิงพาณิชย  
 5) ความสัมพันธเชิงลึกระหวางภาคความตองการและสถาบันอุดมศึกษา จะเกิดการเชื่อมโลกธุรกิจ
และอุตสาหกรรมหรือสาขาอาชีพอ่ืนกับโลกของการศึกษาเขาดวยกัน มีการพัฒนาความสัมพันธเชิงลึกของ
โลกทั้ง 2 ใบ โดยริเร่ิมความสัมพันธของการมีสวนรวมขององคกรผูใชบัณฑิตตั้งแตการจัดทําหรือปรับปรุง
หลักสูตรการพัฒนาความชวยเหลือซ่ึงกันและกันใหเขาสูสังคมแหงการเรียนรู (Knowledge-based Society)  
และการจัดการองคความรู (Knowledge Management) การพึ่งพากันของความรู ขาวสาร ขอมูล และ
เทคโนโลยีการใชประโยชนของทรัพยากรบุคคล และเครื่องมือหรือเทคโนโลยีของทั้ง 2 ฝายอยางมี
ประสิทธิภาพจนปรับตัวเปนหุนสวน (Partnership) หรือผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) 
 6) การเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ สหกิจศึกษาจะชวยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ  
ทุก ๆ ฝายที่เกี่ยวของ ตั้งแตภาครัฐ ภาคองคกรผูใชบัณฑิต และภาคการศึกษา เปนการเรียนรูรวมกันในการ
พัฒนาความรูความสามารถของแตละฝาย สหกิจศึกษาจึงมีความสําคัญตอประสิทธิภาพการลงทุนทาง
การศึกษา และตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มความสามารถในการทํางานของบัณฑิตซึ่ง
ตอบสนองตอความตองการขององคกรผูใชบัณฑิต และสรางความเชื่อมั่นในการลงทุนที่ตองใชกําลังคน
ระดับสูงเปนจํานวนมาก  
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  บทท่ี 1  
บทนํา 

1.1 ความหมายของสหกิจศึกษา 
ศาสตราจารย ดร.วิจิตร  ศรีสอาน เปนทานแรกในประเทศไทยที่บัญญัติศัพท “สหกิจศึกษา” 

โดยนํามาจากคําวา “Cooperative Education” ซ่ึงหมายถึง “การศึกษาที่ทํารวมกันระหวางมหาวิทยาลัยกับ
องคกรผูใชบัณฑิตเพื่อใหเกิดการศึกษาที่ดี”1 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปนสถาบันที่นํา
ระบบสหกิจศึกษาเขามาใชเปนแหงแรกในประเทศไทย 

สหกิจศึกษาเปนระบบการศึกษาที่เนนประสบการณที่ไดรับจากการปฏิบัติงานจริงใน
องคกรผูใชบัณฑิต (Work-based Learning) ซ่ึงพัฒนาขึ้นเปนครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกาเนื่องจาก
สถาบันอุดมศึกษามีปญหาดานประสิทธิภาพการสอนนักศึกษามีทักษะทางวิชาชีพต่ํา2 สหกิจศึกษาเปน
การศึกษาที่บูรณาการการเรียนรูในสถานศึกษากับการใหนักศึกษาไปปฏิบัติงานจริงเต็มเวลา นักศึกษาได
ทํางานตรงตามสาขาวิชาชีพและมีประโยชนตอองคกรผูใชบัณฑิต มักกําหนดงานเปนโครงงานพิเศษ     
ที่สามารถทําใหสําเร็จไดภายใน 4 เดือน  โดยองคกรผูใชบัณฑิตจะจัดหาพี่เล้ียง (Mentor หรือ Job 
Supervisor) ทําหนาที่กํากับและดูแลการทํางานของนักศึกษา สหกิจศึกษาชวยใหบัณฑิตสามารถเรียนรู
และพัฒนาทักษะที่เปนความตองการขององคกรผูใชบัณฑิตไดเปนอยางดี จึงมีการขยายผลและนําสหกิจ
ศึกษาไปใชอยางแพรหลายทั่วโลก มหาวิทยาลัยช้ันนํา เชน Waterloo University ถือวาสหกิจศึกษาเปน
การสรางความสมดุลระหวางการเรียนรูทางทฤษฎีกับประสบการณการฝกปฏิบัติในสถานประกอบการ3 
หลักสูตรสหกิจศึกษาเปนหลักสูตรที่มีแบบแผน มักสลับการเรียนระหวางการศึกษาในชั้นเรียนกับการ
ทํางานเพื่อสรางประสบการณวิชาชีพที่สัมพันธกับสาขาวิชา4 ทําใหนักศึกษาเกิดพัฒนาการทางวิชาชีพ
เปนอยางมาก ทั้งนี้ในประเทศตาง ๆ อาจเรียกการฝกประสบการณวิชาชีพนี้ตางกัน เชน Berufsakademie 
Heidenheim-Baden5 เรียกวา “On-the-job Training” หรือ Swinburne Technology University เรียกวาการ
เรียนรูโดยมีอุตสาหกรรมเปนฐาน (Industry-based Learning Program: IBL) ซ่ึงเปนการสรางโอกาสให
นักศึกษาระดับปริญญาตรีไดปฏิบัติงานเต็มเวลาในภาคอุตสาหกรรมที่สัมพันธกับสาขาวิชา6 

1.2 หลักการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษา 
1.2.1 ทฤษฎีพืน้ฐาน 
ทฤษฎีการเรียนรูพื้นฐานที่สนับสนุนการสรางประสบการณวิชาชีพใหกับนักศึกษามี 2 

ทฤษฎีสําคัญ ไดแก ทฤษฎีการเรียนรูที่เนนประสบการณ (Experiential Learning)7
 เปนการสราง

                                         
1 กลาวไวใน Co-op Newsletter.  ฉบับที่ 1/2545 เดือนพฤษภาคม. หนา 1. 
2 ประวัติของสหกิจศึกษาจาก Knowles, Asa S.  1972.  Handbook of co-operative education. pp. 3-17. 
3 ความหมายของ “สหกิจศึกษา” ของ University of Waterloo.  2003.  http://www.uwaterloo.ca/ 
4 ความหมายของ “สหกิจศึกษา” ของ Northeastern University.  2003.  http://www.coop.neu.edu/ 
5 Berufsakademie -Stuttgart.  2003.  http://www.ba-sttuttgart.de/studieninfo/engl01.htm/ 
6 Swinburne University of Technology.  2003. Annual Report 2004. pp. 4. 
7 แนวคิดของ Kolb, David A.  1984.  Experiential learning.  pp. 25-38. 
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ประสบการณวิชาชีพโดยการเรียนรูดวยกระบวนการคิดอยางไตรตรองและตอเนื่อง นักศึกษาจะได
ประสบการณที่ตองปรับตัวใหเขากับชีวิตจริง โดยประสบการณนอกหองเรียนจะประสานและสัมพันธ
กับบทเรียนในหองเรียน และทฤษฎีการเรียนรูที่เนนสภาพจริง (Authentic Learning)1 ทฤษฎีนี้ผูเรียนจะ
สามารถเรียนรูไดดีที่สุด เมื่อมีสวนรวมในการทํากิจกรรมที่มีความหมายสําหรับเขา เปดโอกาสใหผูเรียน
ทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางไมมีพรมแดน ไดเชื่อมโยงทั้งความรู ทักษะ และเจตคติเขาดวยกัน  

1.2.2 การจัดการศึกษาเชิงบรูณาการกับการทํางาน (Work-integrated Learning: WIL) 
การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน หรือ WIL เปนกรณีหนึ่งของการเรียนรูเชิง

ประสบการณ ที่ชวยใหนักศึกษามีโอกาสในการประยุกตความรู ทักษะการทํางาน และทักษะเฉพาะที่
สัมพันธกับวิชาชีพ ไดรูจักชีวิตที่แทจริงของการทํางานกอนสําเร็จการศึกษา นอกจากนี้องคกรผูใชบัณฑติ
และสถาบันอุดมศึกษายังไดรับประโยชนในเชิงความรวมมือและการพัฒนาปรับปรุงงานและหลักสูตร ฯ 
แมวา WIL จะมีประโยชนอยางยิ่งตามที่กลาวมาแลวก็ตาม กลับไมมีรูปแบบของ WIL ที่ชัดเจน อยางไรก็
ตามสามารถสรุป WIL ไดเปน 9 รูปแบบ2 โดยสหกิจศึกษาเปนเพียงกรณีหนึ่งใน WIL เทานั้น ดังแสดง
ใน ตารางที่ 1-1  

ตารางที่ 1-1 การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน 

รูปแบบ ลักษณะเฉพาะ ตัวอยาง 
1. การกําหนดประสบการณ 

กอนการศึกษา  

(Pre-course Experience) 

หมายถึง การกาํหนดประสบการณในการ
ทํางานเปนคณุสมบัติเฉพาะของนักศึกษา
กอนเขารับการศึกษา (Pre-requisite) 

กําหนดประสบการณทํางานใน
ฟารมกอนเขาศึกษาเกษตรศาสตร 

2. การเรียนสลับกับการ
ทํางาน (Sandwich Course) 

กําหนดระยะเวลาทํางานในระหวางปที่
ศึกษา โดยท่ัวไปอาจกําหนดใหทํางาน 4 
เดือน หรือทํางาน 3 เดือน สลับกับการ
เรียนในสถาบันอุดมศึกษาจนกวาจะ
สําเร็จการศึกษา 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรของ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนอื 

3. สหกิจศึกษา  

(Cooperative Education) 

กําหนดระยะเวลาทํางานไวชัดเจนใน
หลักสูตร เนนการบูรณาการทฤษฏีและ
การปฏิบัติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การจางงานของบัณฑิต 

หลักสูตรตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี และ
มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

 

                                         
1 แนวคิดของ Gordon.  Rick.  1998.  A curriculum for authentic learning.  The education digest.  pp. 4-8. 
2 รวบรวมโดย ดร.สุเมธ  แยมนุน. 2547. สหกิจศึกษา : รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ. หนา 23. 
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ตารางที่ 1-1 การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (ตอ) 

รูปแบบ ลักษณะเฉพาะ ตัวอยาง 
4. การฝกงานที่เนนการเรยีนรู
หรือการติดตามพฤติกรรม
การทํางาน  (Cognitive 
Apprenticeship or Job 
Shadowing) 

มุงเนนการสังเกตพฤติกรรมและการซึม-
ซับวัฒนธรรมองคกรขององคกรผูใช
บัณฑิต 

 

กรณีนกักฎหมาย ทนายความ  

นักปกครอง 

5. หลักสูตรรวมมหาวิทยาลัย
และอุตสาหกรรม (Joint 
Industry University Course) 

หลักสูตรที่รวมพัฒนาและอดุหนนุ
งบประมาณโดยองคกรผูใชบัณฑิต
รวมทั้งการใชบุคลากร และอุปกรณของ
องคกรผูใชบัณฑิต 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร 
บริหารธุรกิจ และอื่น ๆ 

6. พนักงานฝกหัดใหมหรือ
พนักงานฝกงาน  

(New Traineeship or 
Apprenticeship) 

การฝกงานที่มกีารจัดระบบการเตรียมการ
และการฝกงานในสถานที่หรือนอก
สถานที่ ที่มีโครงสรางการดําเนินงาน
ชัดเจน 

สัตวแพทยศาสตร 

เกษตรศาสตร 

7. การบรรจุใหทํางาน หรือ
การฝกเฉพาะตําแหนง 
(Placement or Practicum) 

การพัฒนาทักษะหรือประสบการณที่
จําเปนในอนาคต โดยจัดเวลาการฝก
ปฏิบัติงานเพิ่มเติมในสถานการณจริง 

แพทย พยาบาล ครู 

8. ปฏิบัติงานภาคสนาม          
(Fieldwork) 

การสํารวจหรอืการสังเกตการทํางานใน
สถานที่จริงในระยะสั้น 

สังคมสงเคราะห 

วิทยาศาสตร ภูมิศาสตร 

9. การฝกปฏิบัติจริงภายหลัง
สําเร็จการเรียนทฤษฎี (Post-
course Internship) 

การเสริมสรางประสบการณในการ
ปฏิบัติงานภายหลังสําเร็จการศึกษา
ภาคทฤษฎ ี

แพทย ทนายความ 

 

ในการจัดการเรียนรูจากประสบการณจริงนั้น ยังมีรูปแบบตอเนื่องอื่น ๆ เชน โครงการ
สนับสนุนโครงงานอุตสาหกรรม ไดแก โครงการฝกงานเทคโนโลยีสะอาด ดําเนินการโดย Cleaner 
Technology Advanced Program ภายใตศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  เพื่อสงเสริมใหเกิดการพัฒนากระบวนการผลิตควบคูกับการ
แกปญหาสิ่งแวดลอมผานการฝกงานภาคฤดูรอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และโครงการสนับสนุน
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โครงงานอุตสาหกรรมสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี (Industrial and Research Projects for Undergraduate 
Students: IRPUS) ภายใตการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เปนโครงการสนับสนุน
การทําโครงงานของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี  สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมกับ
ภาคอุตสาหกรรม 

1.2.3 หลักสูตรสหกิจศึกษาในตางประเทศ1 
สถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ ทั่วโลกไดใชสหกิจศึกษาในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาอยาง

แพรหลาย ซ่ึงในรายงานนี้จะนําเสนอการดําเนินงานสหกิจศึกษาตางประเทศเพียง 5 ประเทศ ที่มีการ
พัฒนารูปแบบ WIL เปนอยางมากเทานั้น   

สหรัฐอเมริกา จุดเริ่มตนของแนวคิดสหกิจศึกษาเกิดจากแนวคิดของ Herman Schneider 
แหงมหาวิทยาลัย Cincinnati ในป ค.ศ. 1906 หรือเรียกแนวคิดนี้วา “แผนงานซินซินเนติ” เพื่อแกปญหา
การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนที่เกี่ยวกับทักษะวิชาชีพมีประสทธิภาพต่ํา ควรมีการฝกปฏิบัติเพื่อให
ผู เ รียนเกิดความเขาใจและความชํานาญในทักษะวิชาชีพ  Schneider ไดแบงนักศึกษาสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตรออกเปน 2 กลุม ในแตละสัปดาห นักศึกษากลุมหนึ่งเรียนในมหาวิทยาลัย และอีกกลุม
หนึ่งไปปฏิบัติงานดานวิศวกรรมที่โรงงานในทองถ่ินในลักษณะการจางงาน เขาพบวาการสลับการเรียน
กับการทํางานทําใหนักศึกษาเกิดแรงจูงใจในการเรียนในชั้นเรียนเพิ่มขึ้น ไดพัฒนาความรูความเขาใจและ
เกิดทักษะใหม ๆ ทําใหมีความมั่นใจในการเลือกอาชีพ มีศักยภาพในการทํางาน ตอมาป ค.ศ.1909 
มหาวิทยาลัย Northeastern ไดนําแนวคิดนี้มาใชในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรเชนกัน ป ค.ศ. 1921 
มหาวิทยาลัย Antioch ไดนําไปใชกับสาขาศิลปศาสตรทั้งสถาบันเพื่อเตรียมความพรอมนักศึกษาเขาสู
โลกอาชีพ ป ค.ศ. 1962 จึงเกิดกองทุนสนับสนุนสหกิจศึกษาขึ้น และป ค.ศ. 1965 กฎหมายอุดมศึกษาได
ใหทุนแกสถาบันที่พัฒนาโปรแกรมสหกิจศึกษา ทําใหสหกิจศึกษาขยายตัวอยางรวดเร็ว ทั้งในสาย
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสังคมศาสตร อยางไรก็ตามการดําเนินการสหกิจศึกษายังเกิดปญหาตาง ๆ 
เชน การจัดหางานที่เหมาะสม การถูกตอตานจากสหภาพแรงงานและคณาจารย ความถดถอยทาง
เศรษฐกิจ การหารูปแบบที่เหมาะสม และระยะเวลาการปฏิบัติงานที่มีแนวโนมนานขึ้นตั้งแต 2, 4, 6, 10, 
12, และ 16 สัปดาห หรือ 1 ภาคการศึกษา เปน 6 เดือน หรือ 1 ป แตการสรางประสบการณวิชาชีพ         
ในรูปแบบ สหกิจศึกษายังดําเนินการเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้ รวมทั้งแพรหลายออกไปอยางกวางขวาง 

แคนาดา มีการสรางประสบการณวิชาชีพใหกับนักศึกษาโดยอาศัยความรวมมือเรียกวา 
“การศึกษาแบบสหกิจศึกษา” เร่ิมขึ้นเปนครั้งแรกที่มหาวิทยาลัย Waterloo ในป ค.ศ. 1957 ในสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร และมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง จนในป ค.ศ. 1985 มีนักศึกษาเขารวมถึงประมาณ 
20,000 คน โดยหนึ่งในสามเปนสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร และมีระยะเวลาการปฏิบัติงานตั้งแต 1 ภาค 
(16 สัปดาห) 2 ภาค หรือ 3 ภาคการทํางานในหนึ่งป แคนาดาไมมีรูปแบบสหกิจศึกษาตายตัว สวนใหญ

                                         
1 รวบรวมโดย Knowles, Asa S.  1972.  Handbook of co-operative education. pp. 3-17. ; Sovilla, E.  Sam.  1998.  Co-op’s Odyssey.   
ASEE Prism.  7: pp. 18-23. และ Ryder, Kenneth G, Wilson, James W.  and Associates.  1987.  Cooperative education in a new era.  
pp. 46-73. 
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จะมีภาคการศึกษาในชั้นเรียนมากกวาภาคการทํางาน (Thin Sandwich) มีทั้งแบบสลับ (Alternating 
Pattern) ภาคการศึกษากับภาคการทํางาน และแบบคูขนาน (Parallel Pattern) ที่เรียนและทํางานในเวลา
เดียวกัน นอกจากนี้หลักสูตรสหกิจศึกษายังมีระยะเวลาในการศึกษานานกวาหลักสูตรปกติ ในเบื้องตน
แคนาดามีปญหาในการดําเนินงานสหกิจศึกษาอยูบางในเรื่องความรู ความเขาใจในสหกิจศึกษา สภาพ
ทางภูมิศาสตรยังเปนอุปสรรคในการหางาน และตนทุนการศึกษาที่มากกวาหลักสูตรปกติรอยละ10 
ปจจุบันการจัดการศึกษาสหกิจศึกษาในแคนาดาประสบความสําเร็จเปนอยางมาก มหาวิทยาลัย Waterloo 
ไดช่ือวาเปนมหาวิทยาลัยที่เดนทางดานสหกิจศึกษาของโลกแหงหนึ่ง 

อังกฤษ มีการสรางประสบการณวิชาชีพใหกับนักศึกษาโดยอาศัยความรวมมือเรียกวา 
“หลักสูตรแซนดวิช” (Sandwich Course) ไดเร่ิมตนครั้งแรกในป ค.ศ. 1903 ที่วิทยาลัยเทคนิค Sunderland 
ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร และสถาปตยนาวี มีทั้งปฏิบัติงาน 1 ป และเรียน 3 ป (หลังจากการศึกษาใน
ช้ันปที่ 2) แบงการปฏิบัติงานเปน 2 ถึง 5 ชวง มีชวงเวลาที่แตกตางกันตลอดหลักสูตร ทั้งควบคุมการ
ปฏิบัติงานโดยสถานศึกษา (College - base, University - base) และอุตสาหกรรม ( Industry -base) อาจารย
ผูสอนจะทําหนาที่ในการจัดหางาน แนะนําและประเมินผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงแตกตางจากสหรัฐอเมริกา
และแคนาดา ปญหาและอุปสรรคการดําเนินงานในชวงแรกเกิดจากทัศนคติขององคกรผูใชบัณฑิตที่วา
การเรียนรูจะอยูที่มหาวิทยาลัย แตการฝกทักษะอาชีพอยูที่ศูนยฝกอาชีพหรือองคกรผูใชบัณฑิต แมวาจะ
เห็นพองวาการฝกอาชีพมีความจําเปนแตไมไดใหความรวมมือกับภาครัฐมากนัก แตในปจจุบันองคกร
ผูใชบัณฑิตในประเทศอังกฤษใหการยอมรับมหาวิทยาลัยที่จัดหลักสูตรสหกิจศึกษา โดยเฉพาะ
ความสามารถของนักศึกษาเกี่ยวกับทักษะการแกปญหาโดยนําความรูภาคทฤษฎีไปสูการปฏิบัติอยาง
ไดผล การสื่อสาร การนําเสนอ การใชสารสนเทศ ความสามารถในการทํางานเปนทีม ความรับผิดชอบ 
และทําใหไดรับการจางงานตอเนื่องหลังจากสําเร็จการศึกษา 

เยอรมันนี มีการสรางประสบการณวิชาชีพใหกับนักศึกษาโดยอาศัยความรวมมือ 3 รูปแบบ 
คือ  (1) โปรแกรม  Fachhochschulen เกิดขึ้นในป  ค .ศ .  1970–71 เพื่อสรางความใกล ชิดระหวาง
อุตสาหกรรมกับสถาบันอุดมศึกษาและสมาคมวิชาชีพ เปนการเชื่อมโยงระหวางการศึกษาภาคทฤษฎีไป 
สูการปฏิบัติ โปรแกรมนี้มีหลายรูปแบบขึ้นกับสถาบันอุดมศึกษาและหลักสูตร โดยรัฐบาลสนับสนุนทุน
ใหแกนักศึกษาที่ไดคาตอบแทนต่ําหรือไมไดเลย สวนใหญใชระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 4 ป
การศึกษาแบบทวิภาค  ใช เวลาปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม  2 ภาคการศึกษา  (2) โปรแกรม 
Berufsakademie เกิดขึ้นในป ค.ศ. 1974 ที่สถาบัน Berufsakademie -Baden เปนการผสมผสานภาคทฤษฎี
กับการปฏิบัติงานจริงแบบทวิภาคีที่มากกวาแบบแรก  ใชระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 3 ป              
(3) โปรแกรม Gesamthocschulen เปนการฝกงานในมหาวิทยาลัย 2 ภาคการศึกษาแทนการไปปฏิบัติงาน
ในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งแตกตางจากสองแบบแรก ในปจจุบันโปรแกรม Berufsakademie ยังคงไดรับ
ความนิยม มีทั้งการไปปฏิบัติงานแบบสลับวันเรียนในชั้นเรียนและวันทํางานในแตละสัปดาหและ
แบบตอเนื่องในหลักสูตรเดียวกัน งานที่ปฏิบัติในองคกรผูใชบัณฑิตตองเปนงานวิจัยและพัฒนา หรือ
โครงงาน 
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ออสเตรเลีย มีการสรางประสบการณวิชาชีพใหกับนักศึกษาโดยอาศัยความรวมมือเรียกวา 

“การศึกษาแบบแซนดวิช” (Sandwich Education) เร่ิมขึ้นเปนครั้งแรกในป ค.ศ. 1962–63 ที่สถาบัน
เทคโนโลยี Footscray และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี Swinburne มี 2 รูปแบบ คือแซนดวิชแบบบาง      
(Thin Sandwiches) มีภาคการศึกษา 7 ภาค และภาคการทํางาน 2 ภาค และแซนดวิชแบบหนาหลายชั้น 
(Thick Sandwiches) มีภาคการศึกษา 7 ภาค และภาคการทํางาน 6 ภาค มีทั้งนักศึกษาไปศึกษางานและ
เปนลูกจางในอุตสาหกรรม ปญหาที่พบในการดําเนินงานสหกิจศึกษาในประเทศออสเตรเลียมีเพียงเรื่อง
เหตุผลและปรัชญาที่หลากหลายตามสาขาวิชาตาง ๆ ในปจจุบันยังคงมีทั้งแบบสลับภาคการศึกษากับภาค
การทํางานและแบบทํางานตอเนื่อง โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี Swinburne ยังคงความเปนผูนําทาง    
สหกิจศึกษาหากพิจารณาผลการจัดอันดับของ Department of Education, Science and Training : DEST 
ของออสเตรเลียใน ป ค.ศ. 2004 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี Swinburne ไดอันดับที่ 1 ในเรื่องการพัฒนา 
Generic Skills ใหกับนักศึกษาซึ่งเปนทักษะในการดําเนินชีวิต และการทํางาน 

การดําเนินงานสหกิจศึกษาในตางประเทศไดพิสูจนใหเห็นวาเปนการพัฒนาศักยภาพ
บัณฑิตอยางแทจริงและมีการไดประโยชนรวมกันระหวางสถาบันอุดมศึกษาและองคกรผูใชบัณฑิต        
มีการแพรขยายไปในประเทศตาง ๆ ทั่วโลก จนถึงขั้นสรางเครือขายระดับโลกขึ้นมาคือการจัดตั้ง
สมาคมสหกิจศึกษาโลก (World Association of Cooperative Education, WACE) มีสํานักงานตั้งอยูที่
บอสตัน สหรัฐอเมริกา และจัดใหมีการประชุมระดับโลกทุก 2 ป มีทั้งการสัมมนาและการอบรมการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดําเนินงานสหกิจศึกษา การนําเสนอผลงานวิจัยเกี่ยวกับสหกิจศึกษา และ
การสรางความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษาและองคกรผูใชบัณฑิต 

1.2.4 หลักการและวิธีปฏิบัติของมหาวิทยาลัยชั้นนําทางสหกิจศึกษาในตางประเทศ 
 มหาวิทยาลัยช้ันนําทางสหกิจศึกษาในตางประเทศมีอยูจํานวนมาก ในที่นี้ จะขอ

นําเสนอหลักการและวิธีปฏิบัติสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยช้ันนํา 3 มหาวิทยาลัย ไดแก University of 
Waterloo ประเทศแคนาดา Northeastern University ประเทศสหรัฐอเมริกา และ Swinburne University of 
Technology ประเทศออสเตรเลีย ซ่ึงมีกิจกรรมที่เปนหลักการและวิธีปฏิบัติที่สําคัญประกอบดวย การจัด
ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาและระยะเวลาการปฏิบัติงาน หนวยประสานงานสหกิจศึกษา การจัดบุคลากร 
จํานวนบุคลากรและจํานวนนักศึกษาที่รับผิดชอบตอป การเตรียมความพรอมนักศึกษากอนปฏิบัติงาน 
การจัดหางานสหกิจศึกษาและการนิเทศงานสหกิจศึกษา ลักษณะงานสหกิจศึกษา และการประเมินผล 
โดยมีสาระสําคัญดังตารางที่ 1-2 
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ตารางที่ 1-2 หลักการและวิธีปฏิบตัิของมหาวิทยาลัยชัน้นาํทางสหกิจศึกษาในตางประเทศ 

 
 

University of Waterloo 
ประเทศแคนาดา1 

 

 
 

Northeastern University 
ประเทศสหรัฐอเมริกา2 

 

 
 

Swinburne University of 
Technology 

ประเทศออสเตรเลีย3 
 

 
1. ปที่เริ่มจัดสหกิจศึกษา 
 

 
ป ค.ศ. 1957 

 
ป ค.ศ. 1909 

 
ป ค.ศ. 1962 - 63 

2.การจัดภาคการศึกษา   
สหกิจศึกษาและระยะเวลา
การปฏิบัติงาน 

กําหนดใหนักศึกษาปฏิบัติงาน 6 
ครั้ง ต้ังแตช้ันปที่ 1 จนถึงช้ันปที่ 
5 ในระบบไตรภาครวม  6 ครั้ง
ตลอดหลักสูตรได โดยกําหนด
ภาคการศึกษาละ 4 เดือนตลอดป 
รวม 3 ครั้ง ในหนึ่งปการศึกษาคือ
ในช ว ง เ ดื อ น  1) กั น ย า ยน  -
ธันวาคม  (fall) 2) มกราคม -
เมษายน (winter) และ  
3) พฤษภาคม-สิงหาคม (spring) 

นักศึกษาตองปฏิบัติงานอยางนอย 
3 ครั้ง เชน ต้ังแตภาคฤดูรอนช้ันป
ที่ 2 กับภาคตนช้ันปที่ 3 ภาคฤดู
รอนช้ันปที่ 3 กับภาคตนช้ันปที่ 4 
และภาคฤดูรอนช้ันปที่ 4 กับภาค
ต น ช้ันป ที่  5 หรื อ อ า จ จะ
ปรับเปลี่ยนจากชวงละ 6 เดือน 
เปนตอเนื่อง 12 เดือน ก็ได 

นักศึกษาตองปฏิบัติงานอยางนอย 
2 ครั้ง ของชั้นปที่ 4 ในหลักสูตร 
5  ป ใ น ร ะ บ บ ท วิ ภ า ค  เ ป น
ระยะเวลา 6 เดือน หรือตอเนื่อง 
12 เดือน ก็ได 

3.หนวยประสานงาน      
สหกิจศึกษา 

ศูนยสหกิจศึกษาและบริการ
อาชีพ (Co-operative Education 
& Career Services: CECS) 

สวนสหกิจศึกษา (Department of 
Cooperative Education) 
 

สํานักงานประสานงาน
อุตสาหกรรม (Industry Liaison 
Office) 

 
4.การจัดบุคลากร -ผูอํานวยการศูนยฯ 

-ผูอํานวยการฝาย 
-ผูชวยผูอํานวยการ 
-ผูจัดการ 
-ผูประสานงานสหกิจศึกษาสนาม 
(ปฏิบัติงานอยูนอกศูนยฯ) 
-เจาหนาที่ประจําศูนยฯ 

-ผูอํานวยการ 
-ผูประสานงานสหกิจศึกษาประจํา
คณะวิชา 
-เจาหนาที่ประจําศูนย 

-ผูอํานวยการ 
-ผูจัดการสหกิจศึกษาประจําคณะ
วิชา 
-ผูจัดการโครงการ  
-ผูจัดการสํานักงาน 
-ผูจัดการสารสนเทศ 
-ผูชวยผูจัดการในแตละฝาย 

5.จํานวนบุคลากรและ
จํานวนนักศึกษาที่
รับผิดชอบตอป 

-จํานวนผูบริหารและบุคลากร  
117 คน (ครึ่งหนึ่งเปนผู
ประสานงานสหกิจศึกษาสนาม
ปฏิบัติงานอยูในพื้นที่ตาง ๆ ของ
ประเทศ) 
-จํานวนนักศึกษา ประมาณ 
12,000 คน/ป (ป 2550) 

-จํานวนผูบริหารและบุคลากร  27 
คน (ป 2548) 
-จํานวนนักศึกษา  5,775 คน/ป 
(ป 2548) 
 

-จํานวนผูบริหารและบุคลากร 13 
คน (ป 2548) 
-จํานวนนักศึกษา 483 คน/ป  
(ป 2548) 
 

6.การเตรียมความพรอม
นักศึกษากอนปฏิบัติงาน 

เจ าหนาที่ประจํ าศูนยฯ  จะทํา
หนาที่ใหคําปรึกษาเรื่องงานและ
อาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ โดย
การจัดสัมมนาการพัฒนาอาชีพ 
และการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การเขียนจดหมายสมัครงาน และ
ทักษะการสัมภาษณ เปนตน 

เจาหนาที่สวนสหกิจศึกษาจะจัด
อบรมทักษะการหางาน ทักษะการ
เขียนจดหมายสมัครงานและการ
สัมภาษณ  ทักษะการทํางานให
ประสบความสําเร็จ การกําหนด
เปาหมายในการทํางาน ทักษะการ
ตัดสินใจ และการประเมินตนเอง 
เปนตน 

ผูจัดการสหกิจศึกษาแตละสํานัก
วิชาจะจัดอบรมทักษะการเขียน
จดหมายสมั ค ร ง านและก า ร
สัมภาษณ  ใหนักศึกษาสหกิจ
ศึกษา สวนการอบรมหัวขออื่น ๆ 
จะเปนหนาที่ของหนวยบริการ
อาชีพซึ่ งจะจัดใหนักศึกษาทั้ ง
มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัย 

รายการกิจกรรม 
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University of Waterloo 
ประเทศแคนาดา1 

 

 
Northeastern University 
ประเทศสหรัฐอเมริกา2 

 

 
Swinburne University of 

Technology 
ประเทศออสเตรเลีย3 

 
7.การจัดหางานสหกิจ
ศึกษาและการนิเทศงาน  
สหกิจศึกษา 

ผูประสานงานสหกิจศึกษาสนาม
จะทําหนาที่จัดหางานและนิเทศ
งานสหกิจศึกษาในแตละพื้นที่ที่
ตนรับผิดชอบ ซึ่งอยูภายใตการ
กํากับดูแลของอาจารยที่ปรึกษา
สหกิจศึกษาประจําสาขาวิชา 

ผูประสานงานสหกิจศึกษาจะทํา
หนาที่จัดหางาน  และอาจารยที่
ป รึ ก ษ า ส ห กิ จ ศึ ก ษ า ป ร ะ จํ า
สาขาวิชาจะเปนผูติดตามดูแลและ
นิเทศงานสหกิจศึกษา 

ผูจัดการสหกิจศึกษาจะทําหนาที่
จัดหางานรวมกับอาจารยที่ปรึกษา
สหกิจศึกษาประจําสาขาวิชา โดย
อาจารยที่ปรึกษาจะนิเทศงานใน
สถานประกอบการที่ ตน เอ ง
รับผิดชอบ 

8.ลักษณะงานสหกิจศึกษา ง า น ที่ ม อ บ ห ม า ย ค ว ร เ ป น
โครงงานอิสระ ( project) มีการ
กําหนดเปาหมายอยางชัดเจนเพื่อ
ง า ยต อการติ ดตาม  มี ก ารจั ด
ประชุมและกํากับดูแลจนกวาจะ
มั่นใจวางานที่ไดรับมอบหมาย
ประสบความสําเร็จ 

อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาจะ
เป นผู พิ จ า รณาร วมกั บสถาน
ประกอบการในการมอบหมาย
งานใหนักศึกษา  ซึ่ ง เปนงานที่
สอดคลองกับสาขาวิชาชีพและ
ความสนใจของนักศึกษา ตองใช
ทักษะการแกปญหาที่ เกิดขึ้นใน
องคกร 

อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาจะ
เปนผู พิ จ ารณาร วมกับสถาน
ประกอบการในการมอบหมาย
งานใหนักศึกษา ในลักษณะของ
ก า ร แ ก ป ญ ห า ที่ เ ผ ชิ ญ ใ น
อุ ต ส า ห ก ร ร ม  แ ล ะ ต อ ง ใ ห
นักศึกษาไดมีโอกาสเห็นภาพรวม
ขององคกร พรอมทั้งใหนักศึกษา
จัดทําบันทึกประสบการณที่ไดรับ
ในแตละวัน 

9.การประเมินผล แบงการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานออกเปน 2 ชวง คือ 
การประเมินผลกลางภาค
การศึกษาโดยการทบทวนผลการ
ประเมินกับนักศึกษาเพื่อให
นักศึกษามีโอกาสปรับปรุง และ 
การประเมินผลอยางเปนทางการ
เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงาน 

จะประเมินตั้งแตการเตรียมความ
พรอมนักศึกษา การปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ และเมื่อ          
นักศึกษากลับจากการปฏิบัติงาน
จะตองเขารวมสัมมนาเพื่อ
แลกเปลี่ยนประสบการณการ
ทํางานกับเพื่อนนักศึกษา รับการ
สัมภาษณจากอาจารยเพื่อพิจารณา
ถึงพัฒนาการทางวิชาชีพที่เกิดขึ้น
ในตัวนักศึกษา การเขียนรายงาน 
และมีการนําเสนอผลงานอยาง
เปนทางการ 

นักศึกษาจะตองยอมรับเงื่อนไข
การประเมินผลที่ผูประสานงาน 
สหกิจศึกษาและพนักงานที่
ปรึกษากําหนด ทั้งนี้จะตองจัดทํา
รายงานฉบับสมบูรณ และตองมี
การนําเสนอผลงานตามระยะเวลา
ที่กําหนด ทั้งในระหวางการ
ปฏิบัติงานและเมื่อสิ้นสุดการ
ปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัย 

รายการกิจกรรม 

1 แหลงขอมูล: http://www.cecs.uwaterloo.ca/ 
2 แหลงขอมูล: http://www.northeastern.edu/experiential/coop/ 
3 แหลงขอมูล: http://www.swinburne.edu. au/spl/cooped/ 

ตารางที่ 1-2 หลักการและวิธีปฏิบตัิของมหาวิทยาลัยชัน้นาํทางสหกิจศึกษาในตางประเทศ (ตอ) 
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1.2.5 การจัดหลักสูตรท่ีตอบสนองความตองการของภาคการผลิต 
ในการผลิ ตบัณฑิ ต ในสาขาวิ ช าชีพต า ง  ๆ  นั้ น  องค กร ผู ใช บัณฑิตได วิ พ ากษ

สถาบันอุดมศึกษาวา  ไมสามารถผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพตรงกับความตองการของภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรมได โดยประเด็นหลักคือขาดแรงงานที่มีทักษะทางอาชีพและขาดการเชื่อมโยงหรือ
ความสัมพันธเชิงลึกระหวางสถาบันอุดมศึกษาและองคกรผูใชบัณฑิต ประกอบกับการที่ประเทศตาง ๆ 
ไดพัฒนาไปสูเศรษฐกิจบนพื้นฐานของความรู (Knowledge-based Economy) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ จําเปนอยางยิ่งตองพึ่งกับสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย การพัฒนาการผลิต
บัณฑิตจึงเปนปจจัยหลักที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาตองให
ความสําคัญและสนับสนุนสหกิจศึกษาหรือ WIL เปนแนวทางหนึ่งที่สําคัญที่ทําใหนักศึกษาสามารถ
เชื่อมโยงความรูทางทฤษฎีไปสูการปฏิบัติไดจริง มีความสามารถในการปรับตัว แกปญหาที่เกิดในงาน
และองคกรทําใหมีความพรอมในการทํางานมากที่สุดเมื่อสําเร็จการศึกษา 

1.3 สหกิจศึกษาในประเทศไทย 
1.3.1 ความสัมพันธของทฤษฎีและการปฏบิัต ิ
การจัดการศึกษาของประเทศไทยในปจจุบันมุงเนนที่จะสรางประสบการณใหกับผูเรียนได

ปรับตัวกับโลกแหงความจริงและสนองความตองการขององคกรผูใชบัณฑิตในตลาดแรงงาน จะเห็นได
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่ระบุในหมวดที่ 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 24 (3) 
ที่ระบุใหการจัดการศึกษาทุกระดับตอง “จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการ
ปฏิบัติใหทําได คิดเปน ในทุกกลุมสาขาวิชาชีพ” ในประเทศไทยรูปแบบของ WIL ที่ประสบผลสําเร็จ
อยางดี เชน การฝกใหทํางานเฉพาะตําแหนงในหลักสูตรและในองคกรผูใชบัณฑิตของหลักสูตรแพทย 
พยาบาล และครู เปนตน นอกจากนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษายังมีนโยบายที่ชัดเจน1ในการ
จัดการเรียนรูบนฐานการทํางานในภาคการผลิตและภาคสังคม (Work-based / Community-based 
Education) เชน สหกิจศึกษา หรือ รูปแบบ Internship / Apprenticeship ในระดับปริญญาตรี หรือทักษะ
วิศวกรรมในระดับบัณฑิตศึกษา (Engineering Practice School) WIL ในรูปแบบตาง ๆ ชวยใหเกิดการ
ปรับปรุงหลักสูตร และสรางความสัมพันธเชิงลึกระหวางสถาบันอุดมศึกษากับองคกรผูใชบัณฑิต 
นอกจากนี้ อาจารยที่มีสวนรวมในโครงการ WIL อยางใกลชิดเหลานี้ สามารถเก็บเกี่ยวประสบการณจริง
ในลักษณะการเรียนรูและนําประสบการณไปตอยอดเปนงานวิจัย สรางความรวมมือกับภาคการผลิต   
และสอนนักศึกษาอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น   

1.3.2 จุดกําเนิดสหกิจศึกษาในประเทศไทย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปนมหาวิทยาลัยแหงแรกที่พัฒนาระบบสหกิจศึกษาในป 

พ.ศ. 2536 โดยความรวมมือจากภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและภาครัฐ โดยจัดใหมีการเรียนการสอนระบบ

                                         
1 รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการสหกิจศึกษานํารองของประเทศไทย ดําเนินการโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา    
  ระหวางป พ.ศ. 2545-2547 
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ไตรภาคเพื่อรองรับการไปสหกิจศึกษา 2 คร้ัง คือ ในชั้นปที่ 3 และชั้นปที่ 4 โดยภาคสหกิจศึกษาจะ
สลับกับภาคการเรียนปกติ และเริ่มสงนักศึกษารุนแรกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในป พ.ศ. 2538 จนถึง
ปจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารียังคงดําเนินการใหมีหลักสูตรสหกิจศึกษาทุกสาขาวิชาในระดับ
ปริญญาตรี แตจํานวนครั้งของการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาลดเหลือเพียง 1 คร้ัง ยกเวนสาขาวิชา
เทคโนโลยีการจัดการเทานั้นที่จัดใหนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 2 คร้ัง หลังจากนั้นมีการขยายผล
ไปยังสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ เชน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือไดจัดใหนักศึกษาไป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 3 ชวง ระยะเวลา 4-2-4 เดือน รวมทั้งสิ้น 10 เดือน โดยฝกตั้งแตช้ันปที่ 3 และ 4 
ทําใหมีระยะเวลาเรียนมากกวานักศึกษาปกติ 1 ป เปนตน 

1.3.3 พัฒนาการของสหกิจศึกษาในประเทศไทย 
ในปการศึกษา 2545 กระทรวงศึกษาธิการโดย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา      

ไดริเร่ิมโครงการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาโดยใชตนแบบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี-    
สุรนารี และสนับสนุนใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กําลังศึกษาอยูในชวง 2 ปสุดทายไดออกไป
ปฏิบัติงานอยางนอย 1 ภาคการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ของระบบทวิภาค อางถึงปการศึกษา 2545               
มีสถาบันอุดมศึกษา 17 แหง องคกรผูใชบัณฑิต 257 แหง และนักศึกษาจํานวน 679 คน เขารวมโครงการ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดขยายผลและดําเนินการจนถึงรุนที่ 5 ในปการศึกษา 2547 
โดยรวมแลวมีสถาบันอุดมศึกษาเขารวม 60 สถาบัน องคกรผูใชบัณฑิต 2,000 แหง และนักศึกษา 10,444 
คน หลังจากนั้นสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไมไดสนับสนุนงบประมาณ แตยังคงสนับสนุน
ดานนโยบายตอไป 

1.3.4 ความสําคัญของสหกิจศึกษาในมุมมองขององคกรผูใชบณัฑิต 
แมวาการดําเนินงานสหกิจศึกษาของประเทศไทยในชวงปการศึกษา 2545–2547 จะมีปญหา

และอุปสรรคดานความรู ความเขาใจในหลักการสหกิจศึกษาและปญหาในการดําเนินงานของทุกฝายที่
เกี่ยวของ แตจากรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการสหกิจศึกษานํารอง1พบวาองคกรผูใช
บัณฑิตไดประโยชนจากโครงการสหกิจศึกษาทั้งจากการนิเทศของอาจารย รายงานวิชาการของนักศึกษา 
โครงงานและงานประจําที่นักศึกษาปฏิบัติ เกิดความรวมมือทางวิชาการ และใชสหกิจศึกษาเปนเครื่องมือ
ในการคัดเลือกพนักงานใหม ผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญคือองคกรผูใชบัณฑิตมีความเห็นวาบัณฑิตที่ผาน
หลักสูตรสหกิจศึกษามีศักยภาพมากกวานักศึกษาที่ผานหลักสูตรการฝกงานภาคฤดูรอน และรัฐควร
สนับสนุนใหมีสหกิจศึกษาตอไป 
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1.3.5 รูปแบบความหลากหลายของการจดัหลักสูตรสหกิจศึกษา 
หลังจากที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดเร่ิมโครงการสหกิจศึกษานํารองตั้งแต

ปการศึกษา 2545-2547 มีสถาบันอุดมศึกษาที่ดําเนินการสหกิจศึกษาเพิ่มขึ้นจาก 60 แหงเปน 86 แหง     
ในปการศึกษา 2549 ไมนับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณที่ไดดําเนินการ  
สหกิจศึกษามาตั้งแตเร่ิมเปดตั้งมหาวิทยาลัย   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี1 เปนสถาบันแหงแรกที่ใช WIL ในรูปแบบสหกิจศึกษาและ
ใชภาคการศึกษาระบบไตรภาค โดยกําหนดใหมีหลักสูตรสหกิจศึกษาในทุกหลักสูตรของการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี ในแผนการเรียนสาขาวิชาสวนใหญจะกําหนดใหนักศึกษาไปสหกิจศึกษาในชั้นปที่ 4 ในภาค
การศึกษาที่ 1 หรือ 2 ขึ้นกับสาขาวิชา นักศึกษาทุกคนตองเขารวมโครงการสหกิจศึกษาและปฏิบัติงาน
เต็มเวลาในองคกรผูใชบัณฑิตอยางนอย 1 คร้ัง (ยกเวนหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการเทานั้นที่กําหนดให
นักศึกษาไปสหกิจศึกษา 2 คร้ัง คือ ภาคการศึกษาที่ 3 ของชั้นปที่ 3 และภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปที่ 4
นักศึกษาสวนใหญตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาในภาคกอนไปสหกิจศึกษา 1 หนวยกิต 
และรายวิชาสหกิจศึกษา 5 หนวยกิต จากจํานวนหนวยกิตรวม 175-190 หนวยกิต  

ในขณะที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ2 ใชรูปแบบการศึกษาระบบไตรภาคและสหกิจศึกษา
เชนเดียวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แตกําหนดคุณสมบัตินักศึกษาที่จะไปสหกิจศึกษาไดนั้น ตอง
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมมากกวา 2.00 ขึ้นไป นักศึกษาที่คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.00 จะไปฝก
ประสบการณวิชาชีพแทน นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษามากกวา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยลงทะเบียนเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาในภาคกอนไปสหกิจ
ศึกษา 1 หนวยกิต และรายวิชาสหกิจศึกษา 8 หนวยกิต จากจํานวนหนวยกิตรวม 190 หนวยกิต และมีบาง
สาขาวิชาที่กําหนดใหนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษามากกวา 1 คร้ัง เชน หลักสูตรการทองเที่ยวและ
โรงแรม และ บัญชี เปนตน สวนหลักสูตรดานวิทยาศาสตรสุขภาพและสถาปตยกรรมมีการสงนักศึกษา
ไป WIL เชนเดียวกัน และไมใชรูปแบบสหกิจศึกษา 

รูปแบบของสหกิจศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ในระบบทวิภาค มีอยู 2 รูปแบบ    
แบบแรกเปนการจัดสหกิจศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ การเขารวมโครงการ
สหกิจศึกษาเปนไปโดยความสมัครใจของนักศึกษา โดยแบงภาคสหกิจศึกษาเปน 3 ชวงคือ ชวงแรก     
ในภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปที่ 3 ใชเวลา  4 เดือน ชวงที่ 2 เปนภาคฤดูรอนของชั้นปที่ 3 ใชเวลา 2 เดือน 
และชวงที่ 3 เปนภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปที่ 4 ใชเวลา 4 เดือน นักศึกษาที่เขาโครงการสหกิจศึกษา     
จึงใชเวลาศึกษาในระดับปริญญาตรีรวม 5 ป ทําใหมีนักศึกษาจํานวนนอยเขารวมโครงการ  

 

 

 
 1 รายงานผลดําเนินการโครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ป 2549 
2 จากการสัมภาษณผูอํานวยการ โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เม่ือวันที่ 16 มกราคม 2551 
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เนื่องจากนักศึกษาสวนใหญตองการจบการศึกษาใน 4 ป จํานวนหนวยกิตของการ

ลงทะเบียนสหกิจศึกษารวมทั้ง  3 ชวง เทากับ 10 หนวยกิต จากจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตร 156 
หนวยกิต สําหรับรูปแบบที่ 2 ของการจัดการศึกษาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบทวิภาคนั้น 
มีการจัดสหกิจศึกษาใหนักศึกษาในรูปแบบตามความสมัครใจของนักศึกษา เชน เดี ยวกัน 
สถาบันอุดมศึกษาบางแหงจัดใหนักศึกษาไปสหกิจศึกษาทั้งในภาคการศึกษาที่ 1 ในชั้นปที่ 4 และบางแหง
จัดใหนักศึกษาไปสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ในชั้นปที่ 4 ซ่ึงรูปแบบหลังนั้นผิดหลักการสหกิจ
ศึกษา เนื่องจากตองการใหนักศึกษาจบภาคการศึกษาสุดทายที่มหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มเติมความรู 
ความสามารถในสวนที่ขาดหรือนอยใหสมบูรณกอนจบการศึกษา สําหรับจํานวนหนวยกิตรายวิชาสหกิจ
ศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาระบบทวิภาค อยูในชวง 3-9 หนวยกิต จากจํานวนหนวยกิตรวมของหลกัสตูร
ประมาณ 120-150 หนวยกิต  

การจัดหลักสูตรสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่สอนในระบบทวิภาคและเปนไปโดย
ความสมัครใจของนักศึกษานั้น ทําใหอาจารยประจําหลักสูตรตองจัดการเรียนการสอนบางรายวิชาใน
ภาคฤดูรอน หรือเล่ือน หรือกระจาย บางรายวิชาลงไปอยูในชั้นปที่ 1-3 ทําใหอาจารยประจําหลักสูตรมี
ภาระงานมากขึ้น สถาบันอุดมศึกษาระบบทวิภาคที่จะดําเนินการสหกิจศึกษาแบบนี้ได ตองมีจํานวน
อาจารยที่มากพอที่จะดําเนินการผลิตบัณฑิตที่จบการศึกษาทั้งหลักสูตรสหกิจศึกษาและหลักสูตรฝกงาน
ภาคฤดูรอนแบบเดิม 

สถาบันอุดมศึกษาที่จัดหลักสูตรสหกิจศึกษาทุกรูปแบบที่กลาวมาแลวยังคงพยายามกําหนด
หัวของานที่มีคุณภาพ ตรงตามสาขาวิชาชีพและมีวัตถุประสงคในการฝกสหกิจศึกษาที่ชัดเจน  และมี
ระยะเวลา 3-4 เดือนซึ่งมากกวาการฝกงานภาคฤดูรอนที่ใชเวลาเพียง 45 วัน หรือ 6 สัปดาหเทานั้น  

นอกจากนี้ยังมีการจัดใหมีการเรียนรูจากประสบการณจริงในระดับบัณฑิตศึกษาที่เรียกวา 
โครงการทักษะวิศวกรรม หรืออาจเรียกเปน สหกิจศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไดแก โครงการ Chemical 
Engineering Practice School (ChEPS) ของภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี เปนหลักสูตรที่เนนการฝกปฏิบัติโดยสงนักศึกษาบัณฑิตศึกษาไปทํางานเต็มเวลา ณ องคกรผูใช
บัณฑิต เปนเวลาอยางนอย 1 ภาคการศึกษา งานที่ใหนักศึกษาปฏิบัตินั้นเนนงานวิจัยหรือปญหาพิเศษ 
(Project or Problem-based Learning) โดยคัดเลือกนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ไดรับการสนับสนุนจาก
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ และมูลนิธิ
ศึกษาพัฒนา รวมทั้งขอรับการสนับสนุนจากภาคเอกชน โดยเนนบริษัทขนาดใหญในอุตสาหกรรม  
ปโตรเคมี และโครงการ Food Engineering Practice School (FEPS) เปนหลักสูตรการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีเชนเดียวกัน    
โดยคัดเลือกนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากภาคเอกชน และศูนย
พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไดริเร่ิมโครงการสหกิจศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม ในปการศึกษา 2550 โดยเนนงานที่เปนงานวิจัยหรือโครงงานและ
นักศึกษาตองปฏิบัติงานเต็มเวลา 4 เดือน ณ องคกรผูใชบัณฑิต  

รูปแบบ WIL อ่ืน ๆ ในประเทศไทยที่แตกตางจากสหกิจศึกษาและดําเนินการมานานและ   
มีประสิทธิภาพ มีในหลักสูตรวิทยาศาสตรสุขภาพ เชน แพทย พยาบาล ฯลฯ และหลักสูตรครุศาสตร     
ซ่ึงมีการสงนักศึกษาออกไปฝกประสบการณวิชาชีพจํานวนหลายครั้ง ทั้งบางเวลาและเต็มเวลา 

1.3.6 ปญหา อุปสรรค และสัมฤทธิผลของสหกิจศึกษาในประเทศไทย1,2,3 
ในการดําเนินการโครงการสหกิจศึกษานํารองในรุนที่ 1 ถึง 5 ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 2 ของป

การศึกษา 2545 จนถึงภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษา 2547 มีสถาบันอุดมศึกษาเขารวมโครงการ
จํานวน 60 สถาบัน (ไมรวมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณซ่ึงดําเนิน
โครงการสหกิจศึกษาอยูกอนแลว) สวนมากเปนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาค 
และมีวิทยาลัยชุมชนจํานวน 3 แหงเขารวมโครงการ จํานวนหลักสูตรทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีที่เขารวมโครงการสหกิจศึกษานํารองเทากับ 158 หลักสูตร จํานวนนักศึกษา 4,700 คน และมี
จํานวนหลักสูตรทางดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรเทากับ 193 หลักสูตร จํานวนนักศึกษา 5,744 คน 
จะเห็นวาจํานวนหลักสูตรและจํานวนนักศึกษาที่ เขารวมโครงการสหกิจศึกษานํารองทางดาน
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตรมีมากกวาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซ่ึงแตกตางจากการ
ดําเนินงานสหกิจศึกษาของตางประเทศที่การจัดหลักสูตรสหกิจศึกษาในขณะเริ่มตนนั้น  มักจํากัดอยูที่
กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเทานั้น เนื่องจากสามารถคิดโครงงานหรืองานที่ใหนักศึกษาไปปฏิบัติได
ชัดเจนกวากลุมวิชาชีพอ่ืน ๆ การจัดหลักสูตรสหกิจศึกษาในประเทศไทยจึงไมไดจํากัดเฉพาะใน
หลักสูตรทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเทานั้น และมีแนวโนมของความเปนไปไดและนาจะ
ประสบความสําเร็จไดในอนาคตในทุกสาขาวิชาชีพ 

ตลอดระยะ 2 ปการศึกษาของการดําเนินงานโครงการสหกิจศึกษานํารองนั้น มีจํานวน
นักศึกษาเขารวมโครงการทั้งสิ้น 10,444 คน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนแกสถาบันอุดมศึกษาในเบื้องตนเปนเงิน 10,000 บาทตอหัวนักศึกษา และลดลงมาเปน 9,000 
บาทตอหัวนักศึกษา ใชงบประมาณรวม 99.1 ลานบาท นักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรมมากที่สุดรอยละ 31 รองลงมาเปนภาคธุรกิจการคา/บริการ/โรงแรม และหนวยงานราชการ/
รัฐวิสาหกิจ รอยละ 28 และ 25 ตามลําดับ ในบรรดาองคกรผูใชบัณฑิตจํานวนทั้งหมด 2,429 รายนั้นสวน
ใหญจะรับทั้งนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาฝกงานภาคฤดูรอนไปพรอม ๆ กัน ถึงรอยละ 46 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการสหกิจศึกษานํารองทั้ง 5 รุน 

โดยสอบถามความคิดเห็นของทุกฝายที่เกี่ยวของ มีรายละเอียดของปญหาอุปสรรค และผลสัมฤทธิ์ดังนี้ 

 

 
1 รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของสหกิจศึกษานํารองรุนที่ 1 ดําเนินการโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2 รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการสหกิจศึกษานํารองของประเทศไทย ดําเนินการโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระหวาง
ป พ.ศ. 2545-2547 
3 รายงานผลการดาํเนินงานของโครงการสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ป 2549 
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(1) ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานสหกิจศึกษา 

  ปญหาเกี่ยวกับความรู ความเขาใจในหลักการสหกิจศึกษาของทุกฝายที่เกี่ยวของทั้ง
องคกรผูใชบัณฑิต นักศึกษา ตลอดจนบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา เปนปญหาเชิงประจักษในการ
ดําเนินงานโครงการสหกิจศึกษามาโดยตลอด ตั้งแตเร่ิมโครงการสหกิจศึกษานํารองจากรุนที่ 1 ถึงรุนที่ 5  
และจากการสํารวจความคิดเห็นจากผูประกอบการภาคธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยหอการคาไทย ในชวงเดือน
กันยายน 2550 พบวา การสรางองคความรูเกี่ยวกับสหกิจศึกษาที่ผานมานับสิบปยังอยูในวงจํากัด นับเปน
ปญหาและอุปสรรคที่ สําคัญที่ สุดของการดําเนินงานสหกิจศึกษา  มีองคกรผูใชบัณฑิตซึ่ง เปน
องคประกอบที่สําคัญที่จะขาดเสียมิไดในระบบสหกิจศึกษาจํานวนนอยเทานั้นที่เขาใจและเขารวม
โครงการสหกิจศึกษา ในอนาคตหากสถาบันอุดมศึกษาเกิดการตื่นตัวโดยจัดใหมีระบบสหกิจศึกษาใน
หลักสูตรตาง ๆ มากขึ้น อาจประสบกับปญหาในเรื่องจํานวนองคกรผูใชบัณฑิตมีจํากัด ไมเพียงพอตอ
การรองรับจํานวนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น ในการดําเนินโครงการสหกิจศึกษาตอไปนั้น สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะเนนการสรางความรู ความเขาใจในหลักการสหกิจศึกษาเปนหลัก         
และจากการระดมสมองของคณะกรรมการสงเสริมสหกิจศึกษาที่ผานมา มีขอเสนอวา ควรมีการออก
กฎหมายเพื่อใหองคกรผูใชบัณฑิตมีสวนรวมในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาผานโครงการสหกิจศึกษา 
และในการทําหนาที่นี้รัฐควรใหมาตรการแรงจูงใจตอบแทนองคกรผูใชบัณฑิตดวยเชนเดียวกัน 

สวนปญหาในการดําเนินงานสหกิจศึกษาอื่น ๆ ของผูที่เกี่ยวของตาง ๆ มีดังนี้ คือ 
ปญหาในการดําเนินงานสหกิจศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเองนั้น 

พบวา ขาดความตอเนื่องและเชื่อมโยงในระดับนโยบาย การเปลี่ยนผูบริหารทําใหสหกิจศึกษาไมยั่งยืน 
ขาดการเชื่อมโยงในดานนโยบายการวางแผนพัฒนากําลังคนของชาติและการประสานงานระหวาง 
หนวยงานของรัฐในระดับกระทรวงอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เชนกระทรวงวิทยาศาสตร กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงอุตสาหกรรม เปนตน และยังพบวาการประสานงานระหวางสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษากระชั้นชิดมากเกินไป ทําใหสถาบันอุดมศึกษาไมสามารถเตรียมการ
ดําเนินการไดอยางสมบูรณ 

ปญหาในการดําเนินงานสหกิจศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา พบวา สถาบันอุดมศึกษาขาดความตอเนื่องและชัดเจนในระดับนโยบายเชนเดียวกับสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ขาดการวางแผนการทํางานในขั้นตอนตาง ๆ  ของสหกิจศึกษาตาม
ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทําใหปฏิบัติผิดขอกําหนด การเตรียมความพรอม
นักศึกษากอนปฏิบัติงานสหกิจศึกษายังเปนปญหาทั้งดานปริมาณและคุณภาพ ปญหาที่องคกรผูใชบัณฑิต
ใหความสําคัญมากคือนักศึกษาไมมีความอดทนและขาดทักษะในการสื่อสาร  และเสนอแนะให
สถาบันอุดมศึกษาเนนฝกใหนักศึกษามีความสามารถในการปรับตัวและเรียนรูสังคมการทํางานมากขึ้น 
บางสถาบันอุดมศึกษามีหลักสูตรไมเหมาะสม ทําใหนักศึกษาไมเขารวมโครงการสหกิจศึกษาเนื่องจากทาํ
ใหตองเรียนมากกวา 4 ป ไมมีหนวยงานที่รับผิดชอบชัดเจน หรือถามีก็ไมมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการ
ดําเนินงานตามขั้นตอนที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด  การประสานงานของบาง
สถาบันอุดมศึกษากับองคกรผูใชบัณฑิตยังไมเขมแข็ง ใชเพียงจดหมายขอความอนุเคราะหเทานั้นและ
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บางสถาบันอุดมศึกษาไมมีการติดตามดูแลนักศึกษา เปนตน สวนสถาบันอุดมศึกษาที่ยังไมเขารวม
โครงการสหกิจศึกษานํารองในชวงปการศึกษา 2545-2547 เนื่องจากตองใชเวลาในการปรับปรุงหลักสูตร 

สําหรับปญหาในการดําเนินงานสหกิจศึกษาขององคกรผูใชบัณฑิตนั้น พบวา ผูบริหาร
ไมใหความสําคัญกับการทําหนาที่พี่เล้ียงของพนักงาน ไมจัดพี่เล้ียงใหดูแลนักศึกษา ไมจัดสถานที่ และ
เครื่องมือที่เหมาะสมใหนักศึกษาปฏิบัติงาน ไมมีอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน และไมให
คาตอบแทน/สวัสดิการที่จําเปนแกนักศึกษา เปนตน นอกจากนี้องคกรผูใชบัณฑิตยังไมไดประเมินคุณคา
และมูลคาของผลงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาอยางจริงจัง ทําใหไมทราบวาตนไดประโยชนเชนเดียวกัน 
และยังสามารถใชสหกิจศึกษาเปนโอกาสในการคัดเลือกพนักงานใหมได 

อนึ่ง ยังมีหลักสูตรจํานวนมากที่ไมมีการบรรจุรายวิชาเกี่ยวกับการเสริมสรางประสบการณ
วิชาชีพในหลักสูตรแตอยางใด  

(2) สัมฤทธิผลของสหกิจศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พบวาผลการดําเนินงานโครงการสหกิจศึกษานํารอง 

และทั้งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ นั้น ใหขอมูลสัมฤทธิผลของ     
สหกิจศึกษาวาเปนโครงการที่ทั้งมหาวิทยาลัยและองคกรผูใชบัณฑิตไดประโยชนรวมกัน (Win-win 
Project) ดังนี้ 

1)  ศักยภาพของนักศึกษา 
 จากการวิจัยพบวาผูรับผิดชอบโครงการสหกิจศึกษานํารองของสถาบันอุดมศึกษา มีความ
คิดเห็นวา สหกิจศึกษามีสวนในการไดงานทําของบัณฑิตเปนอยางมาก เชน รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ไดใหขอมูลจากการสัมภาษณวา  “บัณฑิตที่ผานกระบวนการสหกิจ
ศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครไดงานทํารอยเปอรเซ็นต” ซ่ึงสอดคลองกับความคิดเห็นของ
ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาวา บัณฑิตที่จบหลักสูตรสหกิจศึกษามีโอกาสไดงานทําเร็วกวา  
   สวนประเด็นประสิทธิภาพการทํางานของบัณฑิตที่จบหลักสูตรสหกิจศึกษา ผลการวิจัย
พบวานักศึกษาและบัณฑิตเห็นวาตนเองมีพัฒนาการดีขึ้นมากหลังจากการออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
ณ องคกรผูใชบัณฑิต อยางไรก็ตาม พนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor) หรือพี่เล้ียง และผูบริหารองคกร
ผูใชบัณฑิตและเจาหนาที่ฝายบุคคลไมสามารถระบุถึงความแตกตางดานศักยภาพที่ชัดเจนระหวางบัณฑิต
ที่ผานกระบวนการสหกิจศึกษากับบัณฑิตในหลักสูตรฝกงานภาคฤดูรอนไดผลการวิจัยดังกลาวชี้ใหเห็น
วาสถาบันอุดมศึกษาควรใหความสําคัญกับการติดตามบัณฑิตใหมากขึ้น เพื่อการศึกษาในเชิงลึกและนํา
ผลมาใชในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตอไป  
  ในดานการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเปรียบเทียบกับนักศึกษาในระบบฝกงานภาคฤดูรอนนั้น 
พี่เล้ียงใหความเห็นวา นักศึกษาหลักสูตรสหกิจศึกษามีศักยภาพดีกวานักศึกษาในหลักสูตรการฝกงาน
ภาคฤดูรอน โดยบัณฑิตที่ไดงานทําแลวเห็นวาสหกิจศึกษาชวยใหตนเองใชเวลาเรียนรูงานนอยลง เขาใจ
ระบบการทํางานในองคกรและปรับตัวไดเร็วข้ึน มีความกาวหนาในสายงานอาชีพ และมีมุมมองในงาน
อาชีพตนเองกวางมากขึ้น นอกจากนี้พี่เล้ียงยังเห็นวาบัณฑิตที่จบหลักสูตรสหกิจศึกษาเปนทรัพยากร      
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ที่พึงประสงคมากกวาบัณฑิตที่ผานหลักสูตรฝกงานภาคฤดูรอน  ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา 
ผูรับผิดชอบโครงการสหกิจศึกษาและอาจารยที่ปรึกษายังไดใหขอมูลผลสัมฤทธิ์ดานศักยภาพนักศึกษา
หลักสูตร    สหกิจศึกษาในภาพรวม เปนอันดับที่ 1 ซ่ึงมากกวาผลสัมฤทธิ์ดานอื่น ๆ ผลการวิจัยดังกลาว
แสดงถึงผลสัมฤทธิ์ของโครงการสหกิจศึกษานํารองดานศักยภาพนักศึกษาอยางแทจริง 
 จากการรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซ่ึงเปนมหาวิทยาลัยที่
เร่ิมโครงการสหกิจศึกษาเปนแหงแรกและผลิตบัณฑิตปอนตลาดแรงงานมาไดเพียง 11 ป พบขอมูลเชิง
ประจักษถึงอัตราการไดงานทําของบัณฑิตหลังจบการศึกษาไปแลว 6 เดือน สูงถึงรอยละ 75-78 (ไมรวม
ศึกษาตอที่มีรอยละ 10-15) เมื่อเทียบกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ นอกจากนี้ขอมูลเชิงคุณภาพ ยังชี้ใหเห็น
วา บัณฑิตมีความกาวหนาในสายงานอาชีพมากกวาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ และประสบการณ    
สหกิจศึกษายังใหประโยชนของคาจางแรงงานที่มากกวาพนักงานใหมในรุนเดียวกัน 
 อยางไรก็ตาม ในดานการจางงานบัณฑิตที่ผานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษานั้น ผลการวิจัย
พบวาไมปรากฏสถาบันอุดมศึกษาใดทําการศึกษาเปรียบเทียบหรือเก็บขอมูลอัตราการไดงานทําอยาง
ชัดเจนระหวางบัณฑิตที่ผานกระบวนการสหกิจศึกษากับบัณฑิตในหลักสูตรฝกงานภาคฤดูรอน มีเพียง
การเก็บขอมูลบัณฑิตโดยรวมเทานั้น นอกจากนี้สถาบันอุดมศึกษาบางแหงไมมีการเก็บขอมูลอัตราการ
ไดงานทําของบัณฑิตเลย  

2)   สถาบันอุดมศึกษา 
 พบวา การดําเนินงานสหกิจศึกษานํารองทําใหเกิดการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา ถึงแมจะพบวามีการลดลงของหลักสูตรสหกิจศึกษาประมาณรอยละ 
30 หลังจากที่ไมไดใหงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินโครงการก็ตาม ทั้งนี้มีสถาบันอุดมศึกษา
จํานวนหนึ่งจะดําเนินงานสหกิจศึกษาก็ตอเมื่อไดรับงบประมาณสนับสนุนเทานั้น โดยมหาวิทยาลัย      
ราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีอัตราการลดลงของหลักสูตรมากกวา รอยละ 50 อยางไรก็
ตามพบวามหาวิทยาลัยดั้งเดิมมีอัตราการเพิ่มขึ้นของหลักสูตรสหกิจศึกษาและมหาวิทยาลัยเอกชนจํานวน
หนึ่งมีแผนจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา ถึงแมจะไมไดรับงบประมาณสนับสนุนจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา นอกจากนี้บัณฑิตที่จบการศึกษาหลักสูตรสหกิจศึกษายังมีโอกาสไดรับการ
เสนองานกอน สหกิจศึกษาจึงมีสวนชวยใหไดงานทําและชวยเพิ่มอัตราการไดงานทําของบัณฑิต และยัง
พบวา อาจารยที่ปรึกษาไดเพิ่มพูนประสบการณของจากการเยี่ยมชมองคกรผูใชบัณฑิต / การนิเทศ และ
อาจารยจํานวนหนึ่งยังไดงานบริการวิชาการแกองคกรผูใชบัณฑิตเพิ่มเติม สวนการรวมมือกันระหวาง
สถาบันอุดมศึกษาและองคกรผูใชบัณฑิตนั้น พบวา สหกิจศึกษามีสวนชวยใหเกิดความรวมมือทาง
วิชาการระหวางสถาบันอุดมศึกษากับองคกรผูใชบัณฑิตตามมาอีกมาก  
 ผลกระทบที่เกิดตอเนื่องจากสหกิจศึกษาในบางสถาบันอุดมศึกษา พบวา มีองคกร
ผูใชบัณฑิตใหทุนอุดหนุนการศึกษาแกนักศึกษาปจจุบันเพิ่มมากขึ้น สถาบันอุดมศึกษาบางแหงยังใช
โอกาสของความรวมมือสหกิจศึกษาในการประชาสัมพันธสถาบันอุดมศึกษาอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ยัง
ไดตอยอดความสัมพันธเชิงลึกกับองคกรผูใชบัณฑิตเพิ่มมากขึ้น เชน การเขามาตั้งหองปฏิบัติการใน
สถาบันอุดมศึกษา เปนตน 
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3)   องคกรผูใชบัณฑิต 

 พบวา องคกรผูใชบัณฑิตไดประโยชนจากการนิเทศของอาจารยที่ปรึกษา ไดประโยชนจาก
รายงานวิชาการ และโครงงานและงานประจําที่นักศึกษาปฏิบัติ องคกรผูใชบัณฑิตยังไดใชประโยชน
ของสหกิจศึกษาในการคัดเลือกพนักงานใหม องคกรผูใชบัณฑิตควรใชประสบการณสหกิจศึกษา       
เปนเกณฑในการคัดเลือกพนักงานใหม โดยมีประเด็นที่นาสนใจจากผูบริหารองคกรผูใชบัณฑิตแหง
หนึ่งวา องคกรผูใชบัณฑิตตองมองใหเห็นถึงความจําเปนในการใชสหกิจศึกษาเพื่อทดแทน ลดและ
ควบคุมคาใชจายในการคัดเลือกและฝกอบรมพนักงานใหมในอนาคต นอกจากนี้พี่เล้ียงยังมีความเห็น
เพิ่มเติมวาการที่องคกรผูใชบัณฑิตจะไดประโยชนจากสหกิจศึกษานั้น นักศึกษาควรไดทํางานที่ตรงกับ
สาขาวิชาชีพ และพี่เล้ียงควรเปนผูกําหนดงานใหนักศึกษาปฏิบัติ และสหกิจศึกษาทําใหเกิดความรวมมือ
ทางวิชาการในระดับมาก สรุปไดวาองคกรผูใชบัณฑิตไดประโยชนจากโครงการสหกิจศึกษา  

จะเห็นวาสหกิจศึกษามีสวนชวยสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในระดับที่นา     
พึงพอใจ ทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งสถาบันอุดมศึกษาและองคกรผูใชบัณฑิต หรือแมแตบัณฑิตที่ผาน
หลักสูตรสหกิจศึกษาเห็นดวยอยางยิ่งวา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควรสนับสนนุใหมสีหกจิ
ศึกษาตอไป ปจจัยที่ชวยสงเสริมสหกิจศึกษาประสบผลสําเร็จตองไดรับความรวมมือจากทุกฝาย         
โดยสถาบันอุดมศึกษาตองมีนโยบายและจัดผูรับผิดชอบที่ชัดเจน องคกรผูใชบัณฑิตตองมีนโยบายและ
สนับสนุนการจัดพี่เล้ียงและงานที่มีคุณภาพ และการสงเสริมสหกิจศึกษานั้น รัฐควรมีแรงจูงใจใหแก
องคกรผูใชบัณฑิต  

จากหลักการแนวคิดการสรางประสบการณวิชาชีพใหกับนักศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษา  
ที่จําเปนตองประสานความรวมมือจากทุกฝายที่เกี่ยวของ เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีความพรอมและ
สมรรถนะทุกดาน ใหคิดเปน ทําเปน และแกปญหาเปน กอนเขาสูสังคมแหงการทํางานจริงและตรงกับ
ความตองการขององคกรผูใชบัณฑิต มีกําลังคนที่มีขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีความจําเปนตองกําหนดกลยุทธเพื่อเปนแนวทางสงเสริมให
สถาบันอุดมศึกษาใชสหกิจศึกษาเปนแนวทางที่สําคัญในการพัฒนาสมรรถนะของบัณฑิต สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะใชประสบการณในการดําเนินงานโครงการสหกิจศึกษานํารองที่ผานมา 
และแนวปฏิบัติที่ดีทั้งจากในประเทศและตางประเทศ ในการกําหนดกลยุทธการดําเนินงานเพื่อใหเกิด
ความยั่งยืนของสหกิจศึกษาตอไป 

1.3.7 ประโยชนของสหกิจศึกษา  
สหกิจศึกษา เปนรูปแบบหนึ่งของ WIL ที่ช้ีใหเห็นถึงการไดประโยชนรวมกันของทุกฝายที่

เกี่ยวของตั้งแตนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษา และองคกรผูใชบัณฑิต ดังนี้ 

(1) ประโยชนท่ีนักศึกษาไดรับ 
การที่นักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเต็มเวลาในองคกรผูใชบัณฑิตนั้น  จะชวยให

นักศึกษาไดเรียนรูและเขาใจชีวิตการทํางานตามสาขาวิชาชีพจริงกอนที่จะจบการศึกษา นักศึกษาจะไดมี
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โอกาสฝกการประยุกตใชความรูทางวิชาการที่เรียนมากับการทํางานจริง ฝกการแกไขปญหาการวาง
แผนการทํางาน และพัฒนาทักษะการสื่อสาร เปนตน การไดรับมอบหมายใหทํางานเชิงปญหาพิเศษหรือ
โครงงาน จะชวยฝกความเปนผูใหญ ทําใหนักศึกษามีความมั่นใจและมีความรับผิดชอบมากขึ้น ในบาง
สถาบันอุดมศึกษา พบวา นักศึกษามีผลการเรียนดีขึ้นหลังกลับจากปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มีการ
แสดงออกถึงความมั่นใจในตนเอง ซ่ึงประเด็นนี้เปนจุดออนของนักศึกษาไทยที่มีความรูความสามารถ  
แตไมกลาแสดงออกหรือซักถาม นอกจากนี้นักศึกษายังไดคนพบและวิเคราะหตัวเอง ไดประสบการณ
การเปนลูกนองและหัวหนางานเปนครั้งแรก ถาขาดทักษะดานใดก็สามารถเรียนเพิ่มเติมในภาคการศึกษา            
ที่กลับมา หรือทราบทิศทางในการประกอบอาชีพของตนเอง มีโอกาสไดรับการเสนองานกอนจบ
การศึกษาหรือถูกเลือกใหเปนพนักงานขององคกรผูใชบัณฑิตนั้น ๆ และยังมีรายไดตอบแทนจากการไป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เปนตน 

(2) ประโยชนท่ีสถาบันอุดมศึกษาไดรับ 
การสงนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของสถาบันอุดมศึกษานั้นเปนการผลิตบัณฑิตที่มี

ศักยภาพและสมรรถนะเปนอยางมาก จากประโยชนที่ไดรับรวมกันทุกฝายที่เกี่ยวของ (Mutual Benefits) 
ประโยชนที่นักศึกษาไดรับนั้นดูจะเปนประโยชนสูงสุด สถาบันอุดมศึกษาจะไดผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ตรงตามความตองการขององคกรผูใชบัณฑิต นับเปนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาที่เกิดจากการผลักดัน
ขององคกรผูใชบัณฑิตอยางแทจริง (Demand Led) นอกจากนี้ยังเปนชองทางหนึ่งในการเชื่อมโลกภาค
การศึกษาและภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเขาดวยกัน โดยการทํางานรวมกันในการผลิตบัณฑิต ทําใหประเทศ
มีทรัพยากรมนุษยที่มีสมรรถนะและสามารถแขงขันได เปนการเปดโอกาสใหองคกรผูใชบัณฑิตไดมี
โอกาสทดลองใชงานนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ กอนที่จะจบการศึกษา ทําใหเกิดความ
ประทับใจในสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ ถือเปนโอกาสในการประชาสัมพันธสถาบันอุดมศึกษาและ       
เพิ่มอัตราการจางงาน ขอมูลที่ไดจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางอาจารยนิเทศกและผูบริหาร
หรือพี่เล้ียง และจากการสัมมนาหลังกลับจากปฏิบัติงานสหกิจศึกษาระหวางอาจารยและนักศึกษายัง
นําไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร หรือรายวิชาตาง ๆ หรือพัฒนาการเรียนการสอน เชน ขอมูล
ที่นักศึกษาขาดทักษะในการสื่อสาร สถาบันอุดมศึกษาอาจเพิ่มเติมการฝกอบรมทักษะสื่อสารระหวาง
บุคคล หรือ ทักษะการนําเสนอผลงาน ในการเรียนในรายวิชาตาง ๆ เปนตน ในการพบปะระหวาง
คณาจารย ผูบริหารองคกรผูใชบัณฑิตและพี่เล้ียงยังทําใหเกิดความรวมมือทางวิชาการ งานวิจัยเชิง-
พาณิชย ไดสรางเครือขายความรวมมือเชิงลึกกับองคกรผูใชบัณฑิต คณาจารยเองยังไดประสบการณ
วิชาชีพเพิ่มเติมอีกดวย 

(3) ประโยชนท่ีองคกรผูใชบัณฑิตไดรับ 

หากสถาบันอุดมศึกษาไดเขาไปชี้แจงหรือสรางความรู ความเขาใจในหลักการสหกิจศึกษา
แกองคกรผูใชบัณฑิตใหทราบแลว องคกรผูใชบัณฑิตจะสามารถกําหนดงานที่มีคุณภาพ หรือวางแผน 
ในการใหนักศึกษาเขาไปทํางานที่เปนประโยชนตอองคกรเองและใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติงานที่ตรงกับ
สาขาวิชาชีพ ไดนักศึกษามาชวยงานและจายคาตอบแทนต่ํา ทําใหพนักงานประจํามีเวลาทํางานอื่นที่มี
ความสําคัญกวา ไดมีโอกาสรวมในการผลิตบัณฑิตหรือพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีศักยภาพสูงออกสู
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สังคม ขณะเดียวกันยังไดใชโอกาสตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาปฏิบัติงานนั้นสัมภาษณงานนักศึกษา
หรือคัดเลือกพนักงานกอนที่จะจบการศึกษา ทําใหมีโอกาสเรียนรูและหลอหลอมลักษณะบุคคลที่องคกร
ตองการ เกิดระบบการคัดสรรพนักงานอยางมีคุณภาพ ประหยัดทรัพยากรและงบประมาณในการคัดเลือก
และฝกอบรมพนักงานใหม ผลจากการทํางานรวมกันระหวางองคกรผูใชบัณฑิตและสถาบันอุดมศึกษา 
ยังตอยอดใหเกิดความรวมมือทางวิชาการอื่น ๆ ตามมา เชน งานวิจัยเชิงพาณิชย การพึ่งพากันและกัน      
ทางขอมูล ขาวสาร ความรู ทรัพยากร และพนักงาน ทําใหขีดความสามารถในการแขงขันของทั้ง
สถาบันอุดมศึกษาและองคกรผูใชบัณฑิตเพิ่มขึ้น นอกจากนี้องคกรผูใชบัณฑิตยังสามารถใชความรวมมือ
สหกิจศึกษาในการเสริมสรางภาพลักษณขององคกรผูใชบัณฑิตในฐานะเปนผูมีความรับผิดชอบตอสังคม 
(Corporate Social Responsibility, CSR) โดยเฉพาะอยางยิ่งตอการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและอุดมศึกษา
ไทย 
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บทท่ี 2 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมสหกิจศึกษา 
 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาอุดมศึกษาไทย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตใหตรงกับความตองการของผูใชบัณฑิต และสามารถ
แขงขันไดในระดับสากล สหกิจศึกษาเปนอีกแนวทางหนึ่งในการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิต สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงมีนโยบายที่จะสนับสนุนและสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษากําหนด
รายวิชาสหกิจศึกษาลงในหลักสูตร หลังจากไดรับผลการประเมินจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของแลววา     
สหกิจศึกษามีประโยชนในการพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะของบัณฑิต และควรดําเนินการสหกิจศึกษา
ตอไป แมวาในการดําเนินการโครงการสหกิจศึกษานํารองในชวงปการศึกษา 2545-2547 ที่ผานมาจะ
ประสบปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการอยูบางก็ตาม  

กอนที่จะดําเนินโครงการสหกิจศึกษาตอไปนั้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได
จัดใหมีการประชุมระดมสมองของคณะอนุกรรมการและคณะทํางานพัฒนาสหกิจศึกษาไทย ในชวง
เดือนกันยายนถึงธันวาคม  2550 จํานวนหลายครั้ง คณะอนุกรรมการและคณะทํางานจากทั้งสองชุดนี้
ประกอบดวยผูที่ เกี่ยวของและมีสวนไดสวนเสีย  ทั้งจากภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคการศึกษา              
เพื่อวิเคราะหสภาพแวดลอมสหกิจศึกษาทั้งภายในและภายนอก พรอมจัดทําแผนกลยุทธ มาตรการ 
แผนงานและโครงการในการสงเสริมการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2551-2555) 

2.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก 
ในการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในอันดับแรกคือจุดแข็งของสหกิจศึกษาพบประเด็นที่

สําคัญ ไดแก ผูบริหารระดับสูงของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีนโยบายสนับสนุนหลักสูตร
สหกิจศึกษา บัณฑิตที่ผานหลักสูตรสหกิจศึกษามีศักยภาพและสมรรถนะสอดคลองกับความตองการของ
องคกรผูใชบัณฑิต มีทั้งสถาบันอุดมศึกษาและองคกรผูใชบัณฑิตที่ดําเนินงานสหกิจศึกษาดวยดี (Good 
Practice) แมวาจะยังคงมีปริมาณนอยและไมขยายผลไปสูการปฏิบัติยังหนวยงานอื่น ๆ ก็ตาม นอกจากนี้
ยังมีเครือขายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา 9 เครือขาย ที่มีแนวโนมที่จะเชื่อมโยงการทํางานของ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา อยางมีประสิทธิผล เปนตน  

สําหรับผลจากการวิเคราะหจุดออน พบวาปญหาสําคัญที่สุดคือ ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ  
สหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา องคกรผูใชบัณฑิต สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และภาค
สังคมยังไมชัดเจน ผูที่มีสวนเกี่ยวของเหลานี้ ยังไมเห็นประโยชนของโครงการสหกิจศึกษา ซ่ึงอยู
ปลายทางของการดําเนินงาน ในขณะเดียวกันก็ยังมีปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการดําเนินงาน เชน ไมมี
ความตอเนื่องของบุคลากรในสายปฏิบัติการที่ดําเนินงานเกี่ยวกับสหกิจศึกษาของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
ทั้งภาครัฐ สถาบันอุดมศึกษาและองคกรผูใชบัณฑิต ไมมีการจัดการความรู เกี่ยวกับสหกิจศึกษา         
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(ขาดฐานขอมูลและการจัดการความรู  แนวปฏิบัติที่จําเปนในการดําเนินงาน  และมีรูปแบบที่
หลากหลาย) และทุกฝายที่เกี่ยวของขาดแรงจูงใจในการดําเนินงานสหกิจศึกษาทําใหรูสึกวาเปนภาระ  

จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกดานโอกาสการพัฒนาสหกิจศึกษา  พบวา
สภาพแวดลอมภายนอกนั้น  เอื้ออํานวยอยางยิ่งที่จะชวยสงเสริมการดําเนินการสหกิจศึกษาตอ              
เชน ภาครัฐมีนโยบายปฏิรูปการศึกษาโดยกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาจัดใหนักศึกษาไดมีการ             
ฝกประสบการณจากการทํางานจริง  องคกรผูใชบัณฑิตใหความสําคัญกับประสบการณการทํางาน                
มีเครือขายที่มีประสิทธิภาพที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชาชีพและทุกหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน บัณฑิต  
ที่ผานหลักสูตรสหกิจศึกษามีโอกาสไดงานทํามากกวา การไปสหกิจศึกษาของนักศึกษายังชวยเสริมสราง
องคความรูและนวัตกรรมระหวางนักศึกษา อาจารยและองคกรผูใชบัณฑิต นอกจากนี้ยังสามารถใชความ
รวมมือสหกิจศึกษาระหวางองคกรผูใชบัณฑิตและสถาบันอุดมศึกษาเปนหนึ่งในตัวช้ีวัดในดานคุณภาพ
การจัดการศึกษาและคุณภาพบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาและองคกรผูใชบัณฑิตมีสวนรวมในการผลิต
บัณฑิตถือเปนสวนหนึ่งของความรับผิดชอบที่มีตอสังคม   

สําหรับผลการวิเคราะหภาวะคุกคามของสหกิจศึกษา พบประเด็นสําคัญอยูที่องคกรผูใช
บัณฑิตไมเห็นประโยชนของสหกิจศึกษา และมองวาสหกิจศึกษาเปนภาระที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งมีขั้นตอน
และความยุงยากในการบริหารจัดการ นอกจากนี้ยังขาดการเชื่อมโยงและประสานงานกันในระดับ
นโยบาย ในการวางแผนพัฒนากําลังคนของชาติระหวางหนวยงานของรัฐในระดับกระทรวงที่เกี่ยวของ
อยางตอเนื่อง เชน กระทรวงวิทยาศาสตร กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม เปนตน  

2.2 สรุปสภาพแวดลอมสหกิจศึกษา 
ภาพรวมของสถานการณในปจจุบันของการดําเนินงานสหกิจศึกษาจากการวิเคราะห

สภาพแวดลอมภายในและภายนอก ไดแสดงในแผนภาพที่ 2-1 ผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นอยางชัดเจน
วา ยังมีโอกาสอยูมากที่จะพัฒนาการดําเนินงานสหกิจศึกษาใหประสบผลสําเร็จไดในอนาคต โดยเนน  
ทิศทางการพัฒนาในการนําสภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอกที่เอื้ออํานวยตอการ
ดําเนินงานมาใชประโยชน เนื่องจากมีนโยบายและทรัพยากรทางดานเครือขายตาง ๆ อยูมาก แตยังใช
ประโยชนไมเต็มที่ เชน เครือขายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา เครือขายสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
สภาหอการคาแหงประเทศไทย เครือขายสมาคมวิชาชีพตาง ๆ เปนตน ตองขยายผลและความรูในการ
ดําเนินการของหนวยงานทั้งสถาบันอุดมศึกษาและองคกรผูใชบัณฑิตที่ดําเนินงานสหกิจศึกษาอยาง        
มีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันตองพยายามลดจุดออนที่สําคัญและเปนประเด็นหลักใหได เชน การทํา
ใหผูมีสวนไดสวนเสีย และประชาชนทราบและเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตโดยใช
หลักสูตรสหกิจศึกษา นอกจากนี้ตองเชื่อมโยงในระดับนโยบายระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนากําลังคนของชาติในระดับกระทรวง ในขณะเดียวกันสหกิจศึกษายังชวยใหเกิดการพัฒนากําลังคน
ที่มีสมรรถนะเพิ่มสูงขึ้น ซ่ึงจะมีผลตอผลิตภาพทางเศรษฐกิจของประเทศอีกดวย การสงเสริมใหองคกร
ผูใชบัณฑิตมีสวนรวมหรือหนาที่ในการชวยผลิตบัณฑิต โดยมีผลตอบแทนหรือแรงจูงใจตอองคกรผูใช
บัณฑิต ก็อาจเปนอีกแนวทางหนึ่งในการสงเสริมสนับสนุนสหกิจศึกษา 
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Situational Analysis
Opportunity

StrengthWeakness

Threat

เปนนโยบายของผูบริหารระดับสงู (4)
มี Good Practice (1)
บัณฑิตมีศักยภาพ (4)
บรรจุในหลักสตูรเพิ่มมากขึ้น (2)
มีเครือขายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา (3)

ความรู ความเขาใจไมชัดเจน (4)
Good Practice นอยและไมขยายผล (3)

ไมมีความตอเนื่องของบุคลากรในสายปฏิบัตกิาร (4)
ไมมีการจัดการความรูเก่ียวกับสหกิจศึกษา (4)
ขาดแรงจูงใจในการดําเนินงาน (4)
คุณภาพนักศึกษาไมเพียงพอ (2)
สถาบันการศึกษาขาดความพรอม (3)
สถาบันการศึกษาไมปฏิบัตติามขอกําหนด (2)
นโยบายสหกิจศึกษาของรัฐไมชัดเจน และตอเนื่อง (4)

นโยบายปฏิรูปการศึกษา (4)
ใหความสําคัญกับประสบการณการทํางาน (4) 
มีเครือขายท่ีมีประสทิธิภาพ (4)
บัณฑิตมีโอกาสไดงานทํามากกวา (4)
เสริมสรางองคความรูและนวัตกรรม (4)
กําหนดเปนตวัช้ีวัด (4) 
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ไมเห็นประโยชน (4)
ขาดการเชื่อมโยงและประสานงานกันในระดับ
นโยบาย (4)
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3.33 4.00
Situational Analysis

Opportunity

StrengthWeakness

Threat

เปนนโยบายของผูบริหารระดับสงู (4)
มี Good Practice (1)
บัณฑิตมีศักยภาพ (4)
บรรจุในหลักสตูรเพิ่มมากขึ้น (2)
มีเครือขายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา (3)

ความรู ความเขาใจไมชัดเจน (4)
Good Practice นอยและไมขยายผล (3)

ไมมีความตอเนื่องของบุคลากรในสายปฏิบัตกิาร (4)
ไมมีการจัดการความรูเก่ียวกับสหกิจศึกษา (4)
ขาดแรงจูงใจในการดําเนินงาน (4)
คุณภาพนักศึกษาไมเพียงพอ (2)
สถาบันการศึกษาขาดความพรอม (3)
สถาบันการศึกษาไมปฏิบัตติามขอกําหนด (2)
นโยบายสหกิจศึกษาของรัฐไมชัดเจน และตอเนื่อง (4)

นโยบายปฏิรูปการศึกษา (4)
ใหความสําคัญกับประสบการณการทํางาน (4) 
มีเครือขายท่ีมีประสทิธิภาพ (4)
บัณฑิตมีโอกาสไดงานทํามากกวา (4)
เสริมสรางองคความรูและนวัตกรรม (4)
กําหนดเปนตวัช้ีวัด (4) 

เศรษฐกิจตกต่ํา (1)
ไมเห็นประโยชน (4)
ขาดการเชื่อมโยงและประสานงานกันในระดับ
นโยบาย (4)

2.803.00

3.33 4.00

 
แผนภาพที่ 2-1 สรุป SWOT Analysis ของการดําเนนิงานสหกิจศกึษา 
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บทท่ี 3  

วัตถุประสงคและเปาหมาย 
 

 สหกิจศึกษา เปนระบบการศึกษาที่มุงเนนใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติงานในองคกรผูใช
บัณฑิตอยางมีระบบ โดยจัดใหมีการเรียนการสอนในสถานศึกษารวมกับการใหนักศึกษาไปปฏิบัติงาน
จริง  ณ องคกรผูใชบัณฑิตที่เขารวมโครงการสหกิจศึกษา ซ่ึงเนนการเรียนรูจากประสบการณการทํางาน
จริงเปนหลัก  ทําใหนักศึกษาไดรับประสบการณจากการทํางาน สามารถมองเห็นแนวทางการประกอบ
อาชีพในอนาคต และทําใหนักศึกษามีคุณภาพและคุณลักษณะที่ตรงตามความตองการขององคกรผูใช
บัณฑิตและตลาดแรงงาน  อยางไรก็ตาม ในชวงเวลาที่ผานมาจนถึงปจจุบันบัณฑิตที่จบการศึกษา
หลักสูตร สหกิจศึกษาในสาขาวิชาตาง ๆ ยังมีจํานวนนอยมากโดยในปการศึกษา 2549 มีบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชาจํานวนรวม 261,663 คน ในจํานวนนี้เปนผูจบการศึกษาในหลักสูตรสหกิจ
ศึกษาเพียง 13,630 คน คิดเปนรอยละ 5.21 เทานั้น จึงตองเรงขยายผลโดยการสงเสริมและสนับสนุนการ
จัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณใหกวางขวางมากยิ่งขึ้นทั้งในดานนักศึกษา 
สถาบันอุดมศึกษา หลักสูตร และองคกรผูใชบัณฑิต สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงกําหนด
วัตถุประสงคและเปาหมายของการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาไวดังนี้ 

3.1  วัตถุประสงค 
 1)  เพื่อพัฒนาบัณฑิตทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร        
ใหมีคุณลักษณะและสมรรถนะที่ตรงตามความตองการขององคกรผูใชบัณฑิต 

 2)  เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาซึ่งเปนภาคผูผลิตบัณฑิตไดเชื่อมโยงสัมพันธกับองคกรผูใช
บัณฑิตและเกิดการบูรณาการความรวมมือในการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัย และการ
สรางองคความรูใหม 

 3) เพื่อใหองคกรผูใชบัณฑิตไดรับประโยชนจากโครงงานหรืองานที่นักศึกษาปฏิบัติ อีกทั้ง
ใชประโยชนจากสหกิจศึกษาเปนแนวทางหนึ่งในการสรรหาและพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ  

 4) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

3.2 เปาหมาย 
 1)  เสริมสรางใหเกิดความรู ความเขาใจในหลักการสหกิจศึกษาแกทุกฝายที่เกี่ยวของ
โดยตรง คือ สถาบันอุดมศึกษา (อาจารย บุคลากรและนักศึกษา) องคกรผูใชบัณฑิตและภาคสังคม โดย
การทําประชาสัมพันธเชิงความรูทั่วไปแกภาคสังคม และความรูเชิงลึกสําหรับกลุมที่ตองบริหารจัดการ          
การดําเนินงานสหกิจศึกษา ไดแก กลุมสถาบันอุดมศึกษาและองคกรผูใชบัณฑิต 

 2) ใชสหกิจศึกษาเปนแนวทางหนึ่งในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทยใหผลิต
บัณฑิตที่มีสมรรถนะตรงตามความตองการของผูใชบัณฑิตใหมากที่สุด ลดผลการสูญเปลาในการผลิต
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บัณฑิตและนําพาประเทศใหสามารถแขงขันได โดยสงเสริมและสนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษาเขา
รวมโครงการสหกิจศึกษาเพิ่มขึ้นอยางมีคุณภาพและยั่งยืนตามมาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษากําหนด (ภาคผนวกที่ 1) จากจํานวนสถาบันอุดมศึกษาที่มี 88 สถาบันในปการศึกษา 2549       
ใหเพิ่มขึ้นรอยละ 10 ตอปการศึกษา เปน 97, 106, 117, 129, 142 และ เปน 156 สถาบันอุดมศึกษาใน       
ปการศึกษา 2555 โดยไมจํากัดสาขาวิชาชีพหรือหลักสูตร  

 3) จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรสหกิจศึกษามีคุณภาพเปนที่นาพึงพอใจของ
องคกรผูใชบัณฑิตเพิ่มขึ้นตามเกณฑประเมิน (Base Line)  ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่สํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาจะจัดทําขึ้น และมีจํานวนนักศึกษาสหกิจศึกษาเพิ่มขึ้นรอยละ 10 ตอปการศึกษา 
จาก 13,630 คนในปการศึกษา 2549 เพิ่มขึ้นเปน 15,000 16,500 18,150 20,000 22,000 และเปน 24,000 
คนในปการศึกษา 2555 

 4) มีจํานวนองคกรผูใชบัณฑิตเขารวมโครงการสหกิจศึกษาเพิ่มขึ้นอยางมีคุณภาพและ
ยั่งยืนรอยละ 10 ตอปการศึกษา จาก 5,810 องคกรในปการศึกษา 2549 เพิ่มขึ้นเปน 6,400 7,040 7,750 
8,530 9,400 และเปน 10,340 องคกรในปการศึกษา 2555 
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บทท่ี 4 

กลยุทธ  มาตรการ แผนการดาํเนินงาน โครงการและกิจกรรม 
 

 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีนโยบายสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาระบบ     
สหกิจศึกษาอยางตอเนื่องและยั่งยืน เพื่อใหบัณฑิตมีความสมบูรณพรอม มีคุณภาพและคุณลักษณะที่ตรง
ตามความตองการขององคกรผูใชบัณฑิต โดยบูรณาการความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษา นักศึกษา 
และองคกรผูใชบัณฑิต ซ่ึงจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และสงผลตอการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวมตอไป จากแนวนโยบายดังกลาวและจากผลการวิเคราะห SWOT  
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงกําหนดกลยุทธ มาตรการ แผนการดําเนินงานโครงการและ
กิจกรรมสําหรับสนับสนุนและสงเสริมการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา ในชวงป พ.ศ.2551-2555      
ไวดังนี้  
 

4.1 กลยุทธและมาตรการหลัก 
 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดกําหนดกลยุทธหลักที่สําคัญไว 5 ประการ และ
ในแตละกลยุทธไดกําหนดมาตรการหรือแนวปฏิบัติเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายไว 
ดังตอไปนี้  

4.1.1 การเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษา 
 ถึงแมวา สหกิจศึกษาจะมีจุดกําเนิดในประเทศไทยตั้งแต พ.ศ. 2536 มีสถาบันอุดมศึกษาและ
องคกรผูใชบัณฑิตทั้งภาครัฐและเอกชนเขามามีสวนรวมจํานวนหนึ่งก็ตาม แตความรูความเขาใจใน
หลักการและเนื้อหาสาระของสหกิจศึกษายังไมมีความแพรหลายและเปนที่เขาใจตรงกัน สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงจําเปนตองสรางความรูความเขาใจในหลักการสหกิจศึกษาในวงกวาง
สําหรับภาคสังคม และความรู เชิงลึกพรอมทั้งวิธีปฏิบัติที่ ถูกตองของสหกิจศึกษาตามมาตรฐาน               
ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด (ภาคผนวกที่ 2) ทั้งในสวนของสถาบันอุดมศึกษา นิสิต
นักศึกษา และองคกรผูใชบัณฑิต เพื่อใหผูที่มีสวนเกี่ยวของทั้งหมดมองเห็นความสําคัญในคุณประโยชน
อยางแทจริงของสหกิจศึกษาและตัดสินใจเขารวมโครงการดวยความรู และความเขาใจที่ถูกตอง 
มาตรการสําคัญมีดังตอไปนี้  
 (1) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดําเนินการเผยแพรความรูในวงกวางแกภาค
สังคมทั่วไป ไดแก ผูบริหารองคกรผูใชบัณฑิตในรูปการสัมมนา ประชาชนทั่วไปในรูปของสื่อเอกสาร 
ส่ือวิทยุและโทรทัศนอยางตอเนื่องตลอดเวลา  
 (2)  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะสงเสริมและสนับสนุนงบประมาณให
สถาบันอุดมศึกษาและองคกรผูใชบัณฑิตตัวอยางที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) เปนผูสรางความรู 
ความเขาใจในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการแกสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานทรัพยากรมนุษยของ
องคกรผูใชบัณฑิตใหมีความสามารถในการดําเนินการสหกิจศึกษาอยางเปนรูปธรรมได ผานเครือขาย
พัฒนาอุดมศึกษา เครือขายวิชาชีพ เครือขายทรัพยากรมนุษย เครือขายสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
และสภาหอการคาแหงประเทศไทย เปนตน 
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 (3)  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะสงเสริมการวิจัยเชิงนโยบาย การวิจัย
สถาบัน การวิจัยเชิงวิชาการ และการติดตามประเมินผลที่เกี่ยวของกับสหกิจศึกษาทั้งในประเทศและ
ตางประเทศอยางกวางขวาง ครอบคลุมประเด็นสําคัญเกี่ยวกับระบบการศึกษา การทํางานของบัณฑิต  
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะจัดสรรเงิน
งบประมาณสนับสนุนการวิจัยตามกรอบแนวทางดังกลาว ปละประมาณ 5-10 ลานบาท  
 (4)  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะสงเสริมและสนับสนุนงบประมาณใน         
การเผยแพรความรูประสบการณ และแนวปฏิบัติที่ดี ที่เกิดขึ้นในสถาบันอุดมศึกษา องคกรผูใชบัณฑิต 
หรือหนวยงานสนับสนุนอื่นๆอยางกวางขวางและเผยแพรไปสูภาคสังคมและประชาชน  โดยให
สมาคมสหกิจศึกษาไทยเปนผูรับผิดชอบ ดังนี้ 

 -จัดใหมีการประชุมวิชาการสหกิจศึกษานานาชาติทุก ๆ 2 ป จัดประชุมวิชาการวัน   
สหกิจศึกษาไทยในเดือนเมษายนทุกป  

 -จัดใหสถาบันอุดมศึกษา และองคกรผูใชบัณฑิตจัดประชุมหารือ หรือประชุมเชิง
ปฏิบัติการเปนการเฉพาะกิจไดอยางตอเนื่องตลอดเวลาผานเครือขายพัฒนาอุดมศึกษา 

 -จัดทํา Website “ Co-op Education ” ใหเปนแหลงรวบรวมขอมูลขององคกรที่
เกี่ยวของกับสหกิจศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ การประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดี
เกี่ยวกับสหกิจศึกษา พรอมตัวอยางขององคกรที่ไดรับการพิจารณาวา มีแนวปฏิบัติที่ดีดวย นอกจากนี้   
ยังใชเปนฐานขอมูลรายชื่อองคกรผูใชบัณฑิต กิจการขององคกรผูใชบัณฑิต พรอมหมายเลขโทรศัพท
ของผูประสานงาน รวมทั้งเปนฐานขอมูลของสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ ที่รวมโครงการสหกิจศึกษาเพื่อ
เปนแหลงที่ทุกองคกร รวมทั้งนิสิตนักศึกษาสามารถหาความรู และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกัน
ได สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานเพื่อให Website     
“Co-op Education”  เปน Knowledge Society  ของสหกิจศึกษาในประเทศไทย  

 -จัดทําวารสารสหกิจศึกษาไทย เพื่อเผยแพรความรูความเขาใจประสบการณ และแนว
ปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับสหกิจศึกษา และเพื่อสงเสริมความเขาใจอันดีระหวางผูรับผิดชอบงานสหกิจศึกษา     
ทุกระดับ โดยจะพิมพเปนประจําปละ 2 ฉบับ เปนอยางนอย และเผยแพรสูสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงและ
ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม พรอมเผยแพรผาน Website “Co-op Education” 
  4.1.2 การกําหนดมาตรฐานการดําเนินงานสหกิจศึกษาไทย 
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดกําหนดมาตรฐานการดําเนินงานสหกิจ
ศึกษาทั้งในสวนของสถาบันอุดมศึกษา และองคกรผูใชบัณฑิต เพื่อใหเกิดผลในการปฏิบัติอยางถูกตอง        
เปนแนวทางในการสนับสนุนสงเสริม และเปนไปในทิศทางเดียวกันดังแสดงในภาคผนวกที่ 1 
 4.1.3   การสงเสริมและสนับสนุนสหกิจศึกษาไทย 
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กําหนดแนวทางการสงเสริมและสนับสนุน
เพื่อใหสหกิจศึกษาประสบความสําเร็จมีคุณภาพและยั่งยืน ดังนี้ 
 (1)  แตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบดวยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา      



 27
เปนประธาน กรรมการประกอบดวยผูแทนองคกรผูใชบัณฑิตทั้งภาครัฐและเอกชน  หนวยงานที่
เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพ เชน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย กระทรวงแรงงาน เปนตน 
ทําหนาที่ในการกําหนดแนวทางในการดําเนินงานสงเสริมและสนับสนุนสหกิจศึกษาใหสอดคลองกับ
นโยบายของรัฐบาล และคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ   
 (2) การจูงใจดานภาษี รัฐพึงกําหนดมาตรการจูงใจดานภาษีใหแกองคกรผูใชบัณฑิต    
โดยองคกรผูใชบัณฑิตสามารถนําคาใชจายที่เกิดขึ้นในการดําเนินงานสหกิจศึกษา เชน คาตอบแทนและ
สวัสดิการที่จายแกนักศึกษา คาปฐมนิเทศ คาเล้ียงรับรองและจัดประชุม มาหักลดหยอนภาษีไดในอัตรา  
2 เทาของคาใชจาย  
 (3)  การจูงใจใหอาจารยและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาเขารวมดําเนินการสหกิจศึกษา 
โดยมีการผลักดันการกําหนดมาตรการใหอาจารยและบุคลากรนําภาระงานดานสหกิจศึกษา เชน          
การนิเทศงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา ไปเปนผลงานทางวิชาการได 
 (4)  มาตรการจูงใจอื่น ๆ ที่รัฐควรใหเพิ่มเติม คือ ใชการมีสวนรวมในโครงการสหกิจ
ศึกษาเปนมูลคาเพิ่มประกอบเอกสารในการยื่นขอการสงเสริมการลงทุน การประกาศเกียรติคุณและหรือ
มอบเกียรติบัตรแกองคกรผูใชบัณฑิตและผูทําคุณประโยชนอยางสูงตอการสงเสริมสนับสนุนการจัด   
สหกิจศึกษาทุกปในวันสหกิจศึกษาไทย พรอมเผยแพรขาวผานสื่อหนังสือพิมพ วิทยุและโทรทัศน       
เปนตน     
 (5)  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะประสานกับสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ในการใหความสําคัญของการจัดใหมีการฝกประสบการณวิชาชีพในรูปแบบ
สหกิจศึกษา โดยกําหนดความรวมมือที่องคกรผูใชบัณฑิตรับนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเปน
ตัวช้ีวัดยอยของความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษาและองคกรผูใชบัณฑิตซึ่งเปนตัวช้ีวัดใหมในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา  
 (6)  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรให
เครือขายพัฒนาอุดมศึกษาภูมิภาค 9 เครือขาย และสมาคมสหกิจศึกษาไทย ในการบริหารจัดการ และการ
รณรงคสงเสริมดานสหกิจศึกษาทุกปงบประมาณ  
 (7)  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการทําขอตกลง
ความรวมมือการจัดสหกิจศึกษา รวมทั้ง การใชทรัพยากรและองคความรูรวมกันระหวางเครือขายเพื่อการ
พัฒนาอุดมศึกษาหรือสถาบันอุดมศึกษากับภาคองคกรผูใชบัณฑิตเปนรายกลุมสาขาวิชา และรายกลุม
ประเภทองคกรผูใชบัณฑิต 
 (8)  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะสนับสนุนและสงเสริมใหสมาคมสหกิจ
ศึกษาไทยประสานกับสมาคมสหกิจศึกษาโลก หรือเครือขายความรวมมืออ่ืน ๆ ในการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ   
 (9)  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะประสานกับเครือขายทรัพยากรบุคคลของ
องคกรผูใชบัณฑิต สนับสนุนใหองคกรผูใชบัณฑิตใชประสบการณสหกิจศึกษาเปนมูลคาเพิ่มในการ
สมัครเปนพนักงานใหม 
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 4.1.4   การสงเสริมและสนับสนุนสหกิจศึกษานานาชาติ  
  การดําเนินการสหกิจศึกษานานาชาติเปนแนวทางหนึ่งที่จะชวยยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานของสหกิจศึกษาไทย และมีผลตอการพัฒนาคุณภาพของการอุดมศึกษาไทยใหสามารถเขาสูการ
แขงขันทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกตอไปได สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะสงเสริม
สนับสนุนการดําเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติ ดังนี้ 
 (1) ใหสมาคมสหกิจศึกษาไทยเปนหนวยงานกลางรวมทําหนาที่ประสานงานกับองคกร
ตางประเทศในการกําหนดกรอบความรวมมือ และขอตกลงในการดําเนินงานดานสหกิจศึกษารวมกัน 
รวมทั้ง การจัดสงนักศึกษาสหกิจศึกษา และการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจศึกษากับตางประเทศ         
โดยกําหนดงานที่มีมาตรฐานไมต่ํากวามาตรฐานงานของระบบสหกิจศึกษาไทย 
 (2) สมาคมสหกิจศึกษาไทยใหบริการขอมูลสารสนเทศแกสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ
ในการจัดสงนักศึกษามาปฏิบัติงาน ณ องคกรผูใชบัณฑิตในประเทศไทย 
 (3) สมาคมสหกิจศึกษาไทยรวมกับสถาบันอุดมศึกษาไทยที่เปนสมาชิก จัดโครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจศึกษาระหวางประเทศไทยและนานาชาติ โดยใชเครือขายความรวมมือจาก
สมาคมสหกิจศึกษาของประเทศตาง ๆ และ สมาคมสหกิจศึกษาโลก 

4.1.5   การติดตามประเมินผล  
 การติดตามประเมินผลตองดําเนินงานในทุกองคกรที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน        
สหกิจศึกษา โดยอาจดําเนินการดังนี้  
 (1)  การรายงานผลการดําเนินงาน โดยสถาบันอุดมศึกษาจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน  
ขอมูลประกอบดวยจํานวนนักศึกษาสหกิจศึกษา ในแตละภาคการศึกษา กระบวนการสหกิจศึกษา           
ที่สถาบันดําเนินการ รายช่ือองคกรผูใชบัณฑิต รายชื่อโครงงาน/หัวขอรายงานของนักศึกษา ผลการ
ประเมิน และรายงานผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา รวมทั้งการนิเทศนักศึกษา ณ องคกรผูใชบัณฑิตที่   
พี่เล้ียง และอาจารยนิเทศจัดทําขึ้น ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน สถาบันอุดมศึกษาตองจัดสง
รายงานใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 2 เดือน หลังจากสิ้นปการศึกษา  
 (2)  การตรวจเยี่ยม (Site Visit) จัดใหมีการตรวจเยี่ยมการดําเนินงานสหกิจศึกษาที่
สถาบันอุดมศึกษา และองคกรผูใชบัณฑิต เพื่อติดตามผลการดําเนินงาน ผลสัมฤทธ์ิที่เกิดขึ้นทั้งตอ
นักศึกษา  สถาบันอุดมศึกษา องคกรผูใชบัณฑิต และรวบรวมปญหาอุปสรรค เพื่อนําผลการติดตามมา
ปรับกลยุทธในการดําเนินงานในปตอไป การตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษา องคกรผูใชบัณฑิตอาจ
ดําเนินการหมุนเวียนสถาบัน และองคกรผูใชบัณฑิตในแตละภาคการศึกษา หรือจัดกลุมประเภทสถาบัน 
องคกรผูใชบัณฑิตในการตรวจเยี่ยมแตละครั้งก็ได  
 (3)   การวิจัยผลสัมฤทธ์ิ เพื่อนําผลการวิจัยประกอบการกําหนดนโยบาย จัดทํากลยุทธ 
มาตรการ  และแนวทางในการดําเนินงานสหกิจศึกษาในชวงตอไป  สํานักงานคณะกรรมการ                
การอุดมศึกษาจะจัดจางที่ปรึกษาดําเนินการวิจัย โดยอาจดําเนินการ 2-3 ป/คร้ัง 
 (4)  รายงานสหกิจศึกษาในรอบป สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะประมวลผล
การดําเนินกิจการ ทั้งดานสถาบันอุดมศึกษา ดานองคกรผูใชบัณฑิต และนิสิตนักศึกษาสหกิจศึกษาที่
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แสดงถึงความกาวหนาและผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติการประจําป เพื่อเผยแพรตอสังคมและรายงาน
ตอคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4.2  แผนการดําเนินงาน 
 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดทําแผนการดําเนินงานสหกิจศึกษาประจําป 
เพื่อใหทุกองคกรที่เกี่ยวของรับทราบ เพื่อเตรียมการและเขารวมกิจกรรม  (ดังแสดงในตารางที่ 4-1
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ตารางที่ 4-1 แผนการดําเนินงานสหกิจศึกษาประจําป 

รอบปงบประมาณ 
กิจกรรม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ผูรับผิดชอบ 

1.สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

1.1 การประชุมคณะอนุกรรมการสงเสริมการพัฒนาสหกิจ-
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

            สกอ. 

1.2 การจัดหรือสนับสนุนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเฉพาะ
กิจใหกับสถาบันอุดมศึกษา และองคกรผูใชบัณฑิต 

            สกอ., คณะอนุกรรมการ 

1.3 การสนับสนุนโครงการวิจัยเกี่ยวกับสหกิจศึกษาที่ขอรับ
ทุนวิจัย (การวิจัยเชิงนโยบาย การวิจัยสถาบัน การวิจัยเชิง
วิชาการ) 

            สกอ., คณะอนุกรรมการ 

1.4 การสนับสนุนโครงการวิจัยสัมฤทธิ์ของการดําเนินการ  
สหกิจศึกษา (2-3 ปการศึกษาตอครั้ง) 

            สกอ., คณะอนุกรรมการ 

1.5 การตรวจเยี่ยม (Site Visit) สถาบันอุดมศึกษา และองคกร
ผูใชบัณฑิตที่รวมดําเนินงานสหกิจศึกษา 

            สกอ., คณะอนุกรรมการ 

1.6 การจัดทําและเสนอรายงานผลการดําเนินงานสหกิจศึกษา 

(ของปงบประมาณที่ผานมา) 

            สกอ. 

2. สมาคมสหกิจศึกษาไทย 

2.1 การจัดทําวารสารสหกิจศึกษาไทย / Newsletter 

            สมาคมฯ, สกอ. 

2.2 การจัดทํา Website "Co-op Education" ฐานขอมูลและ 

สารสนเทศสหกิจศึกษา และใหบริการขอมูลสารสนเทศ 

            สมาคมฯ, สกอ. 
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รอบปงบประมาณ กิจกรรม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ผูรับผิดชอบ 

2.3 การเผยแพรประชาสัมพันธสหกิจศึกษาตอภาคสังคม  

และประชาชนโดยผานสื่อตางๆ เชน สื่อสิ่งพิมพ โทรทัศน 
 

            สมาคมฯ, สกอ. 

2.4 การจัดอบรมเสริมสรางความรูและประสบการณสหกิจ
ศึกษาใหกับบุคลากร ไดแก ผูประสานงาน อาจารยที่ปรึกษา/
นิเทศ และพี่เลี้ยง 

            สมาคมฯ, สกอ., คณะอนุกรรมการ 

2.5 การจัดงานวันสหกิจศึกษา 

    1) การจัดประชุมวิชาการสหกิจศึกษาประจําป "วันสหกิจ
ศึกษา" 

    2) การจัดประกวดเพื่อมอบรางวัลดีเดน 

       - รับสมัครการเขาประกวดนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเดน 

 สถาบันอุดมศึกษาดีเดน องคกรผูใชบัณฑิตดีเดน โครงงาน/ 

รายงานดีเดน 

- ประกาศผลการตัดสิน 

    3)  การจัดนิทรรศการแสดงผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

สหกิจศึกษาในวันสหกิจศึกษา และหรือประจําภาคการศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษา 

            สมาคมฯ, สกอ., คณะอนุกรรมการ,  

สถาบันอุดมศึกษา, เครือขายเพื่อการ
พัฒนาอุดมศึกษา 

2.6 การสงเสริมและประสานการจัดสหกิจศึกษาไทยและ     
สหกิจศึกษานานาชาติ 

            สมาคมฯ, สกอ. 
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รอบปงบประมาณ กิจกรรม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ผูรับผิดชอบ 

2.7  การจัดประชุมวิชาการสหกิจศึกษานานาชาติ (ทุก 2ปตอ
ครั้ง) 

            สมาคมฯ , สกอ., คณะอนุกรรมการ,  

ส.อุดมศึกษา, องคกรผูใชบัณฑิต 

2.8 การจัดทําและเสนอรายงานผลการดําเนินงานสหกิจศึกษา 

(ของปงบประมาณที่ผานมา) 

            สมาคมฯ 

3. เครือขายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา 

3.1 ดําเนินกิจกรรมรณรงคสงเสริมและประสานการดําเนินการ
สหกิจศึกษาใหกับสถาบันสมาชิก นักศึกษา และองคกรผูใช
บัณฑิต เชน การประชุมสัมมนาเพื่อการสรางความรูความ
เขาใจ การวางแผนกลยุทธ การประชาสัมพันธ เปนตน 

             เครือขายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา, 

 สถาบันสมาชิก 

3.2 การจัดนิทรรศการสหกิจศึกษาในวันสหกิจศึกษา ในระดับ
เครือขาย(ภูมิภาค) และระดับสถาบันสมาชิก 

            เครือขายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา, 

สถาบันสมาชิก 

3.3 การจัดทําและเสนอรายงานผลการดําเนินงานสหกิจศึกษา 

(ของปงบประมาณที่ผานมา) 

            เครือขายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา 

 



4.3 โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธสหกิจศึกษา พ.ศ. 2551-2555 
 

จากการที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีนโยบายการสงเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาระบบสหกิจศึกษาอยางตอเนื่องและยั่งยืน เพื่อใหบัณฑิตมีความสมบูรณพรอม มีคุณภาพและ
สมรรถนะที่ตรงความตองการขององคกรผูใชบัณฑิต และไดกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของการ
สงเสริมพัฒนาสหกิจศึกษาในระยะ 5 ป (ระหวางป พ.ศ. 2551 – 2555) รวมทั้งกําหนดกลยุทธหลักที่
สําคัญในการดําเนินการไว 5 ประการ คือ 

1. การเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษา 
2. การกําหนดมาตรฐานการดําเนินงานสหกิจศึกษาไทย 
3. การสงเสริมและสนับสนุนสหกิจศึกษาไทย 
4. การสงเสริมและสนับสนุนสหกิจศึกษานานาชาติ 
5. การติดตามประเมินผล 

พรอมกับไดกําหนดมาตรการหรือแนวปฏิบัติของแตละกลยุทธ เพื่อบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่
กําหนดนั้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยคณะอนุกรรมการสงเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษา จึงไดกําหนดโครงการ/กิจกรรม  กลุมเปาหมาย  ตัวช้ีวัด  งบประมาณและ
ผูรับผิดชอบ เพื่อรองรับและตอบสนองตอกลยุทธสหกิจศึกษาระหวาง พ.ศ. 2551-2555 ขึ้นโดยมี
หนวยงานที่เปนผูรับผิดชอบ 3 หนวยงานหลัก ไดแก 1) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา              
2) สมาคมสหกิจศึกษาไทย 3) เครือขายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 4-2         
ที่แนบ 
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ตารางที่ 4-2 โครงการ/กิจกรรม กลุมเปาหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ และผูรับผิดชอบ ตามกลยุทธสหกิจศกึษา พ.ศ.2551-2555 
งบประมาณ โครงการ/กิจกรรม กลุมเปาหมาย ตัวชี้วัด 

2551 2552 2553 2554 2555 
ผูรับผิดชอบ 

1. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  1.1 การจัดทํากลยุทธสหกิจศึกษา 
    1) ยกรางกลยุทธสหกิจศึกษาเสนอ 
    2) เสนออนุกรรมการสหกิจศึกษาฯ และอนุแผนฯ 
    3) เสนอ กกอ.พิจารณาใหความเห็นชอบ 
 

 
- สกอ.,สมาคมสหกิจศึกษา
ไทย เครือขายเพื่อการพัฒนา
อุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษา
องคกรผูใชบัณฑิตโดยทั่วไป 
หนวยงานและองคกรที่
เกี่ยวของ 

 
-กลยุทธที่นําไปปฏิบัติได 

 
500,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
กกอ.,สกอ.,

คณะอนุกรรมการ 

  1.2 การประชุมสัมมนานายกสภาและบุคลากร
ระดับบริหารของสถาบันอุดมศึกษา สมาคมสหกิจ
ศึกษาไทย เครือขายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา และ
องคกรผูใชบัณฑิตเพื่อรับทราบและนํากลยุทธ 
สหกิจศึกษาไปสูการปฏิบัติ 

- นายกสภา ผูบริหารระดับสูง
ของสถาบันอุดมศึกษา  
สมาคมสหกิจศึกษาไทย 
เครือขายเพื่อการพัฒนา 
อุดมศึกษา องคกรผูใชบัณฑิต 
และผูบริหารหรือผูแทน 
หนวยงานและองคกรที่
เกี่ยวของ 
 

- จํานวนโครงการและ 
บุคลากรผูเขารวมโครงการ 
- การนํากลยุทธไปสูการ
ปฏิบัติ 

2,500,000 
 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 สกอ., 
คณะอนุกรรมการ 

  1 .3  การจัดหรือสนับสนุนการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเฉพาะกิจใหกับสถาบันอุดมศึกษา และ
องคกรผูใชบัณฑิต เชน ตามกลุมสาขาวิชา หรือ  
รายกลุมประเภทขององคกรผูใชบัณฑิต 

- สถาบันอุดมศึกษา และ
องคกรผูใชบัณฑิตที่มีความ
สนใจรวมกันในรายสาขาวิชา
หรือรายกลุมประเภทองคกร
ผูใชบัณฑิต เชน กลุม
อุตสาหกรรมตาง ๆ 
 

- จํานวนสถาบันอุดม 
ศึกษา และกลุมสาขาวิชาที่
เขารวมประชุม 
-จํานวนและประเภท 
ขององคกรผูใชบัณฑิต 
ที่เขารวมประชุม 
- การนําผลการประชุมไป
ปฏิบัติ 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 สกอ., 
คณะอนุกรรมการ 
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งบประมาณ โครงการ/กิจกรรม กลุมเปาหมาย ตัวชี้วัด 
2551 2552 2553 2554 2555 

ผูรับผิดชอบ 

  1.4 การสงเสริมการวิจัยเกี่ยวกับสหกิจศึกษา  
(การวิจัยเชิงนโยบาย การวิจัยสถาบัน การวิจัยเชิง
วิชาการ) 
 

- สกอ. สมาคมสหกิจศึกษา
ไทย เครือขายเพื่อการพัฒนา
อุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษา 
นักศึกษา องคกรผูใชบัณฑิต 
และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

- จํานวนโครงการวิจัย 
- การนําผลการวิจัยไปใช
ประโยชน 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 สกอ., 
คณะอนุกรรมการ 

  1.5 การวิจัยผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการสหกิจ
ศึกษา 

- สกอ.สมาคมสหกิจศึกษา
ไทย เครือขายเพื่อการพัฒนา
อุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษา 
นักศึกษา องคกรผูใชบัณฑิต 
และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

- รายงานผลการวิจัย 
- การนําผลการวิจัยไปใช
ประโยชน 

- 2,000,000 - 2,000,000 - สกอ., 
คณะอนุกรรมการ 

  1.6 การผลักดันและเสนอรัฐบาลออกมาตรการ
สนับสนุนสหกิจศึกษา  เชน  การลดหยอนภาษี  
การสงเสริมการลงทุน เปนตน 

- สกอ. กระทรวงการคลัง 
กระทรวงและหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของ 
-องคกรผูใชบัณฑิต 

- จํานวนมาตรการ หรือ
กฎระเบียบที่ไดรับความ
เห็นชอบจากรัฐบาล 

300,000 - - - - สกอ.,  
คณะอนุกรรมการ 

  1.7 การผลักดัน การกําหนดมาตรการ ใหอาจารย
และบุคลากรนําภาระงานดานสหกิจศึกษาไปเปน
ผลงานทางวิชาการได 

- อาจารยและบุคลากรสหกิจ
ศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 

- มาตรการที่สามารถนํา
ภาระงานสหกิจศึกษาไป
เปนผลงานทางวิชาการ 

200,000 - - - - สกอ., 
คณะอนุกรรมการ 
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งบประมาณ โครงการ/กิจกรรม กลุมเปาหมาย ตัวชี้วัด 

2551 2552 2553 2554 2555 
ผูรับผิดชอบ 

  1.8 การตรวจเยี่ยม (Site Visit)
สถาบันอุดมศึกษา และองคกรผูใชบัณฑิตที่รวม
ดําเนินงานสหกิจศึกษา 

- สกอ. คณะอนุกรรมการ 
สถาบันอุดมศึกษา และองคกร
ผูใชบัณฑิตที่รวมจัดสหกิจศึกษา 

- รายงานผลการตรวจเยี่ยม 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 สกอ., 
คณะอนุกรรมการ 

  1.9 การจัดทํารายงานสหกิจศึกษาในรอบป - สกอ. คณะอนุกรรมการ  
สมาคมสหกิจศึกษาไทย เครือขาย
เพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา และ
องคกรผูใชบัณฑิต 

- รายงานสหกิจศึกษา 
ในรอบป 
- การแสดงผลการ
ดําเนินงานและผลสัมฤทธิ์
ของสหกิจศึกษา 

- - - - - สกอ. , 
คณะอนุกรรมการ 
สมาคม , เครือขาย
เพื่อการพัฒนา
อุดมศึกษา 

  1.10 งบบริหารโครงการ (เบี้ยประชุม 
คาตอบแทนใชสอย วัสดุและอื่นๆ) และสํารอง
สวนกลาง 

- สกอ., คณะอนุกรรมการ - ประสิทธิผลของการ
ประชุมในเชิงเนื้อหาการ
ประชุม และการนําไปใช
สงเสริมสนับสนุนสหกิจ
ศึกษา 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 สกอ. 

2. สมาคมสหกิจศึกษาไทย 
  2.1 การจัดทําวารสารสหกิจศึกษาไทย /  
Newsletter 

- สถาบันหรือองคกรที่เปนสมาชิก
สมาคมสหกิจศึกษาไทย 
- สถาบันอุดมศึกษาโดยทั่วไป 
- สมาคม องคกรที่เกี่ยวของกับ 
สหกิจศึกษา 

- จํานวนครั้งการออก
วารสาร 
- เนื้อหาของวารสารที่เปน
ประโยชนกับสหกิจศึกษา 
 

 
500,000 

 
500,000 

 
500,000 

 
500,000 

 
500,000 

 
สมาคม, สกอ. 
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งบประมาณ โครงการ/กิจกรรม กลุมเปาหมาย ตัวชี้วัด 

2551 2552 2553 2554 2555 
ผูรับผิดชอบ 

  2.2 การจัดทํา Website “Co-op Education” 
ฐานขอมูล และสารสนเทศสหกิจศึกษา ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ  เพื่อสงเสริมการ
ดําเนินงานสหกิจศึกษาไทยและสหกิจศึกษา
นานาชาติ 

- สถาบันอุดมศึกษา องคกรผูใช
บัณฑิต หนวยงานและองคกรอื่น
ที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ 

- จํานวนผูใชบริการ
Website 
- จํานวนฐานขอมูล 

2,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 สมาคม, สกอ. 

2.3 การจัดทําสื่อและการเผยแพร 
ประชาสัมพันธสหกิจศึกษาตอภาคสังคมและ
ประชาชนโดยผานสื่อตางๆ เชน 
สื่อสิ่งพิมพ โทรทัศน 

- กลุมประชาชนทั่วไป 
- นักศึกษา 

- จํานวนและ 
ประสิทธิผลของสื่อ 
สิ่งพิมพ 
-จํานวนครั้งของการออก
รายการโทรทัศน 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 สมาคม, สกอ. 

  2.4 การใหบริการขอมูลสารสนเทศและติดตอ
ประสานงานกับองคกรที่ เกี่ ยวของทั้ ง ใน
ประเทศและตางประเทศเพื่อจัดสงนักศึกษาไป
ปฏิบั ติสหกิจศึกษา  ณ  ตางประเทศ  การให
นักศึกษาตางประเทศมาปฏิบัติสหกิจศึกษาสห
กิจศึกษาในประเทศไทย และการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาสหกิจศึกษา 
 

- สถาบันอุดมศึกษาและองคกรที่
เปนสมาชิกสมาชิก 
-สถาบันอุดมศึกษา และองคกร
อื่นที่เกี่ยวของสัมพันธกับสหกิจ
ศึกษาทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ 
- นักศึกษาไทยและตางประเทศ 
- บุคคลผูสนใจ 

- จํานวนครั้งการใชบริการ 
- จํานวนนักศึกษาไทยที่ไป
ปฏิบัติสหกิจศึกษาใน
ตางประเทศ 
- รายงานผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาสหกิจศึกษาใน 
ตางประเทศ 
- จํานวนโครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจ
ศึกษา 

500,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 สมาคม, สกอ. 
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งบประมาณ โครงการ/กิจกรรม กลุมเปาหมาย ตัวชี้วัด 

2551 2552 2553 2554 2555 
ผูรับผิดชอบ 

  2.5 การจัดอบรมเสริมสรางความรูและ
ประสบการณ   สหกิจศึกษาใหกับบุคลากร
ระดับปฏิบัติการของสถาบันอุดมศึกษา และ
องคกรผู ใชบัณฑิต  ไดแก  ผูประสานงาน 
อาจารยที่ปรึกษา/นิเทศ ฝายบริหารงานบุคคล 
หรือทรัพยากรมนุษยและพี่เลี้ยง โดยเนนเชิงลึก
ในดานเทคนิค วิธีการและการศึกษาดูงานเพื่อ
ผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการสหกิจศึกษา 

- อาจารยและบุคลากรระดับ
ปฏิบัติการของสถาบันอุดมศึกษา
และองคกรผูใชบัณฑิต 

- จํานวนรุนและจํานวนผู
เขาอบรม 
- สมรรถนะที่เพิ่มขึ้นของผู
เขารับการอบรม 

4,500,000 5,000,000 5,000,000 3,000,000 3,000,000 สมาคม รวมกับ 
เครือขายเพื่อการ
พัฒนาอุดมศึกษา   

  2.6 การจัดงานวันสหกิจศึกษา  
  1) การจัดประชุมวิชาการสหกิจศึกษาประจําป    
“วันสหกิจศึกษา” 
 

- ผูบริหาร คณาจารย และบุคลากร
ดานสหกิจศึกษาของสถาบันอุดม 
ศึกษา และองคกรผูใชบัณฑิต 
 

- จํานวนสถาบันและ
องคกรที่เขารวม 
- จํานวนและความพึงพอใจ
ของผูเขารวม 
- การนําผลการประชุมไป
ปฏิบัติหรือใชประโยชน 

2,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 สมาคม , สกอ.
คณะอนุกรรมการ 

   2) การจัดประกวดและมอบรางวัลนักศึกษา
สหกิจศึกษาดีเดน สถาบันอุดมศึกษาดีเดน 
องคกรผูใชบัณฑิตดีเดนและโครงการ/รายงาน
ดีเดน 
 3) การมอบเกียรติบัตรแกองคกรและบุคคล
ผูทําคุณประโยชนใหกับสหกิจศึกษาไทย 
  4) การจัดนิทรรศการสหกิจศึกษาในสวนกลาง 

- นักศึกษา สถาบันอุดมศึกษา 
และองคกรผูใชบัณฑิตที่รวม
ดําเนินการสหกิจศึกษา 
 
-องคกรและบุคคลที่รวมสงเสริม
สนับสนุนสหกิจศึกษา 
- สถาบันอุดมศึกษาและองคกร
ผูใชบัณฑิตที่มีผลงานเดนที่ควร
เผยแพร 

- จํานวนผูเขารวมประกวด
และจํานวนรางวัล 
 
 
- จํานวนเกียรติบัตรที่มอบ 
 
- ความพึงพอใจของผูชม 
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  2.7 การจัดประชุมวิชาการสหกิจศึกษา
นานาชาติ 

- สถาบันและองคกรที่เปนสมาชิก
สมาคมสหกิจศึกษาไทย 
- สมาคมสหกิจศึกษาของประเทศ
ตาง ๆ และสมาชิกของสมาคมนั้น 
- สถาบันและองคกรอื่นที่
เกี่ยวของและสนใจ 

- จํานวนองคกรสหกิจ
ศึกษาของตางประเทศที่เขา
รวม 
- จํานวนผูเขารวม 
- การนําผลการประชุมไป
ใชประโยชน 

- - 3,000,000 - 3,000,000 สมาคม, สกอ.
,คณะอนุกรรมการ 

  2.8 การจัดทําและเสนอรายงานผลการ
ดําเนินงานสหกิจศึกษา 

- สถาบันและองคกรสมาชิก 
- หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

- จํานวนรายงานผลการ
ดําเนินงาน 
- การแสดงผลสัมฤทธิ์ของ
การดําเนินงาน สหกิจศึกษา 

- - - - - สมาคม 

3. เครือขายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา  
(9 เครือขายหลัก 165 สถาบัน) 
  3.1 การดําเนินกิจกรรมรณรงคสงเสริมและ
ประสานการดําเนินการสหกิจศึกษาใหกับ
สถาบันสมาชิก  นักศึกษา  และองคกรผู ใช
บัณฑิต โดยเนนในเขตพื้นที่ อาทิ  
  1) การวางแผนกลยุทธสหกิจศึกษาในระดับ
เครือขาย 
 

 
 
 
 
 
 
 

- สถาบันสมาชิกเครือขาย 
- องคกรผูใชบัณฑิต 
- นักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
- แผนกลยุทธ 
- การนําแผนไปปฏิบัติ 
 

4,500,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 เครือขายเพื่อการ
พัฒนาอุดมศึกษา, 
สถาบันสมาชิก 
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  2) การเสริมสรางความรูความเขาใจและการ
สรางความสัมพันธเชิงลึกระหวางเครือขาย 
สถาบันสมาชิก และองคกรผูใชบัณฑิตดวย
วิธีการที่หลากหลาย เชน การประชุมสัมมนา 
การเยี่ยมเยียนระหวางกัน การประชาสัมพันธ 
การจัดกิจกรรมปฏิบัติสัมพันธอื่นทั้งที่ เปน
ทางการและไมเปนทางการ 
 

- สถาบันสมาชิกเครือขาย 
- องคกรผูใชบัณฑิต 
 

- ความรูความเขาใจเรื่อง
สหกิจศึกษาที่เพิ่มขึ้นของ
บุคลากรสถาบันอุดมศึกษา
และองคกรผูใชบัณฑิต 
- ความสัมพันธและความ
เขาใจที่เพิ่มขึ้นระหวาง
เครือขาย สถาบันสมาชิก 
และองคกรผูใชบัณฑิต 

      

   3) การเสริมสรางความรูความเขาใจในการ
ดํา เนินงานสหกิจศึกษาให กับนักศึกษาใน
สถาบันสมาชิกดวยวิธีการที่หลากหลาย เชน 
การอบรมประชุมสัมมนา  

- นักศึกษาของสถาบันสมาชิกใน
เครือขาย 

-จํานวนนักศึกษาที่เขารวม 
-การนําผลไปใชปฏิบัติ 

      

  4) การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
สําหรับสถาบันสมาชิก นักศึกษา และองคกร
ผูใชบัณฑิต 

- อาจารย บุคลากร และนักศึกษา
ของสถาบันสมาชิก 
- บุคลากรขององคกรผูใชบัณฑิต 
 

- จํานวนคูมือ       

  5) การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพใหมี
สถาบันสมาชิกเริ่มดําเนินการสหกิจศึกษา
เพิ่มขึ้น  
 
 

- กลุมสถาบันสมาชิกที่ยังไมมีการ
จัดสหกิจศึกษา 

- จํานวนสถาบันที่ดําเนิน
สหกิจศึกษาเพิ่มใหม 
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งบประมาณ โครงการ/กิจกรรม กลุมเปาหมาย ตัวชี้วัด 

2551 2552 2553 2554 2555 
ผูรับผิดชอบ 

  6)การสงเสริมใหเกิดการทําขอตกลงความ
รวมมือและการใชทรัพยากรและองคความรู
รวมกันในดาน  สหกิจศึกษาระหวางเครือขาย 
หรือสถาบันสมาชิกกับภาคองคกรผูใชบัณฑิต 
ต าม ร า ย กลุ ม ป ร ะ เ ภทขอ งอ งค ก ร  เ ช น 
อุตสาหกรรมประเภทตาง ๆ 

- เครือขายสถาบันอุดมศึกษาและ
สถาบันสมาชิก 
- กลุมองคกรผูใชบัณฑิต 
- สมาคมผูประกอบการในกลุม
สาขาวิชาชีพตาง ๆ 

- จํานวนขอตกลงความ
รวมมือ 

      

  7 )  กิ จกรรมอื่ นที่ เ ค รื อข า ย เห็ นสมควร
ดําเนินการเพื่อผลสัมฤทธิ์ของการสงเสริม
พัฒนาสหกิจศึกษา 

- สถาบันสมาชิกในเครือขาย 
- องคกรผูใชบัณฑิตโดยเนนใน
เขตพื้นที่เครือขาย 

- การนําผลของกิจกรรมไป
ใชประโยชน 

      

 3.2 การจัดนิทรรศการแสดงผลการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษาสหกิจศึกษาในวันสหกิจศึกษา 
และหรือประจําภาคการศึกษาของเครือขายเพื่อ
การพัฒนาอุดมศึกษา และสถาบันอุดมศึกษา 

- นักศึกษา สถาบันอุดมศึกษา 
และองคกรผูใชบัณฑิตที่เกี่ยวของ
กับสหกิจศึกษาในเครือขาย และ
ประชาชนที่สนใจ 

- จํานวนครั้งการจัด
นิทรรศการ 
- จํานวนและความพึงพอใจ
ของผูเขาชม 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 เครือขายเพื่อการ
พัฒนาอุดมศึกษา 
และ สถาบัน
สมาชิก 

 3.3 การจัดทําและเสนอรายงานผลการ
ดําเนินงานสหกิจศึกษา 

- สถาบันสมาชิก องคกรผูใช
บัณฑิตที่เกี่ยวของ 
- หนวยงาน องคกรที่เกี่ยวของ 

- จํานวนรายงานผลการ
ดําเนินงาน 
- การแสดงผลสัมฤทธิ์ของ
การดําเนินงานสหกิจศึกษา 

- - - - - เครือขายเพื่อการ
พัฒนาอุดมศึกษา
และสถาบัน
สมาชิก 

รวม   32,500,000 39,500,000 40,500,000 37,500,000 38,500,000  
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บทท่ี 5 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการนํานโยบายไปสูการปฏิบตั ิ
 

 ในการที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สงเสริมและสนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษา
ดําเนินการสหกิจศึกษานั้น มีผลที่คาดวาจะไดรับจากการนํานโยบายไปปฏิบัติ ดังตอไปนี้  

5.1 คุณภาพบณัฑิต 
 สหกิจศึกษาจะเปนแนวทางหรือกระบวนการหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เนื่องจากมี
ผลการวิจัยและศึกษาหลายฉบับสอดคลองกันวาบัณฑิตที่จบการศึกษาดวยหลักสูตรสหกิจศึกษาเมื่อไดงานทาํ
แลว เห็นวาหลักสูตรสหกิจศึกษาชวยใหตนเองใชเวลาเรียนรูงานนอยลง เขาใจระบบการทํางานในองคกร
และปรับตัวไดเร็วขึ้น มีความกาวหนาในสายงานอาชีพ และมีมุมมองในงานอาชีพของตนกวางมากขึ้น 
นอกจากนี้ผูที่มีสวนเกี่ยวของทั้งสถาบันอุดมศึกษาและองคกรผูใชบัณฑิตยังใหความเห็นวาผลสัมฤทธิ์อันดับ
หนึ่งของสหกิจศึกษาคือการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา และสหกิจศึกษาเปนโครงการที่นักศึกษาได
ประโยชนมากที่สุดจากทุกกลุมที่เกี่ยวของ  

5.2 คุณภาพสถาบันอุดมศึกษา 
 สหกิจศึกษาจะเปนกลไกสําคัญในการปฏิรูปอุดมศึกษาที่มุงปรับบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาให
กลับมาใหความสําคัญกับ ภาคความตองการ หรือความพึงพอใจขององคกรผูใชบัณฑิต ซ่ึงเปนแหลง
ปฏิบัติงานของบัณฑิตสวนใหญของประเทศ เกิดความรวมมือในทางวิชาการระหวางสถาบันอุดมศึกษากับ
องคกรผูใชบัณฑิต มีระบบการสงผานขอมูลความตองการที่นําไปสูการปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการ
สอนที่ยึดถือผูเรียนเปนสําคัญ และความพยายามที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการทํางานของบัณฑิต ทําให
บัณฑิตมีงานทํามากขึ้น (Employability)  มีรายไดสูงขึ้น และเปนที่พอใจขององคกรผูใชบัณฑิต 

 นอกจากนี้สหกิจศึกษาจะชวยเพิ่มพูนประสบการณของอาจารยที่ปรึกษา ที่ไปนิเทศงานนักศึกษาใน
องคกรผูใชบัณฑิต นําไปสูการพัฒนาการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการขององคกรผูใชบัณฑิต
มากยิ่งขึ้น และเกิดความรวมมือทางวิชาการระหวางสถาบันอุดมศึกษาและองคกรผูใชบัณฑิต 

5.3 คุณภาพขององคกรผูใชบัณฑิต 
 สหกิจศึกษาจะมีสวนชวยองคกรผูใชบัณฑิตลดตนทุนการผลิต กระบวนการสหกิจศึกษายังชวยใน
การเตรียมตัวนักศึกษาใหมีความพรอมทางดานวิชาการ และความพรอมดานทักษะการประกอบอาชีพ  ทําให
องคกรผูใชบัณฑิตไมเสียเวลาและงบประมาณในการพัฒนาความพรอมของพนักงานใหม เปนการลดตนทุน
ดานกําลังคน นอกจากนี้ยังอาจใชกระบวนการสหกิจศึกษาในการสรรหาพนักงาน ทําใหลดความเสี่ยงในการ
คัดเลือกพนักงานใหมที่ไมมีประสิทธิภาพ ประหยัดคาใชจายในการคัดเลือกและ คาฝกอบรมพนักงานใหมใน
อนาคต 

 สหกิจศึกษานอกจากจะมีสวนชวยใหเกิดความรวมมือกันทางวิชาการแลว ผูใชบัณฑิตจะได
ประโยชนจากการนิเทศงานของอาจารยที่ปรึกษา รายงานวิชาการ โครงงาน ที่นักศึกษาสหกิจศึกษาจัดทําขึ้น 
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ภายหลังจากการปฏิบัติงานแลว ทําใหองคกรผูใชบัณฑิตสามารถปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือ
กระบวนการผลิตใหดีขึ้น นําไปสูผลผลิตมวลรวมของประเทศที่สูงขึ้น 
 นอกจากนี้ องคกรผูใชบัณฑิตจะไดมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ซ่ึงเปนการแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคม  
5.4 การสรางองคความรูใหม 
 จากการดําเนินงานโครงการนํารอง 3 ปแรก สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดรับการบอก
เลาจากองคกรผูใชบัณฑิตในหลาย ๆ เวที วา นักศึกษาสหกิจศึกษาสามารถสรางองคความรูใหม ๆ ขึ้นใน
องคกรผูใชบัณฑิต รวมทั้งตอยอดไปสูงานที่ปรึกษา และงานวิจัยเชิงพาณิชย จึงคาดวานักศึกษาสหกิจศึกษา
จะสามารถสรางองคความรูใหมไดตอเนื่องตอไป 
5.5 ความสัมพนัธเชิงลึกระหวางภาคความตองการและสถาบันอุดมศึกษา 
 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดดําเนินการโครงการสหกิจศึกษานํารองชวงแรก โดยความ
รวมมือกับสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภาหอการคาแหงประเทศไทย และสมาคมวิชาชีพตาง ๆ ทุก
ฝายที่เกี่ยวของเรียกโครงการสหกิจศึกษานี้วา เปนโครงการเชื่อมโลกธุรกิจอุตสาหกรรมกับโลกของ
การศึกษาเขาดวยกัน  
 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดพัฒนาความสัมพันธเชิงลึกของโลกทั้ง 2 ใบโดยริเร่ิม
ความสัมพันธตั้งแตการมีสวนรวมขององคกรผูใชบัณฑิตตั้งแตการจัดทําหลักสูตรใหม หรือการปรับปรุง
หลักสูตรเกา การใหองคกรผูใชบัณฑิตมีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร พัฒนาความชวยเหลือ
ซ่ึงกันและกันใหเขาสู สังคมแหงการเรียนรู  (Knowledge-based Society) และการจัดการองคความรู 
(Knowledge Management) ใหมีการพึ่งพากันของความรู ขาวสาร ขอมูลและเทคโนโลยีการใชประโยชนของ
ทรัพยากรบุคคล และเครื่องมือหรือเทคโนโลยีของทั้ง 2 ฝายอยางมีประสิทธิภาพจนปรับตัวเปนหุนสวน 
(Partnership) หรือผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) การสงเสริมสหกิจศึกษาในระยะตอไปจะชวยเสรมิสราง
ความสัมพันธเชิงลึกดังกลาวใหแผขยายและแนนแฟนยิ่งขึ้น 
5.6 การเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ 
 สหกิจศึกษาจะเปนแนวทางหนึ่งที่มีสวนเสริมในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของทุก ๆ 
ฝายที่เกี่ยวของ ตั้งแตภาครัฐ ภาคองคกรผูใชบัณฑิต และภาคการศึกษา เปนการเรียนรูรวมกัน ในการพัฒนา
ความรู ความสามารถของแตละฝาย สหกิจศึกษาจึงมีความสําคัญตอประสิทธิภาพการลงทุนทางการศึกษา 
และตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ลดความสูญเปลาอันเนื่องมาจากการไมมีงานทําของบัณฑิต เพิ่ม
ความสามารถในการทํางานของบัณฑิตซึ่งตอบสนองตอความตองการขององคกรผูใชบัณฑิต และสรางความ
เชื่อถือในการลงทุนที่ตองใชกําลังคนระดับสูงเปนจํานวนมาก 

จากผลที่คาดวาจะไดรับทั้งหมดที่กลาวมาแลว ผลกระทบโดยตรงและสําคัญมากที่สุด คือการที่
สถาบันอุดมศึกษาจะไดผลิตกําลังคนที่มีสมรรถนะเพิ่มสูงขึ้น ทําใหเกิดทรัพยากรอันทรงคุณคาตอไปใน
อนาคต ซ่ึงจะเปนสวนชวยพัฒนาสังคมและประเทศชาติใหมั่นคงและเจริญกาวหนาตอไป  
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มาตรฐานการดําเนินงานสหกิจศึกษาไทย 
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มาตรฐานการดําเนินงานสหกิจศึกษาไทย 
  

 สหกิจศึกษาโดยทั่วไปจะมีรูปแบบและมาตรฐานการดําเนินงานเปนการเฉพาะ ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดผลใน
การปฏิบัติอยางถูกตอง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงกําหนดมาตรฐานการบริหารจัดการสหกิจ
ศึกษาทั้งในสวนของสถาบันอุดมศึกษา และองคกรผูใชบัณฑิต เพื่อเปนแนวทางในการสนับสนุนสงเสริม 
สถาบันอุดมศึกษาใหดําเนินการในทิศทางเดียวกันดังนี้  

  (1) มาตรฐานการบริหารงานสหกิจศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 
    สถาบันอุดมศึกษาที่มีนโยบายใหนําสหกิจศึกษามาใชในการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตควรมี
ระบบการบริหารงานสหกิจศึกษา ดังตอไปนี้  
  (1.1) จัดใหมีองคกรบริหารงานสหกิจศึกษาในระดับสถาบัน  ประกอบดวย 
  ก. ศูนยสหกิจศึกษา (หรืออาจเรียกชื่ออยางอื่นแตมีภารกิจเชนเดียวกัน)  
  ศูนยสหกิจศึกษาจะปฏิบัติหนาที่เปนผูบริหารจัดการการดําเนินงานสหกิจศึกษาของสถาบัน          
อยูภายใตการกํากับดูแลของฝายวิชาการ มีผูอํานวยการเปนผูบริหารสูงสุดที่ตองรายงานตรงตอรองอธิการบดีฝาย
วิชาการ มีนักวิชาการศึกษาสหกิจ (Cooperative Education Coordinator) ทําหนาที่ประสานงานกับคณะ และ
องคกรผูใชบัณฑิต 
  ข. คณะกรรมการสงเสริมสหกิจศึกษา  
  คณะกรรมการสงเสริมสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษานี้ แตงตั้งโดยสภาสถาบันอุดมศึกษา 
ประกอบดวย อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายเปนประธานกรรมการควรประกอบดวย คณาจารย
ของสถาบัน ตัวแทนภาคผูใชบัณฑิต และศิษยเกาที่เปนเจาขององคกรผูใชบัณฑิต คณะกรรมการชุดนี้ มีภารกิจ
สําคัญคือการกําหนดนโยบายในดานการปรับปรุงหลักสูตรการคัดเลือกองคกรผูใชบัณฑิต การกําหนดมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของฝายตางๆ รวมทั้งการสนับสนุนงบประมาณ และการตั้งอาจารยนิเทศ พรอมทั้งตองรายงาน
การดําเนินงานตอสภาสถาบันอุดมศึกษาเปนประจําทุกป  สถาบันอุดมศึกษาที่เร่ิมงานสหกิจศึกษาระยะแรก อาจ
เร่ิมจากการแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมสหกิจศึกษากอน เมื่อมีรูปแบบการบริหารจัดการสหกิจศึกษาที่ชัดเจน
แลว จึงจัดตั้งศูนยสหกิจศึกษาในภายหลัง  
  (1.2) การบริหารงานสหกิจศึกษาในระดับคณะ 
  ก. อาจารยผูประสานงานสหกิจศึกษา (Cooperative Education Coordinator) แตงตั้งโดยคณบดี    
ใหรับผิดชอบในการสงเสริมและประสานงานการจัดสหกิจศึกษาในคณะ 
  ข. อาจารยท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา (Cooperative EducationAdvisor) ไดรับมอบหมายจากคณบดี
ใหเปนผูนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมและประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา อาจารยที่ปรึกษาสหกจิ
ศึกษามีความสําคัญในการเชื่อมโยงสถาบันอุดมศึกษากับองคกรผูใชบัณฑิต เปนผูถายทอดความรูเทคโนโลยีที่
เปนความตองการขององคกรผูใชบัณฑิตกลับไปยังสถาบันอุดมศึกษา 
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  ค. การคัดเลือกองคกรผูใชบัณฑิต คณะจะตองเปนผูพิจารณาองคกรผูใชบัณฑิตวาเปนองคกร          
ที่ไดรับการรับรองหรือจดทะเบียนกับกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย กระทรวงแรงงาน สภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สมาคมหอการคาแหงประเทศไทย หรือองคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของ รวมทั้งพิจารณา
ลักษณะงานที่เหมาะสมและเพิ่มพูนประสบการณใหกับนักศึกษาที่จะไปปฏิบัติงาน  
  จ. การคัดเลือกนักศึกษาที่จะไปปฏิบัติงาน ณ องคกรผูใชบัณฑิต คณะจะตองดําเนินการคัดเลือก
นักศึกษาที่ไดรับการเตรียมความพรอมในการปฏิบัติงานจากสถาบันฯ เรียบรอยแลว โดยคัดเลือกนักศึกษาที่มี
คุณสมบัติเหมาะกับงานที่จะไปปฏิบัติ มีความพรอมทางวิชาการ ความพรอม ในเรื่องศักยภาพในการปฏิบัติงาน     
นั้น ๆ  
  ฉ. การนิเทศ  คณะจะตองจัดตารางการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษาทุกคนใหกับอาจารย โดย
ใหกําหนดการนิเทศงานเปนภาระงานของอาจารย และสามารถนํามาประกอบการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
ได 
  ช. การแลกเปลี่ยนประสบการณของนักศึกษาสหกิจศึกษา ภายหลังจากการไปปฏิบัติงาน ณ 
องคกรผูใชบัณฑิตแลว  คณะตองจัดเวทีใหนักศึกษาสหกิจศึกษานําเสนอประสบการณที่ตนไดรับจากการไป
ปฏิบัติงาน ณ องคกรผูใชบัณฑิต รวมทั้งจัดนิทรรศการแสดงผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาในแตละ
ภาคการศึกษา ดวย  
  ซ. การประเมินผลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร และการเรียนการสอน คณะจะตองกําหนดหรือ
จัดทําคูมือในการวัดและประเมินผลการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ องคกรผูใชบัณฑิตของนักศึกษาทุกคน                  
โดยองคประกอบของผูรวมประเมินผล คือ อาจารยนิเทศ ผูประสานงานโครงการสหกิจศึกษาระดับสถาบัน พี่
เล้ียงของนักศึกษา (Job Advisor) เพื่อนํามาประกอบการปรับปรุงหลักสูตร และพัฒนาการเรียนการสอน  
  (1.3) มาตรฐานดานการบริหารหลักสูตร  
  สถาบันอุดมศึกษาที่มีนโยบายใหนําสหกิจศึกษามาใชในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตควรมี
มาตรฐานการบริหารหลักสูตร ดังตอไปนี้  
  ก. หลักสูตรท่ีกําหนดใหจัดแบบสหกิจศึกษา จะตองกําหนดจํานวนหนวยกิตของรายวิชาสหกิจ
ศึกษาไมต่ํากวา 9 หนวยกิต โดยกําหนดใหนักศึกษาชั้นปที่ 3 หรือปที่ 4 ในหลักสูตรนั้นๆไดปฏิบัติงานเต็มเวลา
ในองคกรผูใชบัณฑิตเปนเวลาไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา (ระบบทวิภาค หรือไตรภาคก็ได แตภาคการศึกษา  
สหกิจศึกษาตองไมเปนภาคการศึกษาสุดทาย) และมีการเตรียมความพรอมใหนักศึกษากอนไปปฏิบัติงานใน
องคกรผูใชบัณฑิต 
  ข. หลักสูตรควรไดรับการพัฒนาจากคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ซ่ึงประกอบดวย คณาจารย 
ผูแทนจากองคกรผูใชบัณฑิต ผูแทนจากสมาคมวิชาชีพ เพื่อใหหลักสูตรพัฒนาตรงตามความตองการขององคกร
ผูใชบัณฑิต 
  ค. หลักสูตรควรกําหนดลักษณะงานที่เหมาะกับหลักสูตร และแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาในหลักสูตรที่ไปปฏิบัติงาน ณ องคกรผูใชบัณฑิต  
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  (2) มาตรฐานการบริหารงานสหกิจศึกษาขององคกรผูใชบัณฑิต 
  องคกรผูใชบัณฑิตที่จะรวมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต โดยการรับนักศึกษาไป
ปฏิบัติงานเต็มเวลา ณ องคกรผูใชบัณฑิต ควรมีระบบการบริหารงานเพื่อใหไดมาตรฐานการบริหารงานดังนี้  
  (1) การจัดองคกรรองรับ กําหนดใหเปนภาระงานของฝายบริหารงานบุคคล (Human Resource 
Management) ที่จะตองจัดบุคลากรใหทําหนาที่ เปนผูประสานงานสหกิจศึกษา  (Cooperative Education 
Coordinator) และพี่เล้ียง (Job Supervisor/Mentor) โดยกําหนดหนาที่ดังนี้  
  ก. ผูประสานงานสหกิจศึกษา (Cooperative Education Coordinator) รับผิดชอบในการ
ประสานงานกับสถาบันอุดมศึกษา เร่ืองตําแหนงงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา            
การอํานวยความสะดวกใหกับนักศึกษา และการนิเทศของอาจารยที่ปรึกษา 
  ข. พี่เล้ียง  (Job Supervisor/Mentor) ทําหนาที่กําหนดงานใหนักศึกษาปฏิบัติ ดูแล และให
คําแนะนําและปรึกษาในการปฏิบัติงาน และการทําโครงงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา รวมทั้งทําหนาที่
ประเมินผลการทํางานนักศึกษาสหกิจศึกษา พี่เล้ียงจะเปนผูใกลชิดกับนักศึกษาสหกิจศึกษามากที่สุด  
  (2) การกําหนดภารกิจของผูปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  
  ก. ตําแหนงงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา องคกรผูใชบัณฑิตควรกําหนดงานที่มีคุณภาพ หรือ
เปนงานที่เนนประสบการณการทํางาน (Work Integrated Learning) ที่ตรงกับสาขาวิชาชีพของนักศึกษา และเปน
งาน     ที่เปนประโยชนตอองคกร องคกรผูใชบัณฑิตควรแจงสถาบันอุดมศึกษาใหทราบตําแหนงงาน ภาระงาน 
และคุณสมบัติของนักศึกษาที่จะไปปฏิบัติงาน ณ องคกรผูใชบัณฑิตลวงหนา เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาใช
ประกอบการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา และเตรียมความพรอมใหกอนการไปปฏิบัติงาน ณ องคกรผูใชบัณฑิต 
  ข.โครงงาน (Project Based Learning) องคกรผูใชบัณฑิตควรกําหนดโครงงานที่ตองการให
นักศึกษาสหกิจศึกษาทํา หรือ อาจเปดโอกาสใหนักศึกษาสหกิจศึกษารวมคิดกับพี่เล้ียงในการกําหนดหัวขอ
โครงงานก็ได   
  (3) การอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
  เมื่อองคกรผูใชบัณฑิตกําหนดตําแหนงงาน พนักงานที่จะทําหนาที่พี้เล้ียงแลว เมื่อนักศึกษามา
รายงานตัว ควรมีการปฐมนิเทศใหนักศึกษารูจักองคกรผูใชบัณฑิต สายการบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน 
กฎระเบียบที่พนักงานทุกคนควรทราบ เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดเตรียมอุปกรณที่เหมาะสม
กับการปฏิบัติงาน และใหสิทธิในการใชอุปกรณตาง ๆ เทียบเทาพนักงานประจําขององคกรผูใชบัณฑิต   
  (4)  สวัสดิการและคาตอบแทน 
  องคกรผูใชบัณฑิตควรจัดสวัสดิการ และจายคาตอบแทนใหนักศึกษาสหกิจศึกษาในอัตรา
เทียบเทาหรือมากกวาที่จายคาจางใหกับลูกจางรายวันขององคกรผูใชบัณฑิต หรืออาจจายคาตอบแทนในรูปของ
การจัดที่พัก และอาหารใหนักศึกษาสหกิจศึกษาในระหวางการปฏิบัติงาน ก็ได    
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กรอบภาระและหนาทีข่องสมาคมสหกิจศึกษาไทย 
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กรอบภาระและหนาที่ของสมาคมสหกิจศึกษาไทย 
 (Thailand Association of Cooperative Education, TACE) 

 

 เปนหนวยงานกลางอิสระระดับประเทศ ดําเนินการโครงการสหกิจศึกษา โดยไดรับ
นโยบายสหกิจศึกษาและทรัพยากรเบื้องตนจาก สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการสนับสนุนและ
สงเสริมกิจกรรมสหกิจศึกษาใหดําเนินตอไปอยางยั่งยืน โดยสมาคมมีบทบาทหนาที่และกิจกรรม ดังนี้ 
 หนาท่ี และกิจกรรม 

1. เปนหนวยงานกลางในการสนับสนุนกิจการของสหกิจศึกษาในดานตาง ๆ เชน การสราง
ความรู ความเขาใจในหลักการสหกิจศึกษา การจัดประชุมวิชาการของทุกภาคีที่เกี่ยวของ 
การจัดอบรม การจัดทําฐานขอมูลตาง ๆ (จํานวนนักศึกษา จํานวนงาน ในแตละสาขาวิชา 
และขอมูลสถานประกอบการ)การใหความชวยเหลือทางวิชาการตางๆแกสถาบันอุดมศึกษา
และองคกรผูใชบัณฑิต 

2.  จัดทําคูมือ และเผยแพร Best Practices ของแตละองคประกอบของสหกิจศึกษาที่ควรนําไป
ปฏิบัติ เพื่อสรางความเขาใจและสงผลใหสหกิจศึกษาประสบความสําเร็จ  กิจกรรมการ
สรางความเขาใจอาจดําเนินการโดยการจัดสัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ ตรวจเยี่ยม และให
ขอแนะนําในการดําเนินการ รวมทั้งการจัดการศึกษาดูงานดวย 

3.  สรางเครือขายความรวมมือดานสหกิจศึกษากับองคกรของรัฐ เอกชน สมาคมวิชาชีพ ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ  

4.  จัดตั้ง Forum สาขาวิชาตาง ๆ ประกอบดวย หนวยงานที่เปนองคประกอบของสหกิจศึกษา      
เพื่อสํารวจความตองการแตละฝายในแตละสาขาวิชา  การแลกเปลี่ยนขอมูล ความคิดเห็น 
และความตองการของแตละองคกร เพื่อใหสหกิจศึกษาในแตละ Forum ประสบความสําเร็จ 

5.  ประเมินผลการดําเนินงานสหกิจศึกษาของสถาบันการศึกษาที่เขารวมโครงการสหกิจศึกษา   
6.  สนับสนุนใหมีการวิจัย รวมกันระหวางรัฐและเอกชน ในการพัฒนาสหกิจศึกษาใหเหมาะสม

กับบริบท และใหสหกิจศึกษาประสบความสําเร็จตอไป โดยรวมกําหนดมาตรฐานการ
ดําเนินการสหกิจศึกษาเพื่อเปนตัวช้ีวัดความสําเร็จในการดําเนินงานสหกิจศึกษาของ
สถาบันการศึกษา และสถานประกอบการ และตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของสหกิจศึกษาในการ
เพิ่มพูนศักยภาพของนักศึกษา 

คณะกรรมการบริหารสมาคม สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอแนะใหสมาคมสหกิจศึกษา
ไทย มีคณะกรรมการบริหารประกอบดวยผูแทนระดับสูงจากองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันอุดมศึกษา
ตางๆ        ที่เกี่ยวของกับการดําเนินการสหกิจศึกษา  

การไดมาซึ่งงบประมาณและทรัพยากร สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะสนับสนุนงบประมาณ
และทรัพยากรในระยะแรก สวนในระยะยาวใหบริหารจัดการงบประมาณดําเนินการและทรัพยากรเอง โดยนํามา
จากคาสมัครสมาชิก ขององคกรที่เกี่ยวของ และอื่นๆ โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะสนับสนุน
งบประมาณเทาที่จําเปน เพื่อใหสมาคมสามารถดําเนินการได 
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ภาคผนวก 3 
คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการสงเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
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ภาคผนวก 4 
คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการเครือขายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา 
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ภาคผนวก 5 
คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทําขอเสนอยุทธศาสตรสหกิจศึกษา 
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