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แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
สหกิจศึกษา เรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

พัฒนาคน พัฒนางาน สร้างความส าเร็จในอาชีพ
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ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
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ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Time line ความภาคภูมิใจ

พ.ศ. 2553 รางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายวีระพงษ์ วรประโยชน์ (ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร)
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ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Time line ความภาคภูมิใจ

พ.ศ. 2554 รางวัลสถานศึกษาด าเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ



8
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Time line ความภาคภูมิใจ

นายภัทรวุฒิ ทวี (ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์)

พ.ศ. 2555 รางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Time line ความภาคภูมิใจ

นางสาวขนิษฐา โต๊ะอิสอ (ส านักวิชาศิลปศาสตร์)

พ.ศ. 2556 รางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ
ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ
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ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Time line ความภาคภูมิใจ

นางสาวชมัยพร กุมารจันทร์ (ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรพัยากร) 

พ.ศ. 2557 รางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ
ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา
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ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Time line ความภาคภูมิใจ

พ.ศ. 2557 รางวัลผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานศึกษา
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ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Time line ความภาคภูมิใจ

นายนฤพล อินทองช่วย (ส านักวิชาการจัดการ)

พ.ศ. 2558 รางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ
ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ
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ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Time line ความภาคภูมิใจ

นางสาวกีรตพิร แซ่ฮ  า (ส านักวิชาศิลปศาสตร์)

พ.ศ. 2559 รางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ
ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ
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ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Time line ความภาคภูมิใจ

พ.ศ. 2559 รางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษารองดีเด่นระดับชาติ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายอภิสิทธิ์ ทองนอก (ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรพัยากร)
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ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Time line ความภาคภูมิใจ

พ.ศ. 2560 รางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษา
เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนพรัตน์ พรหมจรรย์ (ส านักวิชาศิลปศาสตร)์
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ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กว่าจะมาเป็นศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

พ.ศ. เหตุการณ์

2541 จัดตั้งฝ่ายสหกิจศึกษา
สังกัดศูนย์บริการการศึกษา

2542 จัดตั้งโครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
สังกัดศูนย์บริการวิชาการ

21 พ.ค. 2553 ปรับเปลี ยนสถานภาพเป็น
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
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ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ข้อมูลหน่วยงาน

 เป็นหน่วยงานเฉพาะ มีหน้าที พัฒนาระบบสหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ                      
ที เกี ยวข้องเพื อสนับสนุนการด าเนินงาน 

 ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ เป็นผู้บริหารหน่วยงาน

 ภายใต้การก ากับดูแลด้านนโยบายของคณะกรรมการประจ า                 
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

 บุคลากร 8 คน 

 หัวหน้าฝ่ายสหกิจศึกษา 1 คน ผู้อ านวยการ 1 คน รวม 10 คน
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ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วิสัยทัศน์

เป็นเลิศด้านสหกิจศึกษาในภาคใต้ 

และมุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับประเทศ



20
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

พันธกิจ

 สนับสนุนการจัดการการเรียนการสอนแบบบูรณาการระหว่าง
การเรียนกับการปฏิบัติงานจริงอย่างเป็นระบบร่วมกับคณาจารย์
ในหลักสูตร และสถานประกอบการ

 ร่วมสร้างบัณฑิตมืออาชีพกับสถานประกอบการ เพื อให้
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการทั้ งใน
ระดับประเทศและระดับภูมิภาค
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ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โครงสร้างบริหารหน่วยงาน

อธิการบดี

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ

คณะกรรมการประจ า
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

ฝ่ายบริหารทั วไปและธรุการ
(3 คน)

ฝ่ายพัฒนาสหกิจศึกษา
และประสบการณ์ภาคสนาม

(5 คน)

ฝ่ายพัฒนาทักษะเพื ออาชีพนักศึกษา
(1 คน)
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ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

การบริหารหน่วยงาน

คณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
 ผู้แทนองค์กรผู้ใช้บัณฑิต ที ปรึกษา
 ผู้แทน สกอ. ที ปรึกษา
 ผู้ทรงคุณวุฒิ (ภายนอก) ที ปรึกษา
 อธิการบดี ประธาน
 รองอธิการบดีที ก ากับดูแล กรรมการ
 ผู้แทนทั้ง 11 ส านักวิชา กรรมการ
 ผู้แทนศูนย์บริการการศึกษา กรรมการ
 ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ กรรมการและเลขานุการ
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ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

งบประมาณด าเนินการ

งบประมาณอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย 100%

 หมวดจัดส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

 หมวดนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา

 หมวดเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา

 หมวดบริหารจัดการและด าเนินงานของหน่วยงาน
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ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หน้าที และความรับผิดชอบหลัก

1. สนับสนุนการด าเนินงานสหกิจศึกษาของ 8 ส านักวิชา จ านวน 30
หลักสูตร

2. พัฒนาทักษะวิชาชีพด้านต่าง ๆ ให้แก่ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า

3. พัฒนาศักยภาพการด าเนินงานสหกิจศึกษาของคณาจารย์

4. แสวงหาและคัดเลือกสถานประกอบการพันธมิตรที ดี

5. บริหารจัดการด้านงบประมาณและทรัพยากรของมหาวิทยาลัยที 
เกี ยวข้องกับการด าเนินงานสหกิจศึกษา
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ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ :
 หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงค านวณ 

2.  ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์ :
 นิเทศศาสตร์
 การจัดการสารสนเทศดิจิทัล
 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
 วิศวกรรมซอฟแวร์ 
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ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ)

3.  ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร :  

 พืชศาสตร์

 สัตวศาสตร์

 ประมง

 เทคโนโลยีชีวภาพ  

 เทคโนโลยีอาหาร
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ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ)

4.  ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร : 
 วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 วิศวกรรมไฟฟ้า
 วิศวกรรมโยธา 
 วิศวกรรมวัสดุ
 เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
 วิทยาศาสตร์สิ งแวดล้อม
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ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1. ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ :

 อนามัยสิ งแวดล้อม 

 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หลักสูตรด้านสังคมศาสตร์

1. ส านักวิชาศิลปศาสตร์ :

 ภาษาอังกฤษ 

 ภาษาจีน 

 อาเซียนศึกษา 

 ไทยศึกษาบูรณาการ
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ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หลักสูตรด้านสังคมศาสตร์

2. ส านักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ :

 รัฐศาสตร์

 นิติศาสตร์
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ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หลักสูตรด้านสังคมศาสตร์ (ต่อ)

3.  ส านักวิชาการจัดการ (สหกิจศึกษาเต็มรูปแบบ) : 

 เศรษฐศาสตร์ 

 บริหารธุรกิจ

 บัญชี

 อุตสาหกรรมท่องเที ยว
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ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตย. การจัดการเรียนแบบ WIL หลักสูตรอุตสาหกรรมท่องเที ยว
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ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

จ านวนนักศึกษาและสถานประกอบการ

ปีการศึกษา นักศึกษาสหกิจศึกษา (คน) สถานประกอบการ (แห่ง)

2544 495 301
2545 446 273

2555 1,257 710
2556 1,413 1,042
2557 982 690
2558 1,486 1,036
2559 1,586 930
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ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สหกิจศึกษานานาชาติ

ส านักวิชา หลักสูตร สาขาวิชา
1.สารสนเทศศาสตร์ 1. วิทยาศาสตรบัณฑิต 1. เทคโนโลยีสารสนเทศ

2. การจัดการสารสนเทศดิจิทัล

2.การจัดการ 1. บริหารธุรกิจบัณฑิต 1. อุตสาหกรรมท่องเที ยว
2. โลจิสติกส์
3. การจัดการทรัพยากรมนุษย์               

และองค์การ
4. การตลาด
5. การเงิน
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ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สหกิจศึกษานานาชาติ

ส านักวิชา หลักสูตร สาขาวิชา

2.การจัดการ(ต่อ) 1. เศรษฐศาสตรบัณฑิต 6. เศรษฐศาสตร์

3.วิทยาศาสตร์ 1. วิทยาศาสตรบัณฑิต 1. วิทยาศาสตร์เชิงค านวณ

4.เทคโนโลยีการเกษตร 1. วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาอุตสาหกรรม
เกษตร

1. เทคโนโลยีชีวภาพ

5.วิศวกรรมศาสตร์และ
ทรัพยากร

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต
2. วิศวกรรมศาสตร

บัณฑิต

1. เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝ่ัง

2. วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
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สหกิจศึกษานานาชาติ (ต่อ)

ส านักวิชา หลักสูตร สาขาวิชา

6.ศิลปศาสตร์ 1. ศิลปศาสตรบัณฑิต 1. ภาษาอังกฤษ
2. อาเซียนศึกษา
3. ภาษาจีน

7.รัฐศาสตร์            
และนิติศาสตร์

1. รัฐศาสตรบัณฑิต 1. รัฐศาสตร์
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การจัดสหกิจศึกษานานาชาติระหว่างปีการศึกษา 2545-2559

ปีการศึกษา
จ านวน
หลักสูตร

จ านวนนักศึกษา 
(คน)

จ านวนหน่วยงาน 
(แห่ง)

ประเทศ

2545 3 6 3 Malaysia

2546 3 4 2 Malaysia

2547 3 5 2 Malaysia

2548 3 7 4 Malaysia / India

2549 3 11 7
Malaysia / Singapore / 
Australia 

2550 4 11 7
Malaysia / Singapore / India 
/ Hungary / China

2551 4 17 13
Malaysia / Singapore / India 
/ China / Taiwan
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การจัดสหกิจศึกษานานาชาติระหว่างปีการศึกษา 2545-2559 (ต่อ)

ปีการศึกษา
จ านวน
หลักสูตร

จ านวนนักศึกษา 
(คน)

จ านวนหน่วยงาน 
(แห่ง)

ประเทศ

2552 4 17 8
Malaysia / Singapore                    
/ China 

2553 5 19 9 Malaysia / India / China

2554 6 15 7
Malaysia / Singapore / India 
Vietnam 

2555 5 24 10
Malaysia / Singapore  
Australia / Canada

2556 11 34 16
Malaysia / Singapore                
/ China



39
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การจัดสหกิจศึกษานานาชาติระหว่างปีการศึกษา 2545-2559 (ต่อ)

ปีการศึกษา
จ านวน
หลักสูตร

จ านวนนักศึกษา 
(คน)

จ านวนหน่วยงาน 
(แห่ง)

ประเทศ

2557 8 11 6
Malaysia / Indonesia / 
Laos / Singapore / Japan

2558 9 24 12

Australia / Malaysia / 
Indonesia / China / 
Vietnam / South Africa / 
Germany / New Zealand

2559 7 40 20

Indonesia/ Malaysia                        
Czech Republic /India 
Australia /Vietnam   
Singapore / Germany

รวม
12 หลักสูตร
(ไม่นับซ้ า)

206
54 แห่ง

(ไม่นับซ้ า)
15 ประเทศ
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การพัฒนาอาชีพ (Career development) 

มหาวิทยาลัยสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาและบัณฑิตของ

มหาวิทยาลัยฯ สามารถวางแผนการประกอบอาชีพของตนเอง และ

พัฒนางานในอาชีพของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการปฏิบัติงาน

สหกิจศึกษา โดยการพัฒนาอาชีพด าเนินการ 2 ลักษณะ คือ
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การพัฒนาอาชีพ (Career development) 

1. การวางแผนด้านอาชีพ ผ่านรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ส าหรับ
นักศึกษาทุกคน  

2. การจัดอบรมพิเศษเพิ มเติม ในทักษะที นักศึกษาต้องการเพื อ
พัฒนาความรู้  ศักยภาพและเสริมสร้างความก้าวหน้า และ
ความสามารถในการท างาน (ตามความสมัครใจ) ก่อนและหลัง
การไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
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ผูอ้ ำนวยกำรศนูยส์หกจิศกึษำและพฒันำอำชพี
ผูช้ว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.ผดุงศกัดิ ์สขุสอำด
ส ำนกัวชิำเทคโนโลยกีำรเกษตร

บุคลำกรศนูยส์หกจิศกึษำและพฒันำอำชพี
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นำยเอกรำช แกว้เขยีว
 หวัหน้ำฝ่ำยสหกจิศกึษำ
 ดแูลภำพรวมศนูยส์หกจิศกึษำฯ
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นำงสำวภคนิตย์ ออสปอนพนัธ์
 วชิำเตรยีมสหกจิศกึษำ
 กำรเสรมิทกัษะกอ่นปฏบิตัิ
สหกจิศกึษำและหลงักลบัจำก
ปฏบิตัสิหกจิศกึษำ
 งำนเอกสำรต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
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นำงสำวอุบลรตัน์ โสสนุย
 ส.วศิวกรรมศำสตรแ์ละทรพัยำกร
 อุตสำหกรรมทอ่งเทีย่ว
 อำเซยีนศกึษำ
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นำงแสงหทยั ขบักล่อมสง่
 ภำษำองักฤษ / ภำษำจนี
 นกัศกึษำสหกจิศกึษำ
ต่ำงประเทศ ทุกหลกัสตูร
 นกัศกึษำแลกเปลีย่นสหกจิ
ศกึษำต่ำงประเทศ
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นำงสำวพกัตรผ์อ่ง สมบุญญฤทธิ
 บญัชี
 เทคโนโลยสีำรสนเทศ
 วศิวกรรมซอฟแวร์
 เทคโนโลยมีลัตมิเีดยีและแอนิเมชัน่
 พชืศำสตร์ / สตัวศำสตร์ / ประมง
 เทคโนโลยอีำหำร / เทคโนโลยชีวีภำพ
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นำยอนนัตเ์ดช ศรรีำพร
 เศรษฐศำสตร์ / กำรตลำด / กำรเงนิ
 กำรจดักำรทรพัยำกรมนุษยแ์ละ
องคก์ำร
 โลจสิตกิส์
 นิเทศศำสตร์
 กำรจดักำรสำรสนเทศดจิทิลั
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นำยเรงิศกัดิ ์พนัธมำศ
 รฐัศำสตร์
 นิตศิำสตร์
 อนำมยัสิง่แวดลอ้ม
 อำชวีอนำมยัและควำมปลอดภยั
 วทิยำศำสตรเ์ชงิค ำนวณ
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นำงสำวจุรยีพ์ร สวุรรณ
 ประสำนงำนดำ้นธุรกำร
และเอกสำรต่ำงๆ ของ
ศนูยส์หกจิฯ
 งำนเลขำนุกำร
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กญัญำ หนูเดช
 ระบบสำรสนเทศสหกจิ
 ฐำนขอ้มลูและเวบ็ไซต์
ศนูยส์หกจิศกึษำ

 สือ่ประชำสมัพนัธต์่ำง ๆ
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The Bridge for Future Career 
and Professional Success

พัฒนาคน พัฒนางาน สร้างความส าเร็จในอาชีพ

สหกิจศึกษา
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ทีมงานสหกิจศึกษา มวล.
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ศูนย์สหกจิศึกษาและพฒันาอาชีพ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161

โทร. 0 7567 3113 โทรสาร 0 7567 3114
E-mail: coop@wu.ac.th

Web site: http://coop.wu.ac.th


