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คํานํา 
 
  ประมวลสาระชุดฝกอบรม “สหกิจศึกษา” ฉบับนี้  สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาไดสนับสนุนใหสมาคมสหกิจศึกษาไทย จัดทําข้ึนเพื่อใชเปนส่ือหลักประกอบการฝกอบรม

สหกิจศึกษาสําหรับวิทยากร  ผูบริหารและคณาจารยนิเทศของสถานศึกษา ผูบริหารและผูนิเทศงาน

ของสถานประกอบการตลอดจนเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการจัดสหกิจศึกษา ประมวลสาระดังกลาว

ยังสามารถใชเปนเอกสารทางวิชาการสําหรับใหผูที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานสหกิจศึกษาไดศึกษา 

เพื่อความเขาใจในสหกิจศึกษาไดอยางถูกตอง ตลอดจนเปนส่ือในการเผยแพรสหกิจศึกษาใหบุคคล

และหนวยงานไดมีความเขาใจ เพื่อขยายผลความรวมมือและการสนับสนุนที่กวางขวางตอไป 

  ประมวลสาระชุดฝกอบรม “สหกิจศึกษา” ฉบับนี้มีผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ

ดานสหกิจศึกษาหลายทานไดรวมกันเขียน โดยแบงเนื้อหาออกเปน 4 หนวย ไดแก หนวยที่ 1  

การอุดมศึกษากับสหกิจศึกษา หนวยที่ 2 มาตรฐาน หลักสูตรและกระบวนการสหกิจศึกษา  

หนวยที่ 3 องคกรเครือขาย และความรวมมือในการจัดสหกิจศึกษา และหนวยที่ 4 การบริหารและ

การจัดการสหกิจศึกษา 

  คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและจัดทําชุดฝกอบรมสหกิจศึกษาหวังวา  

ประมวลสาระชุดฝกอบรม “สหกิจศึกษา” ฉบับนี้จะเปนประโยชนแกองคกรและบุคคลที่เกี่ยวของ

กับสหกิจศึกษาตามสมควรเนื่องจากเปนการจัดทําชุดฝกอบรมในลักษณะนี้เปนคร้ังแรกจึงอาจขาด

ความสมบูรณครบถวนไปบาง คณะผูจัดทําขอใหถือวาเปนงานเร่ิมตนที่จะเปนพื้นฐานในการพัฒนา

ใหสมบูรณยิ่งข้ึนในโอกาสตอไป 
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สาระสังเขป 
 

คําอธิบายชุดฝกอบรม 

  การอุดมศึกษากับสหกิจศึกษา  ความเปนมาและพัฒนาการของสหกิจศึกษา ความหมาย 

ความสําคัญและประโยชนของสหกิจศึกษา มาตรฐาน หลักสูตรและกระบวนการสหกิจศึกษา 

องคกรเครือขายและความรวมมือในการจัดสหกิจศึกษาทวิภาคี พหุภาคีและสหกิจศึกษานานาชาติ 

การบริหารและการจัดการสหกิจศึกษาในสถานศึกษาและสถานประกอบการ เทคโนโลยีสารสนเทศ

กับสหกิจศึกษา 

 

วัตถุประสงค 

 ชุดฝกอบรมสหกิจศึกษานี้จัดทําข้ึนเพื่อ 

1. เปนส่ือหลักที่ใชประกอบการฝกอบรมวิทยากร ผูบริหาร คณาจารย ผูแทนสถาน
ประกอบการ และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 

2. เปนเอกสารทางวิชาการที่จะชวยใหผูที่เกี่ยวของกับสหกิจศึกษาไดเขาใจ เขาถึง และ

รวมรับผิดชอบดําเนินการสหกิจศึกษาไดถกูตอง  

3. เปนส่ือในการเผยแพรสหกิจศึกษา สูบุคคล และหนวยงานใหมีความรู ความเขาใจ 

เพื่อขยายผลดานความรวมมือ และความสนับสนุน รวมทั้งการมีสวนรับรูที่กวางขวาง

ยิ่งข้ึน 

 

ชื่อหนวยฝกอบรม  

ชุดฝกอบรม “สหกิจศึกษา” แบงเปนหนวยฝกอบรม 4 หนวย ดังตอไปนี้ 

หนวยที่  1 การอุดมศึกษากับสหกิจศึกษา 

หนวยที่  2 มาตรฐาน หลักสูตร และกระบวนการสหกิจศึกษา 

หนวยที่  3 องคกรเครือขาย และความรวมมือในการจัดสหกิจศึกษา 

หนวยที่  4 การบริหาร และการจัดการสหกิจศึกษา 
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วิธีใชชุดฝกอบรม 
  

 ประมวลสาระชุดฝกอบรม “สหกิจศึกษา” ฉบับนี้ ผลิตและพัฒนาข้ึนเพื่อใชเปนส่ือหลักใน

การฝกอบรมบุคลากรที่รับผิดชอบดําเนินงานสหกิจศึกษา ในการศึกษาชุดฝกอบรมนี้ควรดําเนินการ

ตามข้ันตอน ดังตอไปนี้ 

1. ศึกษารายละเอียดในแตละหนวยของชุดฝกอบรม 

2. ทํากิจกรรมที่กําหนดไว ในแตละหนวย 

3. ทําแบบประเมินของแตละหนวย (ถามี) 

 

ผลที่คาดหวัง 

ผูผานการอบรม สามารถ 

1. ทําหนาที่เปนวิทยากร ผูบริหาร คณาจารยนิเทศ ผูนิเทศงานและผูปฏิบัติงานในองคกร

ที่จัดสหกิจศึกษา 

2. ทําโครงการจัดสหกิจศึกษา ในสถานศึกษาหรือในสถานประกอบการท่ีตนสังกัดและ

ยังไมไดจัดสหกิจศึกษา ในกรณีที่จัดสหกิจศึกษาอยูแลวสามารถจัดทําขอเสนอแนะใน

การปรับปรุง  เพื่อใหการจัดสหกิจศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งข้ึน 
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นิยามศัพท 
 

สถานศึกษา หมายความวา หนวยงานการศึกษาของรัฐและเอกชน  

ที่มีอํานาจหนาทีห่รือมีวัตถปุระสงค ในการจัดการศึกษา 

คณาจารยนิเทศ หมายความวา คณาจารยประจําในสถานศึกษา ทีท่ําหนาที่ใหคําปรึกษา 

     และนิเทศการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา 

นักศกึษา  หมายความวา นิสิต นกัศึกษา หรือเรียกช่ืออยางอ่ืน ที่กาํลังศึกษาใน 

     สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 

สถานประกอบการ/ หมายความวา องคกรหรือหนวยงานของรัฐและเอกชน ทีร่วมรับผิดชอบ 

องคกรผูใชบัณฑิต   ดําเนนิงานสหกิจศึกษากับสถานศึกษาและรับนักศึกษา 

     สหกิจศึกษาเขาปฏิบัติงาน 

ผูนิเทศงาน หมายความวา  พนกังานของสถานประกอบการทีท่ําหนาทีท่ี่ปรึกษาดูแล

และประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนกัศึกษา

ในสถานประกอบการ 

 

มาตรฐานสหกิจศกึษา หมายความวา มาตรฐานการจัดสหกิจศึกษาของสถานศึกษาและ 

สถานประกอบการ รวมทัง้การประกันคุณภาพการจัด 

สหกิจศึกษา 
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หนวยที่ 1  การอุดมศึกษากับสหกิจศึกษา 
 

 

เรื่องที่  1.1 ภารกิจของการอุดมศึกษา 
 

1.1.1 สถาบันอุดมศึกษาโดยทั่วไป  
 

 มีภารกิจหลักส่ีดาน ไดแก การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคมและ

การทะนุบํารุง ศิลปะ และวัฒนธรรม สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง โดยเฉพาะสถาบันหรือ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี มักจะมีการกําหนดภารกิจดานการปรับแปลง ถายทอดและพัฒนา

เทคโนโลยีเพิ่มข้ึนเปนภารกิจที่หา 

 

1.1.2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  
 

 โดยภารกิจทางดานการสอนตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ และตามความ

ตองการของตลาดแรงงาน เพื่อพัฒนาแรงงานความรู (Knowledge Workers) ที่มีคุณภาพ 

เพียงพอที่จะพัฒนาประเทศ และเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขัน ถือเปนภารกิจหลักของ

สถาบันอุดมศึกษาทุกแหง 

 

1.1.3 คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาทั้งปวง  
 

 คนที่จะเปนกําลังสําคัญในฐานะปจจัยนําของการพัฒนาจะตองมี “คุณภาพ” การ

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและคุณภาพ  ถือเปนสวนหนึ่งของความเปนเลิศที่สถาบันอุดมศึกษาทุก

แหงมุงมั่น จึงไดแสวงหาและพัฒนาวิธีการที่จะชวยใหบรรลุเปาหมายดังกลาว  โดยการจัดใหมี

ประสบการณวิชาชีพเปนสวนหนึ่งของการศึกษา เร่ิมตนจาก วิชาชีพหลายสาขาที่เนนการเปน

วิชาชีพเชิงปฏิบัติ (Practicing Profession) ไดกําหนดใหผูที่ศึกษาในสาขาดังกลาว ตองมีการ 

“ฝกหัด” ปฏิบัติวิชาชีพในสถานประกอบการ เปนสวนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษา กอนสําเร็จ

การศึกษา อาทิ สาขาแพทยศาสตร กําหนดใหมีการปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ในรูปแบบแพทย



2    ประมวลสาระชุดฝกอบรม “สหกิจศึกษา” 

 
 

ฝกหัด  ( Internship) สาขาศึกษาศาสตร  จะตองผานการฝกสอนในสถานศึกษา  (Practice 

Teaching) หรือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เปนตน หรือมิฉะนั้นก็กําหนดใหมีการดูงาน และ

ฝกงานระยะส้ันเพิ่มเติมในสถานประกอบการ เปนสวนหนึ่งของการศึกษา  ตอมาไดขยายไปสูการ

ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาตาง ๆ กวางขวางข้ึน โดยมีการพัฒนาวิธีการจัดเปนแบบ “สหกิจศึกษา” 

(Cooperative Education) ซึ่งเปนวิธีการจัดการศึกษารูปแบบหนึ่งเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตที่นิยม

ทํากันทั่วโลก 
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เรื่องที่ 1.2 สหกิจศึกษา 
 

1.2.1 ความเปนมาและพัฒนาการ 
 

1.2.1.1 ในตางประเทศ  
 การสรางประสบการณวิชาชีพใหกับนักศึกษาโดยอาศัยความรวมมือระหวาง

สถานศึกษากับสถานประกอบการที่เรียกวา “หลักสูตรแซนดวิช” (Sandwich Course) ไดเร่ิมข้ึนคร้ัง

แรกในป พ.ศ. 2446 (ค.ศ.1903) ในทวีปยุโรปที่ประเทศอังกฤษ ณ วิทยาลัยเทคนิคซันเดอรแลนด 

(Sunderland Technical College) ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมนาวี โดยจัด

หลักสูตรใหแกนักศึกษาสองกลุม คือ กลุมนักศึกษาที่เรียนปกติในสถานศึกษาและไปปฏิบัติงานใน

สถานประกอบการ (College – based Student หรือ University - based Student) กับกลุม

นักศึกษาที่เปนพนักงานในสถานประกอบการและมาเรียนในสถานศึกษา (Industry – based 

Student)  

 ประเทศเยอรมนีไดนําแนวคิดนี้ไปสรางประสบการณวิชาชีพใหกับนักศึกษาโดย

ดําเนินการในลักษณะสามโปรแกรมที่แตกตางกัน คือ 1) โปรแกรมฟาคโฮคชุเลน 

(Fachhochschulen) เกิดข้ึนในชวงป พ.ศ. 2513-2514 (ค.ศ.1970-1971) เปนการสรางความ

ใกลชิดระหวางภาคอุตสาหกรรมกับสถานศึกษา โดยการเช่ือมโยงการศึกษาภาคทฤษฎีเขากับ 

การปฏิบัติ ซึ่งมีรูปแบบที่แตกตางกันไป สวนใหญใชระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปการศึกษา

แบบทวิภาคและใช เวลาปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมสองภาคการศึกษา  2) โปรแกรม 

เบรูฟอาคาเดมี (Berufsakademie) เกิดข้ึนในป พ.ศ. 2517 (ค.ศ. 1974) ที่สถาบันเบรูฟอาคาเดมี 

เมืองบาเดน (Berufsakademie, Baden) เปนความรวมมือในลักษณะทวิภาคีที่ผสมผสาน

ภาคทฤษฎีกับการปฏิบัติงานจริง ซึ่งใชระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตรสามปและ 3) โปรแกรมเกซัม

โฮคชุเลน (Gesamthocschulen) เปนการฝกงานในมหาวิทยาลัยสองภาคการศึกษากอนสําเร็จ

ศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

  ตอมา ประมาณป พ.ศ. 2449 (ค.ศ. 1906) แนวคิดการจัดการเรียนการสอน

ดังกลาวไดแพรไปยังทวีปอเมริกาเหนือในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการนําของเฮอรแมน ชไนเดอร  

(Herman Schneider) มหาวิทยาลัยซินซินนาติ (University of Cincinnati) แหงรัฐโอไฮโอ (Ohio) 

ภายใตชื่อ “แผนงานซินซินนาติ” ที่เสนอการแกปญหาการสอนดานความคิดรวบยอดและทักษะ

เกี่ยวกับวิชาชีพของนักศึกษาท่ีไมสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพในช้ันเรียน มาเปนการ
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ฝกปฏิบัติเพื่อความเขาใจและความชํานาญ ในการดําเนินการไดแบงนักศึกษาสาขาวิชา

วิศวกรรมศาสตรออกเปนสองกลุม ในแตละสัปดาหนักศึกษากลุมหนึ่งจะเรียนที่มหาวทิยาลัย และอีก

กลุมหนึ่งจะไปปฏิบัติงานดานวิศวกรรมที่โรงงานทองถิ่นในลักษณะการจางงาน ผลพบวา การสลับ

การเรียนกับการทํางานทําใหนักศึกษาเกิดแรงจูงใจในการเรียนในช้ันเรียน เกิดความรูความเขาใจใน

เนื้อหาวิชาและเกิดทักษะใหม ๆ ทําใหมีความมั่นใจในการเลือกอาชีพและมีศักยภาพในการทํางาน 

ตอมาในป พ.ศ. 2452 (ค.ศ.1909) มหาวิทยาลัยนอรธอีสเทิรน (Northeastern University) แหงรัฐ

แมสซาชูเซตส (Massachusetts) ไดนําแนวคิดนี้มาใชในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรเชนกันและในป 

พ.ศ. 2464 (ค.ศ. 1921) มหาวิทยาลัยแอนทิออค (Antioch University) แหงรัฐโอไฮโอ (Ohio) ไดนํา

วิธีการจัดหลักสูตรดังกลาวไปใชกับสาขาวิชาศิลปศาสตรเพื่อเตรียมความพรอมของนักศึกษาเขาสู

อาชีพในลักษณะการศึกษาและการทํางาน (Work - Study Program) ป พ.ศ. 2505 (ค.ศ. 1962)  

ไดเกิดกองทุนสนับสนุนสหกิจศึกษาข้ึนในสหรัฐอเมริกา และป พ.ศ. 2508 (ค.ศ.1965) สหรัฐอเมริกา

มีกฎหมายอุดมศึกษาใหทุนแกสถาบันที่พัฒนาโปรแกรมสหกิจศึกษา จึงทําใหสหกิจศึกษาขยาย

ตัวอยางรวดเร็วและไดแผขยายไปสูประเทศแคนาดา  

  มหาวิทยาลัยแหงแรกของประเทศแคนาดาท่ีจัดสหกิจศึกษาคือ มหาวิทยาลัย 

วอเตอรลู (University of Waterloo) โดยเร่ิมดําเนินการในป พ.ศ. 2500 (ค.ศ.1957) ในสาขาวิชา

วิศวกรรมศาสตร รูปแบบหลักสูตรสหกิจศึกษาที่จัดไมตายตัว สวนใหญจะมีภาคการศึกษามากกวา

ภาคการทํางาน มีทั้งแบบสลับภาคการศึกษากับภาคการทํางาน (Alternating Pattern) และแบบ

คูขนาน (Parallel Pattern) ที่เรียนและทํางานในเวลาเดียวกัน โดยหลักสูตรสหกิจศึกษาใชระยะเวลา

ศึกษานานกวาหลักสูตรปกติ  

  จากทวีปอเมริกาเหนือสหกิจศึกษาไดแผขยายไปสูประเทศในแถบเอเชียแปซิฟก 

โดยเร่ิมจากประเทศออสเตรเลียที่ไดสรางประสบการณวิชาชีพใหกับนักศึกษาโดยอาศัยความรวมมือ

จากสถานประกอบการและเรียกหลักสูตรนี้วา “การศึกษาแบบแซนดวิช” (Sandwich Education) 

หลักสูตร “การศึกษาแบบแซนดวิช”  เร่ิมข้ึนคร้ังแรกในระหวางป พ.ศ. 2505 – 2506 (ค.ศ.1962 –

1963) ที่สถาบันเทคโนโลยีฟุทสเครย  (Footscray Institute of Technology) และสถาบันเทคโนโลยี 

สวินเบิรน (Swinburne Institute of Technology) หรือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสวินเบิรนในปจจุบัน             

หลักสูตรดังกลาวดําเนินการในสองรูปแบบเรียกวา “แซนดวิชแบบบาง” (Thin Sandwiches) และ 

”แซนดวิชแบบหนา” (Thick Sandwiches) ซึ่งเปนการศึกษาในสถานศึกษาสลับกับการทํางานใน

สถานประกอบการ “แซนดวิชแบบบาง” มีภาคการศึกษา 7 ภาค และภาคการทํางาน 2 ภาค  

ในขณะที่ ”แซนดวิชแบบหนา” มีภาคการศึกษา 7 ภาค และภาคการทํางาน 6 ภาค หลักสูตรทั้งสอง

รูปแบบจัดใหกับนักศึกษาที่เรียนในสถานศึกษาและไปปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม (College – 
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based Student หรือ University - based Student) และนักศึกษาที่เปนลูกจางในภาคอุตสาหกรรม

และมาเรียนในสถานศึกษา (Industry – based Student)  

 ตอมา สหกิจศึกษาไดแผขยายสูประเทศในแถบเอเชียตะวันออกและเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต โดยสถานศึกษาไดนําสหกิจศึกษาเขามาเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอนเต็ม

รูปแบบ โดยเฉพาะสถานศึกษาของประเทศที่อยูในเครือจักรภพอังกฤษที่จัดการศึกษาแบบประเทศ

ตะวันตก เชน มหาวิทยาลัยฮองกงโปลีเทคนิค (Hong Kong Polytechnic University) ที่ไดพัฒนา

บัณฑิตใหตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน (Preferred Graduate Development Program) 

ดวยประสบการณการทํางานที่เนนการปฏิบัติงานในตางประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนานยาง 

(Nanyang Technological University) ในประเทศสิงคโปร ที่ไดจัดสหกิจศึกษาในลักษณะที่

นักศึกษาตองฝงตัวอยูในสถานประกอบการ (Attachment Program) เปนระยะเวลา 

5 เดือนกอนสําเร็จการศึกษา นอกจากนี้ สหกิจศึกษายังไดแผขยายไปสูประเทศจีนและเขาสู 

ประเทศไทยเปนลําดับถัดมา  

 
1.2.1.2 ในประเทศไทย 

 คําวา “สหกิจศึกษา” (Cooperative Education) เปนศัพทบัญญัติที่  

ศาสตราจารย ดร. วิจิตร ศรีสอาน ซึ่งเปนบุคคลแรกที่นําระบบสหกิจศึกษาเขามาใชในประเทศไทยที่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเมื่อป พ.ศ. 2536 ไดบัญญัติข้ึนโดยถอดความจากคํา Cooperative 

Education มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไดจัดการศึกษาระบบไตรภาคเพื่อรองรับการปฏิบัติงาน

สหกิจศึกษาสองครั้ง คือ ในชั้นปที่ 3 และช้ันปที่ 4 มีภาคสหกิจศึกษาสลับกับภาคเรียนปกติ โดย

นักศึกษาไดเร่ิมไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาคร้ังแรกเมื่อป พ.ศ. 2538 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณเปน

มหาวิทยาลัยยุคแรกเชนกันที่จัดสหกิจศึกษาโดยเร่ิมในป พ.ศ. 2541 จากนั้นแนวคิดดังกลาวได

ขยายไปสูมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนอยางกวางขวาง เชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาพระนครเหนือไดจัดสหกิจศึกษาเปนสามชวงระยะเวลาคือ 4-2-4 เดือน รวม10 เดือน โดยจัดใน

ชั้นปที่ 3 และช้ันปที่ 4 ทําใหระยะเวลาเรียนในหลักสูตรสหกิจศึกษามากกวาหลักสูตรปกติหนึ่งป

การศึกษา โดยสรุป อาจกลาวไดวามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปนสถานศึกษาแรกที่ริเร่ิม 

สหกิจศึกษาในประเทศไทย 

 ในป พ.ศ. 2545 รัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้น (นายสุวัจน  

ลิปตพัลลภ) ไดประกาศนโยบายใหการสนับสนุนดานการเงินแกสถาบันการศึกษาที่จัดสหกิจศึกษา 

โดยไดจัดสรรเงินอุดหนุนเปนรายหัวใหแกสถาบันการศึกษา 17 แหง ที่จัดการเรียนการสอนโดยใช

หลักสูตรสหกิจศึกษาและใหใชหลักสูตรสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปนตนแบบ 
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จากนั้น สหกิจศึกษาไดขยายสูระดับชาติโดยรัฐบาลไดกาวเขามาสนับสนุนผานทบวงมหาวิทยาลัย 

และสืบตอมาจนถึงปจจุบัน โดยมีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนภาคีสําคัญของภาครัฐ 

 การดําเนินงานสหกิจศึกษาในชวงเร่ิมตนอยูในรูปของทวิภาคี คือ สถานศึกษา

รวมมือกับสถานประกอบการ โดยภาครัฐมิไดเขามาเกี่ยวของโดยตรง หากแตมีหนวยงาน

ภาคเอกชน อาทิ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยและสภาหอการคาไทยที่ไดสนับสนุน 

สหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในระยะเร่ิมตน การดําเนินงานสหกิจศึกษาไดพัฒนา

เขาสูลักษณะพหุภาคีเมื่อป พ.ศ. 2545 กลาวคือ มีหนวยงานหลายภาคสวนไดรวมกันรับผิดชอบ

ดําเนินงานสหกิจศึกษา ไดแก สถานศึกษา สถานประกอบการ หนวยงานของรัฐ คือ สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ทําหนาที่ดูแลดานนโยบายและใหการสนับสนุนดานการเงิน 

องคกรเอกชน เชน สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภาหอการคาไทย สมาคมวิชาการในประเทศ

ไทยไดแก สมาคมสหกิจศึกษาไทย (Thai Association for Cooperative Education – TACE) และ

สมาคมวิชาการระดับนานาชาติ ไดแก สมาคมสหกิจศึกษาโลก (World Association for 

Cooperative Education - WACE) นับวา การจัดการศึกษาสหกิจศึกษาของประเทศไทยในปจจุบัน

มีภาคีตาง ๆ เขามามีบทบาทครบทุกภาคสวนในลักษณะเครือขายพหุภาคี 

สําหรับสมาคมสหกิจศึกษาโลกนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไดสมัครเปน

สมาชิกต้ังแตเ ร่ิมจัดสหกิจศึกษาและศาสตราจารย ดร .วิจิตร ศรีสอาน อธิการบดีผูกอต้ัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไดรับเชิญเปนคณะกรรมการอํานวยการของสมาคม (Board of 

Governors) ต้ังแตป พ.ศ. 2538 (ค.ศ.1995) ตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน  

 

1.2.2 ความหมาย  
 

แนวคิดหลักที่ทําใหเกิดรูปแบบของการดําเนินงานสหกิจศึกษาประกอบดวยสอง

แนวคิดใหญ คือ 1) การตระหนักถึงความสําคัญของการเตรียมความพรอมดานการประกอบอาชีพ 

(Career Development) และการเขาสูระบบการทํางานของบัณฑิต (Employability) กอนสําเร็จ

การศึกษา และ 2) การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามความตองการของตลาดแรงงาน  

การจัดใหนักศึกษามีประสบการณตรงโดยการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 

เปนการเรียนรูจากประสบการณการทํางานตามหลัก “เรียนจากการทํา” (Learning by Doing) 

รูปแบบการจัดการศึกษาตามแนวคิดนี้ จึงมีชื่อเรียกที่หลากหลาย อาทิ การศึกษาจากประสบการณ 

(Experiencial Education) โปรแกรมทํางานและศึกษา (Work – Study Program) การศึกษาที่ยึด

การทํางานเปนฐาน (Work - based Education) โปรแกรมการศึกษาสลับกับการทํางาน 
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(Sandwich Program) และการฝกปฏิบัติวิชาชีพ (Internship) โดยช่ือที่ใชแพรหลายที่สุดทั่วโลกใน

ปจจุบัน คือ สหกิจศึกษา (Cooperative Education) และบูรณาการการทํางานกับการเรียนรู (Work 

Integrated Learning)  

 เมื่อมีการนํารูปแบบสหกิจศึกษา มาเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในป พ.ศ.2536 ศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน อธิการบดีผูกอต้ัง

มหาวิทยาลัยแหงนี้ จึงไดถอดความจากช่ือ Cooperative Education เปนศัพทบัญญัติภาษาไทยวา 

“สหกิจศึกษา” และไดใหความหมายไววา “สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เปนระบบ

การศึกษาท่ีจัดใหมีการเรียนการสอนในสถานศึกษาสลับกับการไปหาประสบการณตรงจากการ

ปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการอยางมีระบบ ดวยความรวมมือจากสถานประกอบการและทุก

ฝายที่เกี่ยวของ เปนระบบการศึกษาที่ผสมผสานการเรียนกับการปฏิบัติงาน (Work Integrated 

Learning)” 

 

 
 

แผนภูมิที่ 1-1: แสดงระบบการศึกษาที่ผสมผสานการเรียนกับการทาํงาน 
 

 

 

 

 

สหกิจศึกษา : บูรณาการการทํางานกับการเรียน 

พัฒนาอาชีพและสรางความพรอม 
ในการทํางาน 

สถานศึกษา 

พัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามมาตรฐานวชิาการวิชาชีพ 
ตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน 

สหกิจศึกษา สถานประกอบการ 
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1.2.3 วัตถุประสงคของสหกิจศึกษา 
 

1) เ ต รี ยมความพร อมของนั ก ศึกษา  ด านการพัฒนาอาชีพ  ( Career 

Development) พรอมเสริมทักษะและประสบการณใหพรอมที่จะเขาสูระบบ

การทํางาน 

2) เพิ่มเติมประสบการณทางดานวิชาการ วิชาชีพและการพัฒนาตนเองแก

นักศึกษาในรูปแบบที่มีคุณคาเหนือกวาการฝกงาน 

3) เปดโอกาสใหสถานประกอบการทั้งภาคเอกชนและภาครัฐไดมีสวนรวมในการ

พัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

4) ใหเกิดการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัย         

 ไดมาตรฐานและตรงกับความตองการของตลาดแรงงานมากย่ิงข้ึน 

5) เพื่อสรางความสัมพันธระหวางสถานประกอบการ และสถาบันอุดมศึกษาผาน

นักศึกษาสหกิจศึกษาและคณาจารยนิเทศ อันจะนําไปสูความรวมมือที่

กวางขวางยิ่งข้ึน 

 
1.2.4 ความสําคัญและประโยชนของสหกิจศึกษา 
 

1.2.4.1 สหกิจศึกษาทวีความสําคัญมากขึ้น มีสถาบันอุดมศึกษาในประเทศตาง ๆ ทั่ว

โลก ใชสหกิจศึกษาเปนแนวทางจัดการศึกษาระดับปริญญากวางขวางข้ึนในเกือบทุกสาขาวิชา โดย

มีเปาประสงคตรงกัน คือ การเสริมคุณภาพบัณฑิต ผานประสบการณทํางานในสถานประกอบการ 

เพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งตรงกับความตองการของ

ตลาดแรงงาน ถือเปนสวนสําคัญของการเตรียมบัณฑิตใหพรอมที่จะเลือกอาชีพ และเขาสูระบบการ

ทํางานทันทีที่จบการศึกษา ทําใหบัณฑิตสหกิจศึกษา “รูจักตน รูจักคน และรูจักงาน” 

 

1.2.4.2 ใครไดประโยชนจากสหกิจศึกษา ประมวลไดจากผลการดําเนินงานสหกิจศึกษา

ในประเทศไทยของสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
 1)   นักศึกษา 

• ไดประสบการณวิชาชีพตรงตามสาขาวิชาเอก 

• มีผลการเรียนในสถาบันอุดมศึกษาหลังสหกิจศึกษาดีข้ึน 

• เกิดการพัฒนาตนเอง มั่นใจในตนเองมากข้ึน 
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• เกิดทักษะการส่ือสารรายงานขอมูล 

• มีโอกาสไดรับการเสนองานกอนสําเร็จการศึกษา 

• เลือกสายงานอาชีพไดถูกตอง 

• ไดรับคาตอบแทนขณะศึกษา 

• เปนบัณฑิตที่มีศักยภาพและความพรอมในการทํางานสูง 
2)   สถาบันการศึกษา 

• เกิดความรวมมือทางวิชาการและความสัมพันธที่ดีกับสถานประกอบการ 

• ไดขอมูลยอนกลับมาปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน 

• ชวยใหสถานศึกษาไดรับการยอมรับจากตลาดแรงงาน 
3)  สถานประกอบการ 

• มีนกัศึกษาชวยปฏิบัติงานตลอดป 

• พนักงานประจํามีเวลาที่จะทํางานสําคัญไดมากข้ึน 

• ใชเปนวิธีคัดเลือกพนักงานไดถูกตองเหมาะสมยิ่งข้ึน 

• มีโอกาสสรางความรวมมือทางวิชาการกับสถานศึกษา 

• เกิดภาพพจนที่ดีดานการสงเสริมการศึกษา 

 

1.2.5 ผลสัมฤทธ์ิของสหกิจศึกษา 
 
  ผลประเมินของสถาบันอุดมศึกษาและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

พบวา 

• บัณฑิตสหกิจศึกษาไดงานเร็วกวาและมากกวาบัณฑิตที่ ไมไดรวม 

สหกิจศึกษา 

• ผูประกอบการพอใจคุณภาพบัณฑิตสหกิจศึกษาสูงกวาบัณฑิตที่ไมได

รวมสหกิจศึกษา 

• สถาบันอุดมศึกษาเห็นวา  ผูที่ผานสหกิจศึกษามีวุฒิภาวะ  ความ

รับผิดชอบและมีวินัยสูงข้ึน 
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เรื่องที่  1.3  กิจกรรม 
 
  1.3.1  วิเคราะหความเปนไปไดและความเหมาะสมในการดําเนินงาน

สหกิจศึกษาในองคกรของทาน 

 

  1.3.2  ถามีความเปนไปได ใหกําหนดหลักการเหตุผลและวัตถุประสงค

ของสหกิจศึกษาที่จะจัดในองคกรของทาน 

 

 1.3.3 จะมีรูปแบบและวิธีการอ่ืนใดนอกเหนือจากการดําเนินงานสหกิจ

ศึกษาที่จะชวยพัฒนาคุณภาพบัณฑิตของสถานศึกษาทานใหสูงขึ้นและตรงกับความ

ตองการของสถานประกอบการ 
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หนวยที่ 2  มาตรฐาน หลักสูตรและ
กระบวนการสหกจิศึกษา 

 

เรื่องที่ 2.1  มาตรฐานสหกิจศึกษา   
 
 มาตรฐานสหกิจศึกษา หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการดําเนินงานสหกิจศึกษา 

ที่หากไดดําเนินการตามระบบและแผนที่ไดกําหนดไวแลว จะทําใหเกิดความเชื่อมั่นวาผลผลิตที่ได

จากการดําเนินงานสหกิจศึกษามีคุณภาพตามลักษณะที่พึงประสงค 
 

 

2.1.1 มาตรฐานสหกิจศึกษาของสถานศึกษา 
 

2.1.1.1 มาตรฐานการศึกษา หลักสูตรและการเรียนการสอน 
2.1.1.1.1 มาตรฐานการศึกษาและหลักสูตร  

หลักสูตรสําหรับสหกิจศึกษาที่กําหนดโดยสถานศึกษาและอนุมัติโดยสภา

มหาวิทยาลัยของสถานศึกษาตองสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2548 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

1) ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตรสหกิจศึกษา มุงใหมีความสัมพันธ

สอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญา

ของสถาบันอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพของสาขาวิชานั้นๆ โดยมุงเนนการผลิต

บัณฑิตใหมีความรอบรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถนําไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม มี

ความสามารถในการคิดวิเคราะหและสังเคราะหอยางเปนระบบ หมั่นแสวงหาความรูดวยตนเอง 

และสามารถติดตอส่ือสารกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี รวมทั้งใหเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม 

2)  การนับหนวยกิตรายวิชาภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การฝกงานและโครงงานให

เทียบกับเวลาที่ใชในการเรียนการสอน ดังรายละเอียดแสดงใน ตารางที่ 2-1 
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ตารางที่ 2-1:  การเทียบหนวยกิตกับเวลาท่ีใชในการเรียนการสอนตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

 

 ภาคทฤษฎ ี ภาคปฏิบัติ 
การฝกงาน/ 
การฝก

ภาคสนาม 

โครงงาน/
อ่ืนๆ 

เวลาเทียบเทา 1 หนวยกิต 

(ชั่วโมง) 15 
ไมนอยกวา

30 
45 45 

 

3)  จํานวนหนวยกิตและระยะเวลาการศึกษาสําหรับหลักสูตรปริญญาตรีให

สอดคลองกับระยะเวลาที่ใชศึกษาดังรายละเอียดแสดงใน ตารางที่ 2-2 

 
ตารางที่ 2-2:  จํานวนหนวยกิตและระยะเวลาการศึกษาสําหรับหลักสูตรปริญญาตรีตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

หลักสูตร 
จํานวนหนวยกิต 
ขั้นตํ่า (หนวยกิต) 

ระยะเวลาการศึกษา
สําหรบัการ

ลงทะเบยีนเรียน
เต็มเวลา (ป) 

ระยะเวลาการศึกษา
สําหรบัการ

ลงทะเบยีนเรียน 
ไมเต็มเวลา (ป) 

ปริญญาตรี 4 ป 120 8 12 

ปริญญาตรี 5 ป 150 10 15 

ปริญญาตรีไมนอย

กวา 6 ป 
180 12 18 

 

4)  โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และ

หมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีสัดสวนจํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชา ดังแสดงใน ตารางที่ 2-3 
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ตารางที่ 2-3:  โครงสรางหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. 2548 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

หมวดวชิา ลักษณะรายวิชา จํานวนหนวยกิต 

วิชาศึกษาทั่วไป วิชาที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูอยาง

กวางขวางมโีลกทัศนที่กวางไกล มีความเขาใจ

ธรรมชาติ ตนเอง ผูอ่ืน และสังคม เปนผูใฝรู 

สามารถคิดอยางมีเหตุผล สามารถใชภาษาในการ

ติดตอส่ือสารความหมายไดดี มีคุณธรรม ตระหนัก

ในคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรมทัง้ของไทยและ

ของประชาคมนานาชาต ิสามารถนาํความรูไปใช

ในการดําเนนิชีวิตและดํารงตนอยูในสังคมไดเปน

อยางดี 

ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

วิชาเฉพาะ วิชาแกน วิชาเฉพาะดาน วิชาพืน้ฐานวชิาชีพและ

วิชาชีพ ที่มุงหมายใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ 

และปฏิบัติงานได 

ไมนอยกวา 84 หนวยกิต 

วิชาเลือกเสรี วิชาที่มุงใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ ตามที่

ตนเองถนัดหรือสนใจ โดยเปดโอกาสใหผูเรียน

เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับ 

ปริญญาตรี 

ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 

 

นอกจากนี้ เพื่อใหบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มี

รายวิชาสหกิจศึกษามีความพรอมในการปฏิบัติงานในวิชาชีพคุมครอง สถานศึกษาตองกําหนด

หลักสูตรระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาชีพคุมครอง เชน วิศวกร ครู เภสัชกร นักบัญชี สัตวแพทย  

นักกฎหมาย แพทย พยาบาล สถาปนิก เปนตน ใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานวิชาชีพคุมครอง

ตามกฎหมายที่กําหนดโดยองคกรวิชาชีพคุมครองตามกฎหมาย อาทิ สภาวิศวกร คุรุสภาและ 

สภาเภสัชกรรม ทั้งนี้ องคกรวิชาชีพคุมครองสวนใหญกําหนดโครงสรางหลักสูตรใหมีหมวดวชิาตางๆ 

ดังรายละเอียดแสดงใน ตารางที่ 2-4 
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ตารางที่ 2-4:  โครงสรางหลักสูตรตามเกณฑองคกรวิชาชีพคุมครองตัวอยาง  

(สภาวิศวกร คุรุสภาและสภาเภสัชกรรม) 
 

รายละเอียดขอกําหนด วิศวกร ครู เภสัชกร 

องคกรวิชาชีพคุมครอง สภาวิศวกร คุรุสภา สภาเภสัชกรรม 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมกําหนด ไมนอยกวา 30 หนวยกิต ไมกําหนด 

หมวดวิชาพื้นฐานทาง

วิทยาศาสตร 

ไมนอยกวา 18 หนวยกิต 

- ฟสิกสไมนอยกวา 6  

- คณิตศาสตร  

  ไมนอยกวา 9 

-  เคมีไมนอยกวา 3 

ไมกําหนด ไมกําหนด 

หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 90 หนวยกิต 

-  วิศวกรรมพื้นฐาน 

   ไมนอยกวา 18 

   (6 รายวิชา) 

- วิศวกรรมควบคุม 

  ไมนอยกวา 12 

  (4 รายวิชา) 
 

ไมนอยกวา 125  

หนวยกิต 

- วิชาชีพครู 

  ไมนอยกวา 50 

- วิชาเฉพาะดาน 

  ไมนอยกวา 75  

 

ไมนอยกวา 120  

หนวยกิตและ 

ไมนอยกวารอยละ 65 

- ดานผลิตภัณฑ 

  ไมนอยกวารอยละ 25*  
- ดานผูปวย 

  ไมนอยกวารอยละ 30*  

- ดานสังคมและ 

  การบริหาร 

  ไมนอยกวารอยละ 10*  

หมวดวิชาเลือกเสรี ไมกําหนด ไมนอยกวา 6 หนวยกิต ไมกําหนด 

การฝกปฏิบัติทางวิชาชีพ ไมกําหนด มีการปฏิบัติการสอนเปน

เวลาไมนอยกวา 1 ป 

ไมนอยกวา 500 ชั่วโมง 

หรือ 

ไมนอยกวา 5 หนวยกิต 

ระยะเวลาหลักสูตร 4 ป 5 ป 6 ป 

 

หมายเหตุ : * รอยละของรายวิชาทางวิชาชีพเภสัชศาสตรที่ศึกษาในหลักสูตร 
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อนึ่ง สถานศึกษาตองตรวจสอบกับองคกรวิชาชีพคุมครองดวยวาองคกรวิชาชีพ

นั้นๆ นับหนวยกิตรายวิชาสหกิจศึกษาใหอยูในหมวดวิชาเฉพาะดานหรือไม โดยรายวิชา 

สหกิจศึกษาตองมีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวา 6 หนวยกิต และสถานศึกษาตองมีรายวิชาเตรียม

ความพรอมนักศึกษากอนไปสหกิจศึกษา หรือ ตองมีการอบรมเตรียมความพรอมนักศึกษากอน

ไปสหกิจศึกษาไมนอยกวา 30 ชั่วโมง 
2.1.1.1.2 มาตรฐานการเรียนการสอน 

มาตรฐานขั้นตํ่า 
1) สถานศึกษาตองจัดใหมีการปฐมนิเทศนกัศึกษาสหกิจศึกษา เพื่อชี้แจงให

นักศึกษาไดรับขอมูล และมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษา 

2) สถานศึกษาตองจัดใหมีการเตรียมความพรอมในการปฏิบัติงานใหนักศึกษา

กอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

3) สถานศึกษาตองกําหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขทางวิชาการของนักศึกษาที่

สามารถไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

4) สถานศึกษาตองกําหนดชวงเวลาทีน่ักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไมตํ่ากวา 

16 สัปดาห โดยตองเปนการปฏิบัติงานเต็มเวลา และไมสามารถลงทะเบียน

เรียนรายวิชาอ่ืนใดไดในชวงปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

5) สถานศึกษาตองจัดหางานที่มีลักษณะเปนโครงงานหรืองานประจําทีต่รงกับ

สาขาวิชาชพีและเนนประสบการณการทํางาน 

6) สถานศึกษาตองเปดโอกาสใหสถานประกอบการไดคัดเลือกนักศึกษา 

7) สถานศึกษาตองเปดโอกาสใหนักศึกษาไดเลือกสถานประกอบการตามความ

สมัครใจ 

8) สถานศึกษาตองทําความตกลงกับสถานประกอบการใหทกุตําแหนงงานมี

คาตอบแทนและสวัสดิการตางๆ ตามความเหมาะสมและจําเปน  

9) สถานศึกษาตองมีกระบวนการเตรียมความพรอมนักศึกษากอนไปปฏิบัติงาน 

สหกิจศึกษาโดยใชเวลาไมนอยกวา 30 ชั่วโมง 

10) สถานศึกษาตองจัดใหมีการนิเทศงานของคณาจารยนิเทศ 

11) สถานศึกษาตองจัดใหมีการสัมมนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวางนักศึกษา 

คณาจารยนิเทศ และคณาจารยสาขาวิชา 
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12) กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตองถือวาเปนสวนหนึง่
ของระบบการประเมินและวดัผล และเปนไปตามมาตรฐานของสถานศึกษา

นั้น ๆ 
มาตรฐานสงเสริม 
1) สถานศึกษาควรใหขอมูลลักษณะงานเพือ่ประกอบการตัดสินใจของนักศึกษา

ในการเลือกสถานประกอบการ 

2) จํานวนตําแหนงงานควรมากกวาจํานวนนักศึกษาในแตละสาขาวิชาอยาง

นอยรอยละ 10  

3) สถานศึกษาควรจัดใหมกีารพบกนัระหวางนักศึกษา สถานประกอบการ และ

คณาจารยนิเทศ 

4) สถานศึกษาควรจัดใหมีสัมภาษณนักศึกษาสหกิจศึกษาโดยคณาจารยนิเทศ 

และคณาจารยสาขาวิชาภายหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเพื่อนาํขอมูลมา

ประกอบการพัฒนาหรือปรับปรุงการดําเนินงานสหกิจศึกษา 

5) สถานศึกษาควรจัดใหมกีารสัมมนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวางนักศึกษา 

คณาจารยนิเทศ คณาจารยสาขาวิชา และผูนิเทศงาน 

6) สถานศึกษาควรจัดทาํและปรับปรุงฐานขอมลูสถานประกอบการ 

 
2.1.1.2 มาตรฐานการนิเทศ  

มาตรฐานขั้นตํ่า 
1) คณาจารยนิเทศตองมีประสบการณการสอนไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา 

และผานการอบรมการนิเทศงานโดยหนวยงานท่ีไดรับการรับรองจาก สกอ.  

2) สถานศึกษาตองจัดระบบพี่เล้ียงใหแกคณาจารยนิเทศทีย่ังไมมีประสบการณ

การนิเทศ ทั้งนี้ ตามที่สถานศึกษากาํหนด 

3) คณาจารยนิเทศตองเปนคณาจารยประจําสาขาวิชาทีน่ักศึกษาสังกดัอยู 

4) สถานศึกษาตองนัดหมายสถานประกอบการเพื่อใหคณาจารยนิเทศเขามา

นิเทศนักศึกษา ณ สถานประกอบการ 

5) คณาจารยนิเทศตองไดรับเอกสารประกอบการนิเทศ อาท ิลักษณะงาน 

ประวัตินักศึกษา ฯลฯ ไมนอยกวา 7 วันกอนกําหนดการนิเทศ 

6) คณาจารยนิเทศตองมีแผนการนิเทศนกัศึกษา 
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7) สถานศึกษาตองจัดใหคณาจารยในสาขาวิชาไปนเิทศงานขณะนักศึกษา

ปฏิบัติงานอยางนอยหน่ึงคร้ัง โดยเปนการไปพบนักศึกษา ณ สถาน

ประกอบการ 

8) ในการนิเทศงานตองจัดใหมีการประชุม (พบปะ - หารือ) ระหวางผูนิเทศงาน

กับคณาจารยนิเทศ นกัศึกษากับคณาจารยนิเทศและประชุมรวมทั้งสามฝาย 

9) คณาจารยนิเทศตองใชเวลาในการนิเทศไมนอยกวาหนึ่งชัว่โมงตอการนิเทศ

งานหนึ่งคร้ัง 

10) คณาจารยนิเทศตองติดตามความกาวหนาของนักศึกษา ประเมินผล และให

ขอเสนอแนะแกนักศึกษาตามความจําเปนของสาขาวชิา  
มาตรฐานสงเสริม 
1) คณาจารยนิเทศควรตรวจรูปแบบการนาํเสนอผลงาน และใหขอเสนอแนะแก

นักศึกษา 

2) ในชวงระยะกึง่กลางของสหกิจศึกษา คณาจารยนิเทศควรเขารับฟงการ

นําเสนอความกาวหนาของโครงงานหรืองานที่ปฏิบัติของนกัศึกษารวมกับ 

ผูนิเทศงานและใหขอเสนอแนะ 

3) ในชวงสัปดาหสุดทายของสหกิจศึกษา คณาจารยนิเทศควรเขารับฟงการ

นําเสนอผลการปฏิบัติงานของนักศึกษารวมกับผูนิเทศงานและผูบริหารองคกร 

และประเมินผลงานพรอมใหขอเสนอแนะ 

 
2.1.1.3 มาตรฐานนักศึกษา 
2.1.1.3.1 คุณสมบัติพื้นฐานของนักศึกษากอนไปสหกิจศึกษา 

1) นักศึกษาตองผานเงื่อนไขรายวิชาตามที่สถานศึกษากําหนด 

2) นักศึกษาตองมีคุณสมบัติทีจ่ะสําเร็จการศึกษาและไมอยูระหวาง 

การถูกลงโทษทางวินัย ทัง้นี ้ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษา  

3) นักศึกษาตองเขารวมกิจกรรมเตรียมความพรอมนักศึกษากอนไปปฏิบัติงาน 

สหกิจศึกษา 
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2.1.1.3.2 กิจกรรมตางๆ ระหวางปฏิบัติงาน 
มาตรฐานขั้นตํ่า 
1) นักศึกษาตองบันทกึรายงานการปฏิบัติงานประจําวนั หรือ ประจําสัปดาห 

2) นักศึกษาตองรายงานความกาวหนาตอผูนิเทศงานและคณาจารยนิเทศไมชา

กวาสัปดาหที่ 10 ของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา  

3) นักศึกษาตองสงรางรายงานฉบับสมบูรณใหคณาจารยนเิทศและผูนิเทศงาน

กอนเสร็จส้ินการปฏิบัติงานและตองแกไขตามที่คณาจารยนิเทศและ 

ผูนิเทศงานแนะนําใหเรียบรอย 

4) นักศึกษาตองสงรายงานฉบับสมบูรณใหสถานศึกษาและสถานประกอบการ  
มาตรฐานสงเสริม 
1) ในชวงสัปดาหสุดทายของสหกิจศึกษา นักศึกษาควรนาํเสนอผลการ

ปฏิบัติงานตอผูนิเทศงานและผูบริหารสถานประกอบการ 
2.1.1.3.3 คุณภาพรายงานทางวิชาการ 

1) รายงานสหกิจศึกษาตองมีมาตรฐานเชนเดียวกับรายงานทางวิชาการทั่วไป  
2.1.1.3.4 การรวมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางนักศึกษา 

1) นักศึกษาตองนําเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในการสัมมนา 

สหกิจศึกษาระหวางคณาจารยนิเทศ นักศึกษาสหกิจศึกษา และนกัศึกษาของ

แตละสาขาวิชา หลังกลับจากปฏิบัติงานสหกจิศกึษา 
 

2.1.1.4 มาตรฐานการวัดและประเมินผล  
2.1.1.4.1 กระบวนการเตรียมความพรอมใหนักศึกษากอนไปสหกิจศึกษา 

นักศึกษา 
1) เวลาเขารับการอบรมไมนอยกวารอยละ 80 

2) ผานเกณฑตามที่สถานศึกษากําหนด เชน การสอบ การทํารายงาน 
การดําเนินงาน 
1) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขารับการอบรมไมตํ่ากวาดี (ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 

พอใช ตองปรับปรุง) 

2) การอบรมมีเนื้อหาที่จําเปนตอการพัฒนาทักษะอาชีพ  
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2.1.1.4.2 กระบวนการจัดหางานที่มีลักษณะเปนโครงงานหรืองานประจําที่เนน
ประสบการณการทํางานและตรงกับสาขาวิชา 
การดําเนินงาน 
1) จํานวนงานพอเพียงกับจํานวนนักศึกษา  

2) ความพึงพอใจของนักศึกษาตอสถานประกอบการไมตํ่ากวาดี  
2.1.1.4.3 กระบวนการรับรองคุณภาพงาน 

การดําเนินงาน 
1) คณาจารยประจําสาขาวิชาพิจารณารับรองงานกอนใหนักศึกษาเลือก  

2) คณาจารยประเมินคุณคาทางวิชาการของงานไมตํ่ากวาดี  

3) งานที่นักศึกษาทํามีประโยชนตอสถานประกอบการ  
2.1.1.4.4 กระบวนการคัดเลือกและการจับคูระหวางนักศึกษาสหกิจศึกษากับ 

สถานประกอบการ  
การดําเนินงาน 
1) นักศึกษาเลือกสถานประกอบการโดยความสมัครใจ  

2) สถานประกอบการมีโอกาสคัดเลือกนักศึกษา  

3) ความพึงพอใจของนักศึกษาตอกระบวนการคัดเลือกไมตํ่ากวาดี  

4) ความพึงพอใจของสถานประกอบการตอกระบวนการคัดเลือกไมตํ่ากวาดี  

5) เมื่อส้ินสุดการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา สถานศึกษาตองประเมินความพรอม

ของสถานประกอบการ  
2.1.1.4.5 กระบวนการนิเทศงานสหกิจศึกษา 

นักศึกษา:  
1) ความรู ความสามารถทางวิชาการ และการประยุกตใช  

2) การปรับตัว และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของสถานประกอบการ 

3) ความกาวหนาของงานเปนไปตามแผน 

4) การสื่อสาร และการนําเสนอผลงาน 

5) ความคิดสรางสรรค และความสามารถในการทํางานดวยตนเอง 

6) ตองเปนสวนหนึ่งของการวัดและประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษา 
การดําเนินงาน 
1) ระยะเวลาที่คณาจารยนิเทศไดรับเอกสารประกอบการนิเทศงาน 

2) มีการติดตามการนิเทศงาน  
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3) สถานประกอบการประเมินการติดตอประสานงานการนิเทศงาน  
คุณภาพการนิเทศงานของคณาจารยนิเทศ 
1) เวลาที่คณาจารยนิเทศใชเพียงพอตามความจําเปนของนักศึกษา  

2) การนิเทศงานของคณาจารยนิเทศมีประโยชนตอการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา

ของนักศึกษา  

3) การนิเทศงานของคณาจารยนิเทศมีประโยชนตอสถานประกอบการ  
2.1.1.4.6 กระบวนการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

นักศึกษา: 
1) คุณภาพของการนําเสนอผลงาน ความรูทางวิชาการ ทักษะการนําเสนอ  

การตอบคําถาม 

2) ตองเปนสวนหนึ่งของการวัดและประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษา 
การดําเนินงาน 
1) รอยละของคณาจารยที่เขารวมการสัมมนาแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

2.1.1.4.7 กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  
นักศึกษา:  
1) ตองไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากความสามารถในการทํางาน โดย

สถานศึกษาตองชี้แจงรายละเอียด และเกณฑใหนักศึกษาทราบ  

2) ตองมีสัดสวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานประกอบการไมนอยกวา

รอยละ 50 

3) ผูนิเทศงานควรใหความคิดเห็นตอจุดเดนและขอควรปรับปรุงของนักศึกษา  

4) นักศึกษาควรประเมินพัฒนาการของตนเอง (ไมเปนสวนหนึ่งของระบบการวัด

และประเมินผลของรายวิชาสหกิจศึกษา) 
การดําเนินงาน 
1) คณาจารยนิเทศตองแจงขอมูลการวัดและประเมินผลใหนักศึกษาทราบ 

2) สถานประกอบการประเมินการประสานงานกับสถานศึกษาในภาพรวม 
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2.1.2 มาตรฐานสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ 
 

2.1.2.1 มาตรฐานการบริหารจัดการ  
2.1.2.1.1 นโยบายและการบริหาร 

มาตรฐานขั้นตํ่า 
1) มีนโยบายสนับสนุนการดําเนินงานสหกิจศึกษา  

2) ผูบริหารใหความสําคัญตอการดําเนินงานสหกิจศึกษา 

3) บุคลากรที่เกี่ยวของตระหนักรูและเขาใจเกีย่วกับหลักการ แนวคิด ตลอดจน

ประโยชนที่สถานประกอบการจะไดรับในการดําเนินงานสหกิจศึกษา 
มาตรฐานสงเสริม 
1) ควรใหนักศึกษาไดมีการนําเสนอผลการปฏิบัติงานและประสบการณที่ไดรับ  

2.1.2.1.2 การจัดบุคลากร 
1) จัดใหบุคลากรของสถานประกอบการที่มีหนาที่เกีย่วของทําหนาที่

ประสานงานดานสหกิจศึกษา 

2) มีผูนิเทศงานที่มีคุณวุฒิหรือประสบการณตรงตามสาขาวิชาชีพของนักศึกษา  
2.1.2.1.3 การจัดงบประมาณและทรัพยากร 

1) มีคาตอบแทนและสวัสดิการในอัตราที่ เหมาะสมตามความจําเปนของ 

ลักษณะงาน  

2) มีอุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชที่เหมาะสมสําหรับการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

3) มีความปลอดภัยตอการปฏิบัติงานของนักศึกษา  
2.1.2.1.4 การเสนองานสหกิจศึกษาแกสถานศึกษา 

1) มีการเสนองานสหกิจศึกษาแกสถานศึกษาอยางนอยหนึ่งภาคการศึกษา

กอนที่นกัศึกษาจะไปปฏิบัติงาน 
2.1.2.1.5 การคัดเลือกนักศึกษาเขาปฏิบัติงาน 

มาตรฐานขั้นตํ่า 
1)  มีกระบวนการและเกณฑการคัดเลือกนักศึกษาเขาปฏิบัติงาน 
มาตรฐานสงเสริม 
1) มีการใหคําแนะนําแกนักศึกษาที่ไมไดรับการคัดเลือกเพือ่ใหนักศึกษาไดมี

โอกาสปรับปรุงตนเองสําหรับการสมัครงานคร้ังตอไป โดยใหสถานศึกษาเปน

ผูประสานงาน 
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2.1.2.2.1 การเตรียมความพรอมนักศึกษา 
1) มีการปฐมนิเทศ สอนงาน และจัดใหนักศึกษาไดเห็นภาพรวมการดําเนินงาน

ของสถานประกอบการ ตลอดจนกฎ ระเบียบ ขอบังคับ  
2.1.2.2.2 การจัดประสบการณใหนักศึกษาในระหวางการปฏิบัติงาน 

มาตรฐานขั้นตํ่า 
1) นักศึกษาไดปฏิบัติงานเต็มเวลาเสมือนเปนพนักงานช่ัวคราวของ 

สถานประกอบการ 

2) มีการกาํหนดภาระงาน หรือ หัวขอโครงงานที่ตรงกับวิชาชีพและเนน

ประสบการณการทาํงาน 
มาตรฐานสงเสริม 
1) ควรมีการอบรม เสริมทกัษะเฉพาะที่เกีย่วของในการปฏิบัติงาน 

2) ควรจัดกิจกรรมใหนกัศึกษามีโอกาสเผชิญปญหาที่ทาทาย ไดไตรตรอง ได

สรางความรูใหม และสามารถประยุกตใชในสภาพการปฏิบัติงานจริง 

 
2.1.2.3 มาตรฐานผูนิเทศงาน 

มาตรฐานขั้นตํ่า 
1) เปนผูมีคุณวฒุิไมตํ่ากวาระดับปริญญาตรีในสาขาวชิาชีพเดียวกับนกัศึกษา

หรือใกลเคียง หรือเปนผูมีความชํานาญในสาขาวิชาชีพเดียวกับนักศึกษา 

2) มีการใหคําปรึกษา ติดตาม แนะนาํการปฏิบัติงานสหกจิศึกษาของนกัศึกษา

และประสานงานกบัหนวยงานตาง ๆ ภายในสถานประกอบการใหเปนไปตาม

วัตถุประสงค 

3) ตรวจสาระรายงานและใหขอเสนอแนะในการเขียนรายงานสหกิจศึกษา  

4) ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาและรวบรวมขอมูลเพื่อนําเสนอตอ

สถานศึกษา และองคกรของตนเอง 
มาตรฐานสงเสริม 
1) ควรเขารวมรับฟงการนาํเสนอผลการปฏิบัติงานของนกัศึกษาและให

ขอเสนอแนะ 
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2.1.2.4 มาตรฐานการวัดและการประเมินผล  

1) มีกระบวนการการตรวจสอบลักษณะงานและคุณภาพงานใหสอดคลองกับ

สาขาวิชาชพีของนักศึกษา และเปนประโยชนกับสถานประกอบการ 

2) มีกระบวนการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษา  

3) มีกระบวนการใหคําปรึกษาทางวิชาการ วชิาชีพ และใหคําแนะนําในการ

ปรับตัวใหเขากับการปฏิบัติงาน 

4) มีกระบวนการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

5) มีกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู 

 



26    ประมวลสาระชุดฝกอบรม “สหกิจศึกษา” 

 
 

เรื่องที่ 2.2  หลักสูตรสหกิจศึกษา 
 

 หลักสูตรสหกิจศึกษาถือเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรในแตละสาขาวิชา  ดังนั้น จึง

ตองดําเนินการใหมีมาตรฐานและมีน้ําหนักหนวยกิตที่เหมาะสม โดยจัดใหเปนรายวิชาที่มีจํานวน 

หนวยกิตที่ชัดเจน มีกระบวนการ มาตรฐาน การวัดและการประเมินผลที่ไมแยกดําเนินการ โดยใช

มาตรฐานที่สอดคลองกับหลักสูตร 

 

2.2.1 การกําหนดหมวดรายวิชาและหนวยกิต 
  

 สถานศึกษาควรกําหนดรายวิชาสหกิจศึกษาอยูในหมวดรายวิชาชีพเฉพาะ โดย

กําหนดจํานวนหนวยกิตไมนอยกวา 6 หนวยกิต ทั้งนี้ นักศึกษาจะตองปฏิบัติงานเต็มเวลาเสมือน

พนักงานช่ัวคราว ระยะเวลาไมนอยกวา 16 สัปดาห 

 

2.2.2 การกําหนดภาคสหกิจศึกษา 
 

สถานศึกษาควรจัดรายวิชาสหกิจศึกษาไวในช้ันปที่ 3 หรือ ชั้นปที่ 4 หรือ อยางนอย

นักศึกษาตองเร่ิมเรียนวิชาเอก หรือ เลือกวิชาเอกของตนเองแลว ทั้งนี้ นักศึกษาตองผานรายวิชา

บังคับกอนตามที่กําหนดในหลักสูตรดวย 

 

2.2.3 การกําหนดจํานวนครั้งการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
  

สถานศึกษาตองจัดใหมีรายวิชาสหกิจศึกษาอยางนอย 1 คร้ังตอหลักสูตร 

 

2.2.4 การกําหนดเงื่อนไขวิชาบังคับกอนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
  

สถานศึกษาควรเตรียมความพรอมใหนักศึกษาสหกิจศึกษากอนไปปฏิบัติงานใน

ดานตางๆ ดังนี้ 

1) ทักษะวิชาชีพ นักศึกษาตองผานรายวิชาชีพที่เปนรายวิชาหลักในสาขานั้นๆ 

ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวในหลักสูตร 

2) ทักษะทัว่ไป (Generic skills) เชน ทักษะการส่ือสารและการนําเสนอ 
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3) การเตรียมความพรอมเพื่อการพัฒนาอาชีพ (Career Development) และ

ความพรอมในการปฏิบัติงาน 

 
2.2.5 การกําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา 
 

 เพื่อเตรียมการหรือคัดกรองนักศึกษาใหมีความพรอมกอนไปปฏิบัติงาน 

สหกิจศึกษา จึงควรกําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา ดังนี้ 

1) มีความประพฤติเรียบรอย ไมอยูในระหวางการถกูทาํโทษทางวินัย 

2) มีวุฒิภาวะทางอารมณ และสามารถพัฒนาตนเองได 

3) มีคะแนนเฉล่ียสะสมต้ังแต 2.00 ข้ึนไป 

4) สอบผานรายวชิาที่เปนเงื่อนไขบังคับกอนของรายวิชาสหกิจศึกษาในหลักสูตร 

5) ผานการอบรมเพื่อเตรียมตัวใหพรอมกอนปฏิบัติงานตามที่ไดกําหนดไวใน

เงื่อนไขกอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

 

2.2.6 การวัดและการประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษา 
  

สถานศึกษาตองกําหนดแนวทางการประเมินผลตามมาตรฐานการวัดผลที่เปนสวน

หนึ่งของหลักสูตรอยางชัดเจน มีความเปนธรรม โปรงใส สามารถวัดผลไดตรงตามความเปนจริงและ

ตรงกับวัตถุประสงคของหลักสูตร โดยอาจกําหนดการวัดผลใหเปนระดับคะแนนตัวอักษร (A - F) 

หรือ ผาน (S) และไมผาน (U) ก็ได 
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เรื่องที่ 2.3  กระบวนการสหกิจศึกษา   
 

2.3.1 กระบวนการสหกิจศึกษาของสถานศึกษา 
 

2.3.1.1 กระบวนการกอนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  
การเตรียมความพรอมใหนกัศึกษากอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

2.3.1.1.1 การเตรียมความพรอมทางวิชาการ  
 เปนหนาที่หลักของสาขาวิชาตาง ๆ ที่ตองเตรียมใหนักศึกษามีความรูในสาขา

วิชาชีพ ทักษะการแกปญหา ทักษะการส่ือสารและการทํางานเปนทีม เพื่อเตรียมตัวใหพรอมตอการ

เขาสูอาชีพและการจางงานในอนาคต 
2.3.1.1.2 การเตรียมความพรอมทางทักษะอาชีพ  

 สถานศึกษาตองจัดใหนักศึกษามีความพรอมในทักษะอาชีพ โดยการปฐมนิเทศ

และอบรมใหนักศึกษาทราบถึงรายละเอียดตาง ๆ ดังนี้ 

1) หลักการสหกิจศึกษา ความสําคัญของสหกิจศึกษา ประโยชนที่นักศึกษาไดรับ

และบทบาทของนักศึกษาในการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

2) การเตรียมความพรอมทางวิชาการ เชน ระดับคะแนนเฉล่ียสะสม (GPAX) 

และรายวิชาที่เปนเงื่อนไขบังคับกอนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (ข้ึนกับแตละ

สาขาวิชา) การเตรียมความพรอมในทักษะท่ีสามารถทําใหเกิดมูลคาเพิ่ม 

แกตัวนักศึกษา เชน ทักษะทางคอมพิวเตอร และภาษาตางประเทศ เปนตน 

3) ทักษะที่ทําใหเกิดความพรอมในการปฏิบัติงาน (Employability Skills) การ

เลือกอาชีพเปนส่ิงสําคัญเชนเดียวกับการเลือกสาขาวิชาชีพ สถานศึกษาตอง

จัดโครงการทักษะอาชีพหรือแนะแนวอาชีพใหนักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะ 

มีทัศนคติที่ดี และมีพฤติกรรมที่ดีในการทํางานและการใชชีวิตในอนาคต  

แนะแนวใหนักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองและเห็นแนวทางในการ 

จัดการตนเองใหไดรับการจางงานและวางแผนการพัฒนาอาชีพ (Career 

Development) ใหเกิดความเจริญกาวหนาในองคกร  
 

กิจกรรมปฐมนิเทศนี้  อาจใชวิธีการบรรยายพิ เศษโดยวิทยากรจากสถาน

ประกอบการใหแกนักศึกษาช้ันปที่ 1 และช้ันปที่ 2 หรือดําเนินการในรูปการอบรมเชิงปฏิบัติการก็ได 

ทั้งนี้ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของสถานศึกษา 
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ในการอบรมเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา สถานศึกษาควรจัดใหนักศึกษามี

ทักษะพรอมในการทํางาน ในภาคการศึกษากอนไปสหกิจศึกษา อาจเปนการจัดฝกอบรมที่จําลอง

ชีวิตจริงที่นักศึกษาอาจไดพบเมื่อไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหรือเมื่อจบการศึกษา การเตรียมให

นักศึกษาเขาใจถึงบทบาทและหนาที่ของตนในขณะปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เปนปจจัยเสริมที่จะทํา

ใหนักศึกษาประสบความสําเร็จในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา การอบรมอาจประกอบดวยหัวขอ

ตางๆ ดังตอไปนี้ 

1) ทักษะการเขียนจดหมายสมคัรงาน  

2) เทคนิคการเลือกอาชีพ การเลือกสถานประกอบการ และการสมัครงาน  

3) เทคนิคการสัมภาษณงานอาชีพ  

4) อาชีวอนามยัและความปลอดภัยในโรงงานและ 5 ส เพื่อใหนักศึกษามีความรู

เบ้ืองตนเกี่ยวกับความปลอดภัย ตระหนกัและปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย

อยางเครงครัด 

5) การบริหารงานคุณภาพ (ISO) เพื่อใหนักศึกษามีความรูเบ้ืองตนเกีย่วกับการ

บริหารงานคุณภาพ 

6) เทคนิคการเขียนรายงานและการนําเสนอ  

7) การพัฒนาบุคลิกภาพ 

8) วัฒนธรรมองคกร เพื่อใหนกัศึกษาไดตระหนกัถึงความสําคัญของการ

ปฏิบัติงานตามระเบียบ ขอบังคับและวัฒนธรรมขององคกร 

9) การเตรียมตัวเปนผูประกอบการ 

 

ในการอบรมเตรียมความพรอมสหกิจศึกษานั้น อาจเปนการจัดบรรยายหนึ่งหรือ

สองช่ัวโมงตอสัปดาห หรืออาจเปนการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการที่ เนนใหนักศึกษามีโอกาส 

ฝกปฏิบัติ  เชน  การเขียนจดหมายสมัครงาน  การเขียนประวั ติยอ  การพัฒนาบุคลิกภาพ  

การบริหารงานคุณภาพ เปนตน  

แมวาในการเรียนการสอนในช้ันปที่ 3 และชั้นปที่ 4 นั้นจะเปนการเรียนที่ลึกซ้ึงใน

เนื้อหาวิชาชีพภาคทฤษฎีแลวก็ตาม กลับพบวาเมื่อบัณฑิตเขาสูการทํางานในภาคการผลิตและ

บริการแลวไมสามารถทํางานไดเต็มศักยภาพ สวนใหญจะขาดทักษะการปฏิบัติงานคอนขางมาก 

สถานศึกษาควรมีนโยบายใหแตละสาขาวิชาสอดแทรกใหนักศึกษาไดเพิ่มพูนทักษะตาง ๆ ในแตละ

รายวิชา เชน  
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1) ทักษะการคิดวิเคราะหเชิงกลยุทธ (Analytical / Strategic Thinking Skills) 

2) ทักษะการใชภาษาอังกฤษและการส่ือสารอยางมีประสิทธิผล (Effective 

Communication / English Skills) 

3) ทักษะการคิดเชิงสรางสรรคและนวัตกรรม (Creativity / Innovation)  

4) ทักษะการแกไขปญหาเฉพาะหนาและการตัดสินใจ (Problem Solving / 

Decision Making Skills) 

5) ทักษะการวางแผน (Planning Skills)   
2.3.1.1.3 การพิจารณาคุณสมบัตินักศึกษาสหกิจศึกษา   

 เปนหนาที่ของสาขาวิชาในการพิจารณาคุณสมบัติของนักศึกษาที่จะไปปฏิบัติงาน

สหกิจศึกษา ดังนี้ 

1) นักศึกษาตองสอบผานรายวชิาเงื่อนไขบังคับกอนไปสหกิจศึกษา  

2) ระดับคะแนนเฉล่ียสะสม ตองไมตํ่ากวา 2.00 เพื่อใหสถานประกอบการมั่นใจ

วานักศึกษาสามารถทํางานไดจริง  

3) คุณสมบัติเชิงพฤติกรรม เชน ไมเคยตองโทษวนิัยข้ันรายแรงถึงข้ันถูกพัก

การศึกษา เปนตน 

สถานศึกษาอาจพิจารณาไมใหนักศึกษาบางคนไปสหกิจศึกษาหากมีหลักฐาน

ชัดเจนวานักศึกษาคนนั้นมีพฤติกรรมไมเหมาะสม โดยอาจจัดหาหนวยงานภายในสถาบันการศึกษา

ใหนักศึกษาไปสหกิจศึกษาแทนได 
2.3.1.1.4 การประชาสัมพันธหลักสูตรสหกิจศึกษา  

 สถานศึกษาควรมอบใหคณาจารยหรือบุคลากรที่ทําหนาที่เกี่ยวกับสหกิจศึกษา 

ดําเนินการประชาสัมพันธหลักสูตรสหกิจศึกษากับสถานประกอบการเพื่อวัตถุประสงคดังนี้ 

1) สรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กอนสงนักศึกษาไปปฏิบัติงาน  

2) หารือเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่จําเปนตามมาตรฐานการดําเนินงานสหกิจศึกษา 

3) ประชุมรวมกับพนักงานในสถานประกอบการ เชน ผูนิเทศงาน เพื่อการจัดหา

งานคุณภาพใหแกนักศึกษา พรอมมอบแบบเสนองานสหกิจศึกษา (ภาคผนวก 

ก) สําหรับใหผูนิเทศงานหรือผูรับผิดชอบสหกิจศึกษาใหขอมูลที่จําเปน

เกี่ยวกับงาน เชน ตําแหนงงาน รายละเอียดงาน คุณสมบัติของนักศึกษา ชื่อผู

ติดตอ ผูนิเทศงานของสถานประกอบการ เปนตน 
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กรณีที่คณาจารยประจําสาขาวิชามิไดเปนผูหางานสหกิจศึกษาใหแกนักศึกษา

โดยตรง หนวยงานหรือบุคลากรที่รับผิดชอบควรสงงานสหกิจศึกษาใหคณาจารยประจําสาขาวิชา

รับรองงานกอนที่จะประกาศงานนั้นใหนักศึกษาสมัครตอไป 
2.3.1.1.5 ลักษณะงานสหกิจศึกษา 

งานสหกิจศึกษาที่ชัดเจนและมีคุณภาพ ถือเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งของ

ความสําเร็จในการดําเนินงานสหกิจศึกษาของสถานศึกษา งานสหกิจศึกษาที่มีคุณภาพ หมายถึง  

1) งานที่เปนประโยชนตอสถานประกอบการ ซึ่งอาจเปนปญหาหรือเปนงานลน

มือที่พนักงานประจําไมมีเวลาทํา งานดังกลาวอาจกําหนดโดยการประชุม

รวมกันของพนักงานในฝายหรือจากผูนิเทศงานที่ตองการรับนักศึกษาไป

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

2) นักศึกษาไดมีโอกาสใชความรู ความสามารถในวิชาชีพอยางเต็มที่ 

3) งานสหกิจศึกษาสวนใหญมักเปนปญหาพิเศษหรือโครงงานพิเศษ (Project-

based Learning) เพื่อใหนักศึกษาไดฝกทักษะการแกปญหามีความเปน

เจาของงาน และสถานประกอบการสามารถนํางานที่นักศึกษาปฏิบัติไปใชได

จริง อยางไรก็ตาม นักศึกษาสามารถทํางานที่ไมเปนโครงงานก็ไดแตตองเปน

งานประจําที่ตรงกับสาขาวิชาชีพ  
2.3.1.1.6 การประชาสัมพันธงานที่ผานการรับรองใหนักศึกษาทราบ  

เปนการนําตําแหนงงาน รายละเอียดงานและคุณสมบัติของผูปฏิบัติงานประกาศ

แจงใหนักศึกษาทราบ ซึ่งอาจดําเนินการบนปายประกาศหรือผานแหลงขอมูลเครือขายคอมพิวเตอร 

(Website) ก็ได 
2.3.1.1.7 การสมัครงานสหกิจศึกษา  

 การสมัครงานควรเปนไปโดยอิสระตามความสมัครใจของนักศึกษา ทั้งนี้ คณาจารย

ประจําสาขาวิชาอาจใหคําแนะนําเกี่ยวกับงานที่เหมาะสมกับความรู ความสามารถของนักศึกษาได 

และนักศึกษาควรมีความรู ความเขาใจในตําแหนงงานที่ตองการสมัคร ซึ่งสถานศึกษาควรจัดให

นักศึกษาไดเลือกลักษณะงานและตําแหนงงานที่สอดคลองกับความตองการทํางานเมื่อจบ

การศึกษาแลว  ทั้งนี้ เพื่อคนหาตนเองวาเหมาะกับลักษณะงานน้ันหรือไม วิธีการสมัครงานอาจใช

จดหมายพรอมประวัติยอที่ไดรับการตรวจแกไขแลวจากรายวิชาเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา  
2.3.1.1.8 การจับคูระหวางนักศึกษากับสถานประกอบการ  

 สถานศึกษาควรเปดโอกาสใหสถานประกอบการไดคัดเลือกนักศึกษาอยางอิสระ 

โดยการคัดเลือกจากใบสมัคร การสอบขอเขียน และ / หรือการสัมภาษณ ผูนิเทศงานควรมีสวนรวม
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ในการคัดเลือกนักศึกษาดวยการคัดเลือกที่เขมขนแสดงใหเห็นวาสถานประกอบการเขาใจใน

หลักการสหกิจศึกษาอยางดียิ่งและอาจเปนกลไกกระตุนใหเกิดการแขงขันเชิงบวกระหวางนักศึกษา 

นอกจากนี้ การจับคูที่พอใจทั้งสองฝายจะทําใหนักศึกษาและผูนิเทศงานทํางานรวมกันไดอยางมี

ประสิทธิภาพและไดประโยชนทั้งสองฝาย  
2.3.1.1.9 การประกาศผลการสมัครงานสหกิจศึกษา  

 สถานศึกษาควรประกาศผลการคัดเลือกงานใหนักศึกษาทราบลวงหนาอยางนอย 2 

สัปดาหกอนไปปฏิบัติงานจริง เพื่อใหนักศึกษาไดเตรียมตัวใหพรอมสําหรับการทํางาน 
2.3.1.1.10 การประชุมรวมกันระหวางคณาจารยนิเทศ ผูนิเทศงานและนักศึกษา  

 หลังจากที่นักศึกษาทราบผลการคัดเลือกงานแลว สถานศึกษาอาจพิจารณาจัดการ

ประชุมรวมกันระหวางคณาจารยนิเทศ ผูนิเทศงาน และนักศึกษากอนสงนักศึกษาไปปฏิบัติงาน 

เพื่อใหนักศึกษาทราบถึงงานที่ตนตองปฏิบัติ และสรางความคุนเคยระหวางกัน อันจะทําใหการ

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
2.3.1.1.11 การสงจดหมายสงตัวนักศึกษา 

 เพื่อแจงและยืนยันการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา พรอมแจงชวงเวลา

การปฏิบัติงานใหสถานประกอบการทราบ ควรดําเนินการลวงหนาอยางนอย 2 สัปดาหกอนไป

ปฏิบัติงานจริง 
2.3.1.1.12 การทําประกันสุขภาพและอุบัติเหตุใหนักศึกษา  

 เพื่อคุมครองการเจ็บปวยและอุบัติเหตุที่อาจเกิดข้ึนทั้งจากการปฏิบัติงานและจาก

การเดินทางตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน   
 

2.3.1.2 กระบวนการระหวางการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  
2.3.1.2.1 การรายตัวปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา ณ สถานประกอบการ 

 สถานศึกษาตองแจงใหนักศึกษาทราบวานักศึกษาตองไปรายงานตัว ณ ฝาย

พัฒนาทรัพยากรมนุษยหรือฝายบุคคลในวันแรกของการปฏิบัติงาน สถานศึกษาควรใหนักศึกษา

และผูนิเทศงานของสถานประกอบการใหขอมูลเกี่ยวกับที่พักระหวางปฏิบัติงาน และบุคคลและที่อยู

ที่สามารถติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน และขอมูลรายละเอียดงาน ตําแหนงงาน ผูนิเทศงาน ตามตัวอยาง

แบบรายงานตัวเขาปฏิบัติงานและแจงที่พัก (ภาคผนวก ข และ ค)  
2.3.1.2.2 การสงแผนการทํางานของนักศึกษา  

 ในสัปดาหแรกของการปฏิบัติงาน นักศึกษาตองประชุมรวมกับผูนิเทศงาน เพื่อ

กําหนดแนวทางและแผนการทําโครงงานเปนรายสัปดาห  (ภาคผนวก ง) พรอมสงแผนการทํางานนี้
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ใหสถานศึกษาจัดทําเปนเอกสารประกอบใหคณาจารยนิเทศใชประโยชนในการใหคําปรึกษาและ

นิเทศงาน  
2.3.1.2.3 การนิเทศงานสหกิจศึกษา 

 การนิเทศงานสหกิจศึกษา หมายถึง การที่คณาจารยประจําสาขาวิชาเดินทางไป

เยี่ยม ใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการทํางานแกนักศึกษาทั้งทางดานวิชาการและทักษะการทํางาน 

ณ สถานประกอบการ รวมทั้งติดตามความกาวหนาในการทํางานและการเขียนรายงานวิชาการของ

นักศึกษา การนิเทศงานอยางมีประสิทธิภาพควรใชเวลาไมตํ่ากวา 1 ชั่วโมงและกําหนดชวงเวลาการ

ไปนิเทศที่เหมาะสม กลาวคือ ไมควรเดินทางไปนิเทศเร็วเกินไป เพื่อเปนการใหโอกาสนักศึกษาได

ปรับตัวดานการเขาสังคม  ทักษะการส่ือสาร และสรางความคุนเคยกับพนักงานในสถาน

ประกอบการ ในทางตรงขาม ไมควรเดินทางไปนิเทศชาเกินไป เพราะอาจไมสามารถชวยเหลือ

นักศึกษาในกรณีที่นักศึกษามีปญหาในการทํางานและไมสามารถแกไขปญหาไดดวยตนเอง ซึ่งทํา

ใหนักศึกษาไมประสบความสําเร็จในการทํางาน ดังนั้น ชวงเวลานิเทศที่เหมาะสม ควรเปนชวง

สัปดาหที่ 5 -12 สําหรับการปฏิบัติงาน 16 สัปดาห   

สถาน ศึกษาต อ งจั ด ให คณาจารย ในสาขาวิ ช า ไปนิ เ ทศงานนั ก ศึกษา  

ณ สถานประกอบการ อยางนอยหนึ่งคร้ัง โดยขอใหสถานประกอบการดําเนินการ ดังนี้ 

1) จัดใหมีการประชุมรวมกนัระหวางผูนิเทศงาน คณาจารยนิเทศ และนกัศึกษา 

2) ประชุมโดยลําพังระหวางคณาจารยนิเทศกับผูนิเทศงาน และคณาจารยนิเทศ

กับนักศึกษา 

3) ในการนิเทศงาน คณาจารยนิเทศตองประเมินผลการปฏิบัติงาน และ

คุณสมบัติของนักศึกษา ตามแบบประเมนิที่สถานศึกษากําหนดข้ึน ตัวอยาง

แบบประเมินแสดงใน ภาคผนวก จ 
2.3.1.2.4 การใหคําปรึกษาของคณาจารยนิเทศ  

 คณาจารยนิเทศอาจใหคําปรึกษาเพิ่มเติมแกนักศึกษานอกเหนือจากการไปนิเทศ 

ซึ่งอาจทําไดโดยการใชส่ือตาง ๆ  อาทิ โทรศัพท จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) และการประชุม

ทางไกลผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร (Teleconference Meeting) เปนตน 
2.3.1.2.5 การติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

 สถานศึกษา อาจกําหนดกิจกรรมเพิ่มเติมสําหรับการติดตามความกาวหนาในการ

ปฏิบัติงานของนักศึกษา ดังนี้ 

1) ใหนักศึกษาเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานประจําสัปดาห หรือทกุ 2 สัปดาห 

แลวสงรายงานใหผูนิเทศงานหรือคณาจารยนิเทศ 
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2) จัดประชุมนําเสนอความกาวหนาในการปฏิบัติงานของนักศึกษาทุกเดือนหรือ

ในชวงกึง่กลางของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา (Progress Report) โดยเชิญผู

นิเทศงาน และคณาจารยนิเทศเขารวมประชุม ณ สถานประกอบการ หรืออาจ

จัดการประชุมรวมของนกัศึกษาสหกิจศึกษาทุกคนในสาขาวิชา ณ 

สถานศึกษาหรือสถานประกอบการก็ได 
2.3.1.2.6 การนําเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา  

 สถานศึกษาควรกระตุนใหสถานประกอบการจัดใหนักศึกษาไดนําเสนอรายงาน

สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสัปดาหสุดทาย โดยเชิญพนักงานในหนวยงานที่เกี่ยวของและ

หัวหนาหนวยงานอ่ืน ๆ เขารวมรับฟงเพื่อใหขอคิดเห็นและคําแนะนําตอโครงงานที่นักศึกษาปฏิบัติ 

และใชประโยชนจากงานที่นักศึกษาปฏิบัติ หรือคิดโครงงานตอเนื่องที่เปนประโยชนตอสถาน

ประกอบการตอไป  
2.3.1.2.7 การประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาโดยผูนิเทศงาน  

 สถานศึกษาตองสงแบบประเมิน (ภาคผนวก ฉ และ ช) ใหผูนิเทศงานกอนลวงหนา 

แบบประเมินควรประกอบดวยการประเมินความรู ความสามารถทางวิชาการและการประยุกตใช

ความรู การจัดการและการวางแผน ความสามารถในการทํางานเปนทีม ทักษะการส่ือสาร ความ

รับผิดชอบ ความอุตสาหะ ความสามารถในการทํางานดวยตนเอง เปนตน 
 

2.3.1.3 กระบวนการหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  
2.3.1.3.1 การจัดกิจกรรมสัมมนา  

 สถานศึกษาตองจัดกิจกรรมสัมมนาหลังกลับจากสหกิจศึกษารวมกันระหวาง

คณาจารยในสาขาวิชา และนักศึกษาที่ผานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและนักศึกษารุนนองของแต

ละสาขาวิชา  
2.3.1.3.2 การแจงผลประเมินการปฏิบัติงานโดยผูนิเทศงานใหนักศึกษาทราบ 

 คณาจารยนิเทศควรแจงใหนักศึกษาทราบถึงผลการประเมินการปฏิบัติงานและ

รายงานวิชาการ จุดเดนและขอควรปรับปรุงของนักศึกษาที่ประเมินโดยผูนิเทศงาน เพื่อใหนักศึกษา

ไดพิจารณาและนําขอแนะนําไปพัฒนาตนเอง ขณะเดียวกัน สถานศึกษาควรใหนักศึกษาได

วิเคราะหตนเองเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการวางแผนการทํางานใน

อนาคต   
2.3.1.3.3 การแจงขอมูลยอนกลับใหสถานประกอบการทราบ  

 สถานศึกษาควรเก็บขอมูลปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ในการดําเนินงานสหกิจศึกษา 

เพื่อใชพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานสหกิจศึกษา และควรแจงขอมูลยอนกลับใหสถาน
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ประกอบการทราบ อาจแจงโดยตรง หรือแจงเปนภาพรวมผานทางจดหมายขาว หรือแหลงขอมูล

เครือขายคอมพิวเตอรก็ได 
2.3.1.3.4 การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการแลกเปลี่ยนประสบการณ ระหวาง

คณาจารยนิเทศ ผูนิเทศงาน และนักศึกษา  
 เพื่อระดมความคิดเห็นในการดําเนินงานสหกิจศึกษาของสถาบันการศึกษา โดย

ควรดําเนินการอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 

 
แผนภูมิที่ 2-1: แสดงกระบวนการสหกิจศกึษาของสถานศึกษา 
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2.3.2 กระบวนการสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ  
 

2.3.2.1 กระบวนการกอนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  
2.3.2.1.1 การกําหนดงานสหกิจศึกษา 

 สถานประกอบการโดยผูนิเทศงาน ควรกําหนดลักษณะงาน รายละเอียดของงาน 

หรือโครงงานที่ตองการใหนักศึกษาปฏิบัติ จํานวนงานและชวงเวลาที่ตองการรับนักศึกษาสหกิจ

ศึกษา พรอมกําหนดกําลังคนที่สามารถเปนผูนิเทศงาน โดยอาจารยนิเทศอาจมีสวนรวมในการ

กําหนดหัวขอโครงงานได นอกจากนี้ สถานประกอบการควรพิจารณาจายคาตอบแทนและสวัสดิการ

ใหนักศึกษาตามสมควร เพื่อใหสถานประกอบการไดรับประโยชนจากการดําเนินงานสหกิจศึกษา 

สถานประกอบการควรจัดหาขอมูล อุปกรณ/เคร่ืองมือ หรือที่ทํางานใหนักศึกษา และควรเปนผู

กําหนดโครงงานหรืองานใหนักศึกษาดวยตนเอง 
2.3.2.1.2 การกําหนดคุณสมบัตินักศึกษา 

 สถานประกอบการควรกําหนดคุณสมบัตินักศึกษา สาขาวิชาและทักษะพิเศษของ

นักศึกษา (ถาตองการ) ที่เหมาะสมกับตําแหนงงาน  
2.3.2.1.3 การแจงความตองการในการรับนักศึกษาสหกิจศึกษา 

 สถานประกอบการแจงความตองการรับนักศึกษาพรอมรายละเอียดตําแหนงงาน

และจํานวนงานพรอมคุณสมบัตินักศึกษา ไปยังสถานศึกษาลวงหนาอยางนอย 3 เดือน เพื่อใหมี

เวลาเพียงพอในการประสานงาน 
2.3.2.1.4 การคัดเลือกนักศึกษา  

 อาจคัดเลือกจากจดหมายสมัครงาน/ประวัตินักศึกษา การสอบขอเขียนหรือการ

สัมภาษณก็ได สถานประกอบการควรจัดใหผูนิเทศงานไดมีโอกาสคัดเลือกนักศึกษา 
2.3.2.1.5 การแจงผลการคัดเลือกนักศึกษา 

 สถานประกอบการแจงผลการคัดเลือกนักศึกษาใหสถานศึกษาทราบ 
2.3.2.1.6 การประชุมรวมกันระหวางคณาจารยนิเทศ ผูนิเทศงานและนักศึกษา 

 หลังจากคัดเลือกนักศึกษาไดแลว กอนเร่ิมปฏิบัติงานสถานประกอบการอาจจัดให

มีการประชุมรวมกันระหวางคณาจารยนิเทศ ผูนิเทศงาน และนักศึกษา 

 
2.3.2.2 กระบวนการระหวางการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  
2.3.2.2.1 การรับรายงานตัวนักศึกษา 

 ฝายพัฒนาทรัพยากรมนุษยควรรับการรายงานตัวเขาปฏิบัติงานของนักศึกษาเพื่อ

ทราบชวงเวลาปฏิบัติงานและดูแลเก่ียวกับสวัสดิการและคาตอบแทนของนักศึกษา 
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2.3.2.2.2 การปฐมนิเทศนักศึกษา 
 ฝายพัฒนาทรัพยากรมนุษย ควรจัดปฐมนิเทศนักศึกษา เพื่อใหนักศึกษาทราบกฎ 

ระเบียบ วัฒนธรรมและโครงสรางขององคกร พรอมทั้งพานักศึกษาไปแนะนําและสงตัวตอผูนิเทศ

งานของสถานประกอบการ ณ ฝายงานที่นักศึกษาปฏิบัติงาน ฝายพัฒนาทรัพยากรมนุษยควรแจง

ใหผูนิเทศงานทราบวา ตองปฏิบัติตอนักศึกษาเสมือนเปนพนักงานช่ัวคราวของสถานประกอบการ

นั้น ๆ   
2.3.2.2.3 การวางแผนการทํางานระหวางนักศึกษาและผูนิเทศงาน 

 ในสัปดาหแรก เมื่อนักศึกษาไดรายงานตัวตอผูนิเทศงานแลว ผูนิเทศงานควร

ประชุมกับนักศึกษาเพื่อกําหนดแผนการทํางานตลอดระยะเวลา 16 สัปดาห พรอมทั้งสงแผนการ

ทํางานกลับไปยังสถานศึกษาเพื่อใหคณาจารยนิเทศไดใชประโยชนในการใหคําปรึกษาตอนักศึกษา

และการนิเทศงาน 
2.3.2.2.4 การอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

 ในกรณีที่การปฏิบัติงานของนักศึกษาเกี่ยวของกับความปลอดภัย  สถาน

ประกอบการควรปฐมนิเทศใหนักศึกษาทราบ และใหนักศึกษาปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยอยาง

เครงครัด พรอมทั้งจัดหาอุปกรณปองกัน (Personal Protection Equipment) ใหนักศึกษาตามความ

จําเปน  
2.3.2.2.5 การติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติงานของนักศึกษา  

 ผูนิเทศงานอาจกําหนดกิจกรรมเพิ่มเติม ดังนี้ 

1) ใหนักศึกษาเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานประจําสัปดาหหรือทุก 2 สัปดาห 

ใหผูนิเทศงานหรือคณาจารยนิเทศ 

2) จัดประชุมนําเสนอความกาวหนาในการปฏิบัติงานของนักศึกษาทุกเดือนหรือ

ในชวงกึง่กลางของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา โดยเชิญคณาจารยนิเทศเขา

รวมประชุม ณ สถานประกอบการ 
2.3.2.2.6 การจัดประชุมนําเสนอผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา  

 สถานประกอบการควรจัดการประชุมนําเสนอผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาใน

สัปดาหสุดทายของการปฏิบัติงาน โดยเชิญพนักงานในฝายงานที่นักศึกษาปฏิบัติงาน ผูบริหาร

หนวยงานภายในของสถานประกอบการ เพื่อรับฟงผลการปฏิบัติงาน พรอมใหขอคิดเหน็ตอโครงงาน

ที่นักศึกษาปฏิบัติ หรือพิจารณานําไปใชประโยชน หรือคิดโครงงานตอเนื่องหรือตอยอดจากโครงงาน

เดิม และนําผลมาปรับปรุงการรับนักศึกษาในโอกาสตอไป 
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2.3.2.2.7 การประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาและรายงานวิชาการ  
 ผูนิเทศงานตองประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาและรายงานวิชาการ ตาม

แบบประเมินผลที่สถานศึกษากําหนด แลวสงผลการประเมินนั้นกลับไปใหสถานศึกษา นอกจากนี้ผู

นิเทศงานควรเสนอความคิดเห็นตอความรู ความสามารถของนักศึกษาในการปฏิบัติงาน และการ

ประยุกตหรือการนําความรูจากหองเรียนไปใชในทางปฏิบัติ เพื่อที่สถานศึกษาจะไดนําไปปรับปรุง

การเรียนการสอนตอไป 

 
2.3.2.3 กระบวนการหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  
2.3.2.3.1 การประเมินผลสหกิจศึกษา 

 สถานประกอบการควรจัดใหมีการประเมินผลการดําเนินงานเกี่ยวกับสหกิจศึกษา 

เชน สัมฤทธิ์ผล ปญหาและอุปสรรคในการรับนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยเชิญผูที่เกี่ยวของ ไดแก 

ผูบริหารของสถานประกอบการ หัวหนาฝายงานท่ีนักศึกษาปฏิบัติงาน ฝายพัฒนาทรัพยากรมนุษย

และผูนิเทศงาน เขารวมประชุม และสงขอมูลใหสถานศึกษาเพื่อประโยชนในการรับนักศึกษาในรุน

ตอไป 
2.3.2.3.2 การเก็บรวบรวมขอมูลสหกิจศึกษา 

 สถานประกอบการควรเก็บรวบรวมขอมูลวาผลงานของนักศึกษาแตละรุนไดถูก

นําไปใชประโยชน และใหผลตอบแทนตอสถานประกอบการอยางไร ขอมูลนี้ไมจําเปนตองเปดเผย 

แตจะทําใหสถานประกอบการเห็นประโยชนจริงจากการรับนักศึกษาสหกิจศึกษา 
2.3.2.3.3 การประชุมรวมกันระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการ 

 สถานประกอบการอาจพิจารณาจัดใหมีการประชุมรวมกับสถานศึกษาเพื่อหา

แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานสหกิจศึกษาหรือแนวทางความรวมมืออ่ืน ๆ  
 



ประมวลสาระชุดฝกอบรม “สหกิจศึกษา” 39 

 

กระบวนการสหกิจศึกษา
ระหวาง

กอน

หลัง

การวางแผนกําลังคน /
งบประมาณในการรับนักศึกษา

การจัดหางานคุณภาพ

การประชุมในแผนกท่ีตองการรับ
นักศึกษาเพื่อกําหนดงาน / โครงงาน

การกําหนดคุณสมบัติงานนักศึกษา

การกําหนดและมอบหมายผูนิเทศงาน

การแจงความตองการรับนักศึกษาใหสถานศึกษาทราบ

การคัดเลือกนักศึกษา

การแจงผลการคัดเลือกใหสถานศึกษาทราบ

การประชุมรวมกันระหวางผูนิเทศ คณาจารยนิเทศและนักศึกษา (ถามี)

การจัดเตรียมอุปกรณและสถานที่ทํางานใหนักศึกษา

การรับรายงานตัวของนักศึกษา

การวางแผนการทํางานและสงแผนการ
ทํางานของนักศึกษาใหคณาจารยนิเทศ

การนิเทศงาน

การรายงาน
ความกาวหนา (ถามี)

การนําเสนอผลการปฏิบัติงาน

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

การปฐมนิเทศนักศึกษา

การสงตัวนักศึกษาในแผนก

การประชุมรวมกัน

การประชุมโดยลําพังระหวาง
คณาจารยนิเทศกับนักศึกษา

การประชุมโดยลําพังระหวาง
ผูนิเทศงานกับคณาจารยนิเทศ

การประชุม

การสงรายงาน

การสัมมนาระหวางสถานประกอบการกับสถานศึกษา

การเก็บขอมูลผลสัมฤทธิ์จากการดําเนินงานสหกิจศึกษา

การแจงขอมูลยอนกลับใหสถานศึกษาทราบ

 
 

แผนภูมิที่ 2-2: แสดงกระบวนการสหกิจศกึษาของสถานประกอบการ 
 

2.3.3 การประกันคุณภาพสหกิจศึกษา 
 

ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2545 ไดกําหนดจุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุงเนนคุณภาพและมาตรฐาน

นั้น ในการดําเนินการสหกิจศึกษาจึงจําเปนตองมีระบบการประกันคุณภาพสหกิจศึกษา เพือ่เปนการ

สรางระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบและประเมินการดําเนินการสหกิจศึกษาทั้งใน

สถานศึกษาและสถานประกอบการใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด โดยเปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่องเพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานสหกิจศึกษา 
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เรื่องที่ 2.4 การดําเนินงานสหกิจศึกษาเชิงบูรณาการ 
 
2.4.1 สหกิจศึกษาเชิงบูรณาการ 
 

สหกิจศึกษาเชิงบูรณาการหมายถึงการดําเนินงานสหกิจศึกษาเพื่อสรางเสริม

ประสบการณวิชาชีพที่ทําใหเกิดมูลคาเพิ่ม มากกวาการสงนักศึกษาเพียงหนึ่งคนไปปฏิบัติงานใน

สถานประกอบการ ซึ่งอาจทําไดโดยการจัดหาโครงงานขนาดใหญ ที่จะเกิดผลสําเร็จไดจากการ

ทํางานรวมกันของนักศึกษา คณาจารย และผูนิเทศงานจากสหสาขาวิชา (Multi-disciplinary 

Project) หรือจากการทํางานเปนทีมระหวางนักศึกษา คณาจารยและผูนิเทศงาน โดยไมจํากัดระดับ

การศึกษา สาขาวิชาและจํานวนสมาชิกในโครงงาน ทั้งนี้ การดําเนินงานสหกิจศึกษาเชิงบูรณาการ

อาจทําใหเกิดการตอยอดองคความรูในภาพรวมได  

 
2.4.2 รูปแบบการดําเนินงานสหกิจศึกษาเชิงบูรณาการ 
 

รูปแบบการดําเนินงานสหกิจศึกษาเชิงบูรณาการ อาจเปนไปไดทั้งในแบบที่มี

นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเพียงคนเดียว มีคณาจารยนิเทศหลายคน (รูปแบบ ก) หรือ

นักศึกษาหลายคน มีคณาจารยนิเทศคนเดียว (รูปแบบ ข) หรือ นักศึกษาหลายคน มีคณาจารย

นิเทศหลายคน (รูปแบบ ค) กรณีที่มีนักศึกษาหรือคณาจารยนิเทศหลายคน นักศึกษาและคณาจารย

นิเทศอาจมาจากหลายสาขาวิชาก็ได ทั้งนี้ การดําเนินงานสหกิจศึกษาเชิงบูรณาการจะเนนผลสําเร็จ

ของงานที่เกิดจากการผสมผสานองคความรูที่หลากหลายของสาขาวิชาตาง ๆ จากการทํางานเปน

ทีม ทําใหสถานประกอบการและภาคีที่เกี่ยวของไดรับประโยชนสูงสุด 
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รูปแบบเดิม       รูปแบบ ก            รูปแบบ ข                รูปแบบ ค 
 

แผนภูมิที ่2-3: แสดงรูปแบบการดําเนนิงานสหกจิศึกษาเชิงบูรณาการ 
 

ตัวอยางของสหกิจศึกษาเชิงบูรณาการ เชน โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตใน

ภาคอุตสาหกรรมดวยเทคโนโลยีสะอาด ของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

(สวทช.) ที่ใหทุนสนับสนุนและรวมมือกับมหาวิทยาลัยตางๆ ในการสรางเสริมขีดความสามารถของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยสงนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ

วิศวกรรมศาสตร ไปปฏิบัติงานภายใตความรวมมือแบบไตรภาคี ระหวาง สวทช. สถาบันการศึกษา

และภาคอุตสาหกรรม (แผนภูมิที่ 2-4) โดยโครงการเนนที่การพัฒนาทางดานเทคโนโลยีสะอาดที่ 

สามารถประยุกตใชจริงในสถานประกอบการ  

 

 

 

 

 

 

 
  แผนภูมิที ่2-4:  แสดงความสมัพันธแบบไตรภาคีของสหกิจศกึษาเชงิบูรณาการใน

โครงการเทคโนโลยีสะอาด 
 

รูปแบบสหกิจศึกษาเชิงบูรณาการอีกตัวอยางหนึ่ง ที่กอใหเกิดการแลกเปล่ียน

ความรูและเทคโนโลยี ไดแก โครงการสรางขีดความสามารถดานการวิจัยและพัฒนาและการแขงขัน

สวทช.

สถาบนัการศึกษาภาคอุตสาหกรรม

นักศึกษา

สถาน
ประกอบการ

นักศึกษา

อาจารย

สถาน
ประกอบการ

นักศึกษา

อาจารย

นักศึกษา

สถาน
ประกอบการ

นักศึกษา

อาจารย อาจารย

สถาน
ประกอบการ

นักศึกษา

อาจารย

นักศึกษา

อาจารย
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ของภาคอุตสาหกรรมโดยกลไกความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัย (University-

Industry Research Collaboration Program – U-IRC) ของ สวทช. ที่สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อ

การทําวิจัยในรูปแบบทักษะวิศวกรรม ใหแกนักศึกษาและคณาจารยที่ปรึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีทําการวิจัยในสถานประกอบการ โดยกําหนดใหนักศึกษาระดับปริญญาโทตอง

ปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมเปนระยะเวลาอยางนอย 1 ภาคการศึกษาหรือมากกวา 4 เดือนข้ึนไป 

เพื่อชวยแกปญหาโจทยวิจัยในกระบวนการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตใหแกสถาน

ประกอบการ ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษาและเจาหนาที่ประจําสถานประกอบการ 

ดังแสดงในแผนภูมิที่ 2-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 2-5: แสดงสหกจิศึกษาเชงิบูรณาการในโครงการ U-IRC 
 

การดําเนินงานสหกิจศึกษาเชิงบูรณาการในโครงการ U-IRC ประกอบดวยข้ันตอน

กอนดําเนินการของสถานประกอบการหรือสถานฝกทักษะที่ตองเตรียมการเพื่อรองรับการฝกทักษะ 

ไมวาจะเปนการเตรียมการดานทรัพยากรบุคคล วิศวกรพี่เล้ียงหรือนักวิจัยพี่เล้ียง การเลือกโจทยวจิยั 

สวนสถานศึกษาตองเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษากอนไปทําการฝกทักษะวิศวกรรมยังสถาน

ใหขอมูลที่จําเปน
ตอการปฏิบัติงาน นักศึกษา 

อาจารยที่ปรึกษา 

สถานบันการศึกษา 

โจทยการวิจัย 

แกไขปญหา 

ใหคําปรึกษานกัศึกษา
ที่สถานประกอบการ 

รวมกันกําหนด
โจทยการวิจัย 

วิศวกรพ่ีเล้ียง 

สถานประกอบการ 
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ประกอบการ  ในระหวางที่นักศึกษาฝกทักษะ  ณ  สถานประกอบการ  ตองมีการรายงาน

ความกาวหนาทุกสัปดาห มีการประชุมเสนอความกาวหนาของงานและประชุมสรุปผลการ

ดําเนินงาน และหลังเสร็จส้ินการดําเนินงาน ตองมีการประเมินการทํางานของนักศึกษาและผลการ

ดําเนินงานวิจัย   

ในโครงการฝกทักษะวิศวกรรมนั้น อาจารยที่ปรึกษาประจําสถานประกอบการหรือ

สถานฝกทักษะ จะทําหนาที่เปนที่ปรึกษาโครงการวิจัยใหแกนักศึกษา ซึ่งไดแก รวมคัดเลือกโจทย

วิจัย ดูแลใหคําปรึกษาแกนักศึกษาที่สถานฝกทักษะ ตรวจรูปแบบการนําเสนอและตรวจรายงานการ

วิจัยของนักศึกษา รวมทั้งกํากับใหนักศึกษาปฏิบัติงานตามกรอบเวลา ตลอดจนตรวจประเมิน

รายงานผลการวิจัยของนักศึกษา 

การดําเนินงานสหกิจศึกษาเชิงบูรณาการนั้นกอใหเกิดประโยชนแกภาคีที่เกี่ยวของ

ทุกฝาย  ดังนั้นสถานศึกษาที่จัดสหกิจศึกษาในรูปแบบเดิม  อาจพิจารณาจัดสหกิจศึกษา 

เชิงบูรณาการเพิ่มเติมได 
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เรื่องที่ 2.5 กิจกรรม  
   

 เขียนโครงการดําเนนิงานสหกิจศึกษา เกีย่วกับมาตรฐาน หลักสูตรและกระบวนการ

สหกิจศึกษาทีเ่หมาะสมกับองคกร/สถาบันของทาน 
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หนวยที่ 3 
องคกรเครือขาย และความ
รวมมือในการจัดสหกิจศึกษา 

 
  
 ศาสตราจารย ดร. วิจิตร  ศรีสอาน 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร  
 ดร. อลงกต ยะไวทย   
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หนวยที่ 3  องคกรเครอืขาย และความ
รวมมอืในการจัดสหกิจศึกษา 

 

เรื่องที่  3.1  องคกรทวิภาคี  
 

 การดําเนินงานสหกิจศึกษาระยะแรกมักเปนความรวมมือระหวางสถานศึกษากับ

สถานประกอบการเทานั้น ไมไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ กลุมองคกรเอกชน และสมาคมวิชาการ

หรือสมาคมวิชาชีพทั้งในดานงบประมาณและนโยบายแตอยางใด  ความรวมมือนี้จึงเปน

ความสัมพันธระหวางสององคกร รูปแบบการดําเนินงานจึงเปนรูปแบบเฉพาะที่เปนดําริของแตละ

สถาบัน เชน การดําเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัย 

วลัยลักษณ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ซึ่งเปนสถาบันการศึกษายุค

แรกที่นําระบบสหกิจศึกษาเขามาใชในการจัดการศึกษา การดําเนินงานในลักษณะเชนนี้เรียกวา 

“สหกิจศึกษาทวิภาคี” 

 
สหกจิศึกษาทวิภาคี 

 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 3-1: แสดงการดําเนินงานสหกิจศกึษาในลักษณะทวภิาคี 

สถานศึกษา การจัดสหกจิศึกษา สถานประกอบการ 
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เรื่องที่  3.2 เครือขายพหุภาคี 
 

 ต้ังแตป พ.ศ. 2545 ทบวงมหาวิทยาลัย ซึ่งในปจจุบัน คือ สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะตัวแทนภาครัฐไดเขามามีบทบาทในการ

สนับสนุนสหกิจศึกษาทั้งดานนโยบายและงบประมาณ นับเปนภาคีสําคัญที่ชวยผลักดันใหแนวคิด

สหกิจศึกษาขยายกวางขวางไปยังสถานศึกษาทั่วประเทศ และยังเปนองคกรหลักในการ

ประสานงานไปยังกลุมองคกรเอกชน สมาคมวิชาการและวิชาชีพที่เกี่ยวของ เชน สภาอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย สภาหอการคาไทย สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย สมาคมธนาคาร

ไทย สมาคมโรงแรมไทย เปนตน กลุมองคกรวิชาชีพดังกลาวไดสนับสนุนใหสมาชิกและเครือขายที่

กระจายอยูทั่วประเทศไดเขามามีสวนรวมและสนับสนุนการดําเนินงานสหกิจศึกษา จึงทําให 

สหกิจศึกษามีภาคีเพิ่มมากข้ึน จากเดิมที่เปนสหกิจศึกษาทวิภาคีไดพัฒนาเปนสหกิจศึกษาพหุภาคี 

การดําเนินงานสหกิจศึกษาจึงมีรูปแบบหรือมาตรฐานการดําเนินงานกลางข้ันตํ่าที่กําหนดใหทุก

สถานศึกษาปฏิบัติ มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิที่เกิดข้ึนอยางเปนระบบ นอกจากนี้ ยังมีภาคี

หรือองคกรกลางที่ทําหนาที่ประสานภาคีตาง ๆ ในพหุภาคีใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ไดแก 

สมาคมสหกิจศึกษาไทย (Thai Association for Cooperative Education - TACE) สมาคมสหกิจ

ศึกษาโลก (World Association for Cooperative Education - WACE) อยางไรก็ตาม สหกิจศึกษา

ทวิภาคียังเปนภาคีพื้นฐานที่มีความสําคัญและเปนรากฐานใหสหกิจศึกษาดําเนินในรูปแบบที่มี

ลักษณะเฉพาะของแตละสถานศึกษาและสถานประกอบการที่รวมมือกัน 
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สหกจิศึกษาพหุภาคี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 3-2: แสดงการดําเนินงานสหกิจศกึษาในลักษณะพหุภาคี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานศึกษา การจัดสหกจิศึกษา สถานประกอบการ 

รัฐบาลและองคกรภาครฐั 

องคกรเอกชน 
สมาคมวิชาการและวิชาชพี 
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เรื่องที่ 3.3  ความรวมมือในการดําเนินงานสหกิจศึกษาในเครือขาย 
พหุภาคี 

  

 เพื่อใหการดําเนินงานสหกิจศึกษาในรูปเครือขายพหุภาคีเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ แตละองคกรในเครือขายควรมีบทบาทที่สามารถตอบสนองวัตถุประสงคของการจัด 

สหกิจศึกษา ดังนี้ 
 

3.3.1 บทบาทของสถานศึกษา 
 

1)  เปนองคกรหลักที่ ดําเนินงานสหกิจศึกษาโดยออกแบบหลักสูตรและ

ดําเนินงานสหกิจศึกษาใหไดตามมาตรฐานที่กําหนด 

2) สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานสหกิจศึกษาแกนักศึกษา และ

บุคลากรทุกระดับของสถานศึกษา 

3) ศึกษา วิจัย ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรูจากประสบการณที่เกิดจากการ

ปฏิบัติงานจริงของนักศึกษา 

4)  ประเมินผลและพัฒนาการดําเนินงานสหกิจศึกษาของสถานศึกษา 
 

3.3.2 บทบาทของสถานประกอบการ 
 

1)  เปนผูรวมรับผิดชอบจัดสหกิจศึกษา (Partnership) กับสถานศึกษา 

2)  พัฒนาองคกรใหเปนแหลงเรียนรูประสบการณของนักศึกษาสหกิจศึกษาและ

สังคม 

3)  สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานสหกิจศึกษาแกผูบริหารและ

พนักงานทุกระดับ รวมทั้งสถานประกอบการที่อยูในกลุมวิชาชีพเดียวกัน 

4)  ประเมินผลและพัฒนาการดําเนินงานสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ 
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3.3.3 บทบาทของรัฐบาลและองคกรภาครัฐ 
 

1)  ใหนโยบายและสนับสนุนงบประมาณการดําเนินงานสหกิจศึกษาใหเกิดความ

เขมแข็ง 

2)  ดําเนินการแกไขกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินงานสหกิจ

ศึกษา เชน มาตรการดานภาษี การดําเนินการเกี่ยวกับวีซา (Visa) โดยเฉพาะ

ระยะเวลาที่ไมสอดคลองกับสหกิจศึกษา 

3)  เปนส่ือกลางในการสรางความรวมมือกับองคกรระดับนโยบาย หรือองคกร

วิชาชีพเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานสหกิจศึกษาในภาพรวม 

4)  กําหนดมาตรฐานการดําเนินงานสหกิจศึกษา 

5)  พัฒนาและสนับสนุนการดําเนินงานสหกิจศึกษาของสถานศึกษาใหมีความ

เปนเลิศ (Best Practice) 

6)  ประเมินผลการดําเนินงานสหกิจศึกษาของสถานศึกษาและปรับปรุงอยาง

ตอเนื่อง 
 

3.3.4 บทบาทขององคกรเอกชน สมาคมวิชาการและวิชาชีพ 
 

1)  ใหความร วมมือแกองคกรภาครัฐในการสนับสนุนการ ดํา เนินงาน 

สหกิจศึกษา 

2)  สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานสหกิจศึกษาแกสมาชิกองคกร

หรือสมาคม 

3)  พัฒนาคุณภาพงานสหกิจศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของกลุม

วิชาชีพ 

4)  พัฒนาและสนับสนุนการดําเนินงานสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ

สมาชิกใหมีความเปนเลิศ 

5)  ประเมินผลการดําเนินงานสหกิจศึกษาของสถานประกอบการและปรับปรุง

อยางตอเนื่อง 
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 นอกจากนี้ ยังมีสมาคมสหกิจศึกษาไทยและสมาคมสหกิจศึกษาโลกที่มีบทบาท

สําคัญในการดําเนินงานสหกิจศึกษาในฐานะสมาคมวิชาการระดับชาติและนานาชาติตามลําดับ ที่

ชวยเชื่อมโยงภาคีตาง ๆ ใหสามารถขับเคลื่อนสหกิจศึกษารวมกัน เชน สงเสริมความรวมมือระหวาง

องคกรพหุภาคีเพื่อความเขมแข็งของสหกิจศึกษา สงเสริมกิจกรรมสหกิจศึกษาระหวางภาคี และเปน

ส่ือกลางในการแลกเปล่ียนความรูและความคิดเห็นทางวิชาการสหกิจศึกษาระหวางภาคี ทั้ง

ภายในประเทศและระหวางประเทศ  
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เรื่องที่  3.4  สหกิจศึกษานานาชาติ   
 

3.4.1 ความสําคัญของสหกิจศึกษานานาชาติ 
 
 กระแสโลกาภิวัตนไดทําใหความเปนนานาชาติเปนเปาหมายสําคัญประการหนึ่งของ

สถานศึกษา สถานศึกษาจํานวนมากโดยเฉพาะในตางประเทศนิยมแลกเปล่ียนนักศึกษาสหกิจศึกษา

ระหวางประเทศเพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษามีประสบการณตรงในการปฏิบัติงานในตางประเทศ อัน

เปนการเพิ่มศักยภาพของนักศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการใชภาษาตางประเทศ การปรับตัวให

เขากับวัฒนธรรมที่แตกตาง สังคมและแนวคิดใหมๆ ตลอดจนการคุนเคยกับเทคโนโลยีที่ลํ้าหนา อาจ

กลาวไดวา สหกิจศึกษานานาชาติเปนชองทางในการสงเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของบัณฑิต

ไทยในการแขงขันเพื่อใหไดรับการจางงานและเปนการตอบสนองความตองการของตลาดแรงงานโลก 

เนื่องจากนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติเปนความตองการของสถานประกอบการชั้นนําที่มีสาขาใน

หลายประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ การดําเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติยังชวยใหสหกิจศึกษาของ

สถานศึกษาพัฒนาเขาสูมาตรฐานในระดับสากลอีกดวย  

 เพื่อเปนการสงเสริมศักยภาพของนักศึกษา สถานศึกษาควรเพิ่มทางเลือกให

นักศึกษาสามารถเลือกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในตางประเทศได นอกจากนี้ สถานศึกษาอาจรับ

นักศึกษาสหกิจศึกษาจากตางประเทศมาปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือสถานศึกษาเพื่อเปน

การเสริมสรางบทบาทและบรรยากาศความเปนนานาชาติของสถานศึกษา อีกทั้งเปนการกระตุนการ

เรียนรูดานภาษาตางประเทศใหกับนักศึกษาที่ตองการสมัครไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในตางประเทศ  

 

3.4.2 สถาบันเครือขายสหกิจศึกษานานาชาติ 
 

สหกิจศึกษานานาชาติมีความซับซอนมากกวาสหกิจศึกษาในประเทศ เนื่องจาก

สวนใหญแลวหนวยงานสหกิจศึกษาไมสามารถคัดเลือกงาน จัดหาสถานประกอบการ นเิทศงานและ

ประเมินผลนักศึกษา ตลอดจนชวยเหลือนักศึกษาเมื่อมีเหตุฉุกเฉินไดโดยตรง การดําเนินการทั้งหมด

หรือบางสวนตองผานสถาบันเครือขายในประเทศและตางประเทศ การเลือกสถาบันเครือขายที่มี

คุณภาพ มีประสบการณสูงและนักศึกษาที่มีความสามารถ จะทําใหการดําเนินงานสหกิจศึกษา

นานาชาติประสบผลสําเร็จอยางดี 
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บทบาทหนาที่ของสถาบันเครือขายสหกิจศึกษานานาชาติประกอบดวย 

1) จัดหางานใหนักศึกษา 

2) ประสานงานการจัดเตรียมเอกสารเพื่อการขอวีซาและใบอนุญาตทํางาน 

(Work Permit) 

3) ประสานงานการจัดเตรียมที่พักอาศัยใหแกนักศึกษา 

4) จัดเตรียมการรับสงนักศึกษาไปยังสถานประกอบการ 

5) ใหความชวยเหลือนักศึกษากรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

6) ประสานงานสถานประกอบการเพ่ือใหการปฏิบัติงานของนักศึกษาเปนไปดวย

ความเรียบรอยและไดรับงานที่มีคุณภาพ รวมทัง้ดําเนินการนิเทศงาน 
 

3.4.2.1 ตัวอยางสถาบันเครือขายกลางสหกิจศึกษานานาชาติ 
1) โครงการฝกงานดานเทคนิคในตางประเทศ  หรือ  “ไอเอสเต ” 

(International Association for the Exchange of Students for Technical Experience - 

IAESTE) เปนโครงการนานาชาติที่ไมใชหนวยงานของรัฐ มีประเทศสมาชิกรวม 84 ประเทศ 

โครงการดังกลาวไดจัดใหมีการประชุมเพื่อแลกเปล่ียนนักศึกษาจากทั่วโลกในระดับปริญญาตรีและ

บัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตร  เกษตรศาสตร   

ศิลปศาสตรประยุกต พาณิชยการ เศรษฐศาสตร โรงแรมและการจัดการ ภาษา และอ่ืน ๆ ประเทศ

สมาชิกจะมีสํานักงานตัวแทนต้ังอยู ณ สถานศึกษาเครือขายที่ไดรับมอบใหทําหนาที่จัดหาสถาน

ประกอบการและคัดเลือกนักศึกษาไปแลกเปล่ียน สําหรับประเทศไทยสถานศึกษาเครือขายของ 

ไอเอสเต ไดแก โครงการไอเอสเตประเทศไทย (IAESTE THAILAND) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกลาพระนครเหนือ ซึ่งนักศึกษาทุกสถานศึกษาในประเทศไทยสามารถสมัครเขารับการ

คัดเลือกไดดวยตนเองโดยไมตองผานการประสานงานจากสถานศึกษาของตน 

 
2) สมาคมนักศึกษาเกษตรศาสตรและสาขาที่เกี่ยวของนานาชาติ หรือ  

“ไอดับเบ้ิลเอเอส” (International Association of Students in Agriculture and Related 
Sciences - IAAS) เปนสมาคมนานาชาติที่เนนการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางนักศึกษาสาขาวิชา

เกษตรศาสตรและสาขาวิชาที่เกี่ยวของในดานขอมูล ความคิดเห็น ความเขาใจระหวางประเทศและ

วัฒนธรรม โดยมีกิจกรรมหลากหลายรวมทั้งการแลกเปล่ียนนักศึกษาไปปฏิบัติงานในประเทศ

สมาชิก 38 ประเทศ สําหรับหนวยงานในประเทศไทยที่ เปนสถานศึกษาเครือขาย คือ ศูนย
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ประสานงานนักศึกษาเกษตรศาสตรนานาชาติแหงประเทศไทย (IAAS - Thailand) คณะ

เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 
3) ศูนยจัดสงบุคลากรไปปฏิบัติงานในตางประเทศของฟนแลนด หรือ  

“ซีโม” (Centre for International Mobility - CIMO, Finland) เปนองคกรภายใตกระทรวง 

ศึกษาธิการของประเทศฟนแลนด ที่ทําหนาที่เปนองคกรกลางดูแลใหบริการการแลกเปล่ียน

นักศึกษานานาชาติและบุคลากรในทุกสาขาวิชาชีพระหวางประเทศฟนแลนดกับนานาชาติ เปน

หนวยงานที่มีความกระตือรือรนและพยายามสงนักศึกษาไปปฏิบัติงานในประเทศที่สถาน

ประกอบการนานาชาติของฟนแลนดมีสาขาต้ังอยูรวมทั้งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อใหนักศึกษามี

ประสบการณตรงในประเทศนั้น ๆ 

 
3.4.2.2 ประเภทของสถาบันเครือขายสหกิจศึกษานานาชาติ  

  สถาบันเครือขายสหกิจศึกษานานาชาติที่สถานศึกษาสามารถประสานงานไดมีหา

ประเภท ไดแก 

 1)  สถาบันการศึกษาในตางประเทศ เปนการติดตอสงนักศึกษาแลกเปล่ียนกัน

โดยตรงระหวางสถานศึกษาในประเทศไทยกับสถานศึกษาในตางประเทศโดยไมผานสถาบัน

เครือขายกลาง หนวยงานสหกิจศึกษาในประเทศไทยควรสรางความรวมมือกับสถานศึกษาแหงใด

แหงหนึ่งในตางประเทศโดยตรงเพราะสามารถกําหนดเงื่อนไขการแลกเปล่ียนไดตรงกับความ

ประสงค เชน จํานวนการแลกเปล่ียนที่แนนอนในแตละป สาขาวิชาที่ตองการแลกเปล่ียน นอกจากนี้ 

ยังเปนการสรางความสัมพันธที่แนนแฟนมากกวาการติดตอผานสถาบันเครือขายกลางทีเ่ปนบุคคลที่

สาม  

 2)  สถานประกอบการในตางประเทศ เปนกรณีที่หนวยงานสหกิจศึกษาของ

สถานศึกษาในประเทศไทยติดตอโดยตรงกับสถานประกอบการในตางประเทศเพื่อสงนักศึกษาไป

ปฏิบัติงาน กรณีนี้ สถานประกอบการในตางประเทศตองดําเนินการเร่ืองเอกสารเพื่อการขอวีซาและ

ใบอนุญาตทํางานใหแกนักศึกษา 

 3)  สถาบันเครือขายกลางในประเทศไทย ไดแก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกลาพระนครเหนือ ที่ทําหนาที่ เปนไอเอสเตประเทศไทย และคณะเกษตรศาสตร

มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ทําหนาที่เปนศูนยประสานงานนักศึกษาเกษตรศาสตรนานาชาติแหง 

ประเทศไทย สําหรับหนวยงานสหกิจศึกษาที่ยังไมมีประสบการณการดําเนินงานสหกิจศึกษา

นานาชาติ ควรดําเนินการผานสถาบันเครือขายกลางในประเทศไทยกอน 



56    ประมวลสาระชุดฝกอบรม “สหกิจศึกษา” 

 
 

 4)  สถาบันเครือขายกลางในตางประเทศ ไดแก ซีโม ประเทศฟนแลนด ซึ่ง

หนวยงานสหกิจศึกษาสามารถสรางความสัมพันธไดโดยตรง 

 5)  หนวยงานจัดหางานในประเทศ เชน ตัวแทนจัดหาสถานศึกษาและสถาน

ฝกงานในตางประเทศใหนักศึกษา กรณีนี้ ตัวแทนจะดําเนินการดานหาสถานประกอบการและ

เอกสารการขอวีซาและใบอนุญาตทํางานใหแกนักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถติดตอกับตัวแทนได

โดยตรง เมื่อสถานประกอบการตอบรับใหนักศึกษาไปปฏิบัติงานแลวตัวแทนจะเรียกเก็บเงินคา 

มัดจําลวงหนาจํานวนหนึ่ง เพื่อใหการสงนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติผาน

หนวยงานจัดหางานในประเทศดําเนินไปโดยเรียบรอย หนวยงานสหกิจศึกษาและนักศึกษาควร

ศึกษาเงื่อนไขและขอมูลพื้นฐานของตัวแทนใหรอบคอบกอน 

 ในกรณีที่หนวยงานสหกิจศึกษาสรางเครือขายตรงกับสถานศึกษาและสถาบัน

เครือขายกลางในตางประเทศ หนวยงานสหกิจศึกษาตองรับนักศึกษาจากประเทศนั้น ๆ มา

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการในประเทศไทยดวย โดยหนวยงานสหกิจศึกษาตองติดตอหางาน

จากสถานประกอบการพรอมดําเนินการเร่ืองเอกสารเพื่อการขอวีซาและใบอนุญาตทํางานใหแก

นักศึกษา ตลอดจนจัดหาที่พัก ประสานงานการรับสงนักศึกษาไปยังสถานประกอบการและการ

นิเทศงาน 

 

3.4.3 บทบาทของสถานประกอบการในการดําเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติ 
 

 บทบาทหนาที่ของสถานประกอบการที่รับนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติเขา

ปฏิบัติงานในหนวยงานของตนไมแตกตางจากบทบาทของการดําเนินสหกิจศึกษาในประเทศ 

เพียงแตการประสานงานเร่ืองตาง ๆ เปนการดําเนินการผานสถาบันเครือขายกลางมิใชสถานศึกษา

และสถานประกอบการตองจายคาตอบแทนใหนักศึกษาใหเพียงพอตอคาใชจายรายเดือน บทบาท

หนาที่ของสถานประกอบการในการดําเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติ มีดังนี้ 

1) เสนองานใหแกนักศึกษาตางประเทศ 

2) มีแผนที่ดีในการดูแลนักศึกษาและประสานงานภายในสถานประกอบการ

เพื่อใหประสบการณทาํงานสอดคลองกับความรู ความสามารถและทกัษะของ

นักศึกษา 

3) ใหคําปรึกษาในการเลือกหัวขอรายงานหรือโครงงาน 

4) นิเทศงานและประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานของนักศึกษา 
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5) จายคาตอบแทนใหแกนกัศึกษาใหครอบคลุมคาใชจายระหวางปฏิบัติงานใน

ประเทศนัน้ ๆ 
 

3.4.4 กระบวนการสงนักศึกษาไปปฏิบัติงานในตางประเทศ 
 

3.4.4.1 การจัดหาสถาบันเครือขาย  
 กระบวนการสหกิจศึกษานานาชาติ เร่ิมตนจากการที่หนวยงานสหกิจศึกษาหา

สถาบันเครือขายในประเทศและตางประเทศเพื่อเขารวมโครงการและอาจทําสัญญาตกลง

แลกเปล่ียนนักศึกษาซึ่งกันและกันซึ่งสวนใหญมักเปนการแลกเปล่ียนแบบหนึ่งตอหนึ่ง (Bilateral) 

การหาสถาบันเครือขายอาจเร่ิมจากการติดตอกับสถาบันเครือขายกลางที่มีอยูแลวในประเทศและ

ตางประเทศหรือศึกษาโครงการความรวมมือกับตางประเทศที่สถานศึกษาของตนไดทํารวมกับ

สถาบันตาง ๆ ในตางประเทศ แลวขยายโครงการเพื่อขอแลกเปล่ียนนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ 

ทั้งนี้ ผูบริหารหนวยงานสหกิจศึกษาอาจตองเดินทางไปเจรจาธุรกิจกับสถานศึกษาและสถาบัน

เครือขายเปาหมายในตางประเทศ 

 
3.4.4.2 การคัดเลือกนักศกึษาและการเตรียมความพรอมใหนักศกึษา 

หนวยงานสหกิจศึกษาควรกําหนดเกณฑในการรับสมัครและวิธีการคัดเลือก

นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติไวใหชัดเจน พรอมจัดต้ังคณะกรรมการสําหรับคัดเลือกนักศึกษาที่มี

คุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑที่กําหนด การคัดเลือกนักศึกษาและการเตรียมความพรอมให

นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติมีเร่ืองที่ตองพิจารณาและดําเนินการ ดังนี้  
3.4.4.2.1 ทักษะของนักศึกษา  

 นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ ควรมีความสามารถและทักษะดังนี้ 

1) ความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืนที่เปนภาษาทางการของ

ประเทศที่นักศึกษาจะเดินทางไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

2) ทักษะทางสังคมและการอยูรอด (Survival Skill) 

3) ผลการเรียนหรือความสามารถทางวิชาการอยูในระดับดี คือ มีเกรดเฉล่ีย

สะสมไมตํ่ากวา 2.5 และมีระดับคะแนนตัวอักษรในวิชาภาษาอังกฤษไมตํ่า

กวา B 
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3.4.4.2.2 คณะกรรมการสัมภาษณ  
 การคัดเลือกนักศึกษาอาจใชวิธีการสัมภาษณโดยคณะกรรมการที่จัดต้ังข้ึน ซึ่ง

คณะกรรมการอาจประกอบดวย 

1) หัวหนาภาควิชาหรือประธานอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจําภาควิชา 

2) อาจารยผูสอนวิชาภาษาอังกฤษหรือภาษาทางการของประเทศที่นักศึกษาตอง

ไปปฏิบัติงาน 

3) หัวหนาหนวยงานสหกิจศึกษาหรือเจาหนาที่สหกิจศึกษา 

การสัมภาษณควรดําเนินการเปนภาษาอังกฤษเพื่อประเมินทักษะภาษาอังกฤษของ

นักศึกษา และอาจพิจารณาความสามารถในการดํารงชีวิตในตางประเทศตามลําพังของนักศึกษา 

เชน ความสามารถในการแกปญหาเฉพาะหนา ความสามารถในการปรับตัวเขาสูสภาพแวดลอม

และวัฒนธรรมที่แตกตาง 

3.4.4.2.3 การรับสมัครนักศึกษา  
 เมื่อหนวยงานสหกิจศึกษาจัดทําเกณฑ แผนการรับสมัคร คัดเลือกและจัดหางาน

ใหแกนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติประจําปแลว หนวยงานสหกิจศึกษาจะประกาศกําหนดการ

และกระบวนการรับสมัครและคัดเลือกใหนักศึกษาทราบ พรอมต้ังคณะกรรมการสัมภาษณนักศึกษา 

ทั้งนี้ หนวยงานสหกิจศึกษาควรจัดประชุมนักศึกษาที่สนใจเพื่อชี้แจงกระบวนการและตอบขอซกัถาม

ตาง ๆ เนื่องจากนักศึกษาอาจมีขอสงสัยหลายประการโดยเฉพาะอยางยิ่งที่เกี่ยวของกับการเดินทาง

ไปตางประเทศ การดูแลและการใหคําแนะนําที่ไมชัดเจนอาจทําใหนักศึกษามีความกังวลและ

ตัดสินใจไมสมัครสหกิจศึกษานานาชาติ ประเด็นที่ตองใหความชัดเจนแกนักศึกษา ไดแก คาใชจาย

ในการเดินทางที่นักศึกษาตองรับผิดชอบ ความชวยเหลือเร่ืองการกูยืมเงิน คาตอบแทนที่จะไดรับ 

การดูแลเร่ืองการเดินทางไปตางประเทศและการรับสงที่สนามบินสําหรับนักศึกษาที่ไมเคยเดินทาง

ไปตางประเทศโดยลําพัง 
3.4.4.2.4 คาใชจายที่นักศึกษาตองรับผิดชอบ  

 คาใชจ ายสวนที่นั ก ศึกษาตอง รับผิดชอบ  คือ  คาใชจ ายในการเ ดินทาง

ภายในประเทศและระหวางประเทศ คาประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ คาธรรมเนียมการขอวีซาและ

ใบอนุญาตทํางาน เพื่อใหโอกาสแกนักศึกษาที่มีศักยภาพทุกคนไดไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาใน

ตางประเทศ สถานศึกษาควรจัดใหมีเงินกูยืมเปนคาเดินทาง (คาโดยสารเคร่ืองบินและคาเดินทาง

ภายในประเทศและที่ตางประเทศ) ใหแกนักศึกษาและผอนชําระคืนภายหลัง ซึ่งปกติแลว

คาตอบแทนที่นักศึกษาไดรับในตางประเทศเมื่อหักคาใชจายแลวจะมีจํานวนมากพอที่จะนํากลับมา

ชําระเงินที่กูยืมไปได  
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3.4.4.2.5 กําหนดการสัมภาษณ  
 นักศึกษาควรไดรับการสัมภาษณ เพื่อคัดเลือกเปนนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ

เปนระยะเวลาลวงหนาประมาณ 1 ปกอนการเดินทางไปปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เนื่องจากหนวยงานสหกิจ

ศึกษาตองใชเวลาในการสงใบสมัครของนักศึกษาไปยังสถาบันที่รวมโครงการเพื่อจัดหางานให

นักศึกษา รวมทั้งยังเปนการชวยใหนักศึกษาที่ผานการคัดเลือกมีเวลาเตรียมตัวและฝกทักษะทาง

ภาษาและวิชาการเพิ่มเติม ตลอดจนมีเวลาจัดหาทุนใหแกนักศึกษาอีกดวย ทั้งนี้ หนวยงานเจาของ

ทุนจะพิจารณาใหทุนตอเมื่อนักศึกษาไดรับการตอบรับจากสถาบันเครือขายในตางประเทศแลว

เทานั้น  
3.4.4.2.6 การเตรียมความพรอมใหนักศึกษาท่ีผานการคัดเลือกเปนนักศึกษา 

สหกิจศึกษานานาชาติ  
 สําหรับนักศึกษาที่ผานการคัดเลือกแลว หนวยงานสหกิจศึกษาควรจัดใหมีการ

ฝกอบรมการเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติสวนตัว (Resume) เปนภาษาอังกฤษ สําหรับให

หนวยงานสหกิจศึกษาใชจัดสงไปยังสถาบันเครือขายในตางประเทศ หนวยงานสหกิจศึกษาอาจ

ขอใหนักศึกษารับผิดชอบจัดทําสําเนาผลการศึกษา รายละเอียดรายวิชาที่คาดวาจะเรียนกอนการ

เดินทางและจดหมายสมัครงานภาษาอังกฤษฉบับใหมทุกส้ินภาคการศึกษา เพื่อใหหนวยงาน 

สหกิจศึกษามีเอกสารฉบับลาสุดอยูเสมอและพรอมจัดสงใหแกสถาบันเครือขายที่ติดตอมา  

ในระหวางที่ประสานงานกับสถาบันเครือขายในตางประเทศ หนวยงานสหกิจศึกษา

ควรเฝาติดตามดูความสนใจและพฤติกรรมของนักศึกษาท่ีผานการคัดเลือกวามีความสามารถและ

สนใจที่จะไปปฏิบัติงานในตางประเทศอยางจริงจังและมีทักษะการเอาตัวรอดเปนอยางดีหรือไม 

กรณีที่พบวานักศึกษารายใดมีคุณสมบัติไมเหมาะสม หนวยงานสหกิจศึกษาอาจพิจารณาไมสงใบ

สมัครของนักศึกษาผูนั้นไปยังตางประเทศ หนวยงานสหกิจศึกษาตองพิจารณาดวยวาควรสง

นักศึกษาคนใดไปยังประเทศใดจึงจะเหมาะสมกับความตองการของนักศึกษาและสถาบันที่รวม

โครงการ ทั้งนี้ สถานศึกษาในตางประเทศบางแหงจะระบุชัดเจนวาตองการรับและสงนักศึกษาใน

สาขาใดบาง โดยหนวยงานสหกิจศึกษาอาจพิจารณาสงใบสมัครของนักศึกษารายใดรายหนึ่งไปให

หรือจะสงไปท้ังหมดทุกรายก็ได ถือเปนสิทธิ์ของหนวยงานสหกิจศึกษาท่ีสามารถดําเนินการไดโดย

ไมตองแจงใหนักศึกษาทราบลวงหนา 
3.4.4.2.7 เรื่องที่ตองดําเนินการกอนการเดินทาง  

 เมื่อนักศึกษาไดรับการตอบรับจากสถาบันเครือขายวาสถานประกอบการตอบรับ

แลว สถาบันเครือขายในตางประเทศจะจัดสงเอกสารแจงรายละเอียดสถานประกอบการ ระยะเวลา
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การปฏิบัติงาน คาใชจายและที่พักใหสถานศึกษาทราบพรอมเอกสารสําหรับใชขอวีซาใหแก

สถานศึกษา สถานศึกษาควรแจงใหนักศึกษาที่ไดรับการตอบรับทราบเพื่อเตรียมการตาง ๆ ดังนี้ 

1) ขอวีซาจากสถานทูตโดยนักศึกษาเปนผูดําเนนิการเอง 

2) จองต๋ัวเคร่ืองบินและยนืยนัการเดินทางหลังจากไดรับวีซาพรอมมกีําหนดการ

เดินทางที่แนนอนแลว 

3) จัดทําประกนัสุขภาพและอุบัติเหตุที่คุมครองตลอดชวงเวลาการเดินทางและที่

อยูในตางประเทศ ทั้งนี้ สถาบันเครือขายแตละแหงอาจมีเกณฑข้ันตํ่ากําหนด

เปนเงื่อนไขการคุมครองเอาไว 

4) ประสานงานไปยังสถาบันเครือขายเร่ืองกําหนดการเดินทาง การรับสงที่

สนามบินและสถานประกอบการและท่ีพกั 

5) ชี้แจงกระบวนการทัง้หมดและกํากับใหนกัศึกษาดําเนนิการ  

6) ดําเนนิการประสานงานการสงนกัศึกษาทีส่นามบิน 

 
3.4.4.3 การนิเทศงาน  

  การนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษาในตางประเทศอาจมีขอจํากัดแตสามารถ

ดําเนินการไดในระดับหนึ่ง ดังนี้ 
3.4.4.3.1 สถานศึกษาสงคณาจารยนิเทศเดินทางไปนิเทศงานเอง  

 สถานศึกษาบางแหงอาจจัดงบประมาณใหคณาจารยนิเทศเดินทางไปนิเทศงาน

นักศึกษาในตางประเทศ โดยออกคาใชจายใหทั้งหมดหรือเพียงบางสวน หากเปนกรณีหลัง

คณาจารยนิเทศอาจรับผิดชอบสวนที่เหลือเอง 
3.4.4.3.2 สถาบันเครือขายในตางประเทศเปนผูนิเทศงาน  

 หนวยงานสหกิจศึกษาอาจมอบใหสถาบันเครือขายทําการนิเทศงานแทนแลว

รายงานผลใหหนวยงานสหกิจศึกษาทราบ 
3.4.4.3.3 สถาบันเครือขายในตางประเทศรวมกับสถานศึกษานิเทศงานโดยใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 เชน ระบบประชุมทางไกลผานเครือขายคอมพิวเตอร 
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3.4.5 กระบวนการรับนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติมาปฏิบัติงานใน 
ประเทศไทย 

 
3.4.5.1 การจัดหางาน หนวยงานสหกิจศึกษาที่ตองการแลกเปล่ียนนักศึกษาสหกิจศึกษา

กับตางประเทศตองจัดหาสถานประกอบการที่สามารถรับนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติเขา

ปฏิบัติงานได โดยคุณสมบัติของสถานประกอบการควรประกอบดวย การมีพนักงานที่สามารถใช

ภาษาตางประเทศในการส่ือสารไดดี มีมาตรฐานงาน มีกระบวนการจัดการสหกิจศึกษาและ 

ผูนิเทศงานที่มีคุณภาพสูง มีการจายคาตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม เปนตน 

 ในระยะแรกของการดําเนินงานที่ไมสามารถหาสถานประกอบการภายนอกได 

หนวยงานสหกิจศึกษาอาจพิจารณาเสนอตําแหนงงานภายในสถานศึกษา เชน ผูชวยวจิยั ผูชวยสอน 

และงานในหนวยธุรกิจของสถานศึกษา เชน โรงแรม  ฟารม ทั้งนี้ หากหนวยงานสหกจิศึกษาสามารถ

ต้ังงบประมาณจากสถานศึกษาเพื่อเปนคาตอบแทนและที่พักใหแกนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ

ไดก็จะเปนการเพิ่มจํานวนนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติที่สามารถแลกเปลี่ยนกันไดมากข้ึน 
         

3.4.5.2 การคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ เมื่อมีตําแหนงงานแลวหนวยงาน

สหกิจศึกษาควรพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษาที่เหมาะสมกับสถานประกอบการแตละแหง

แลวสงใบสมัครงาน จดหมายสมัครงานพรอมประวัติสวนตัวนักศึกษาใหสถานประกอบการพจิารณา 

อยางไรก็ตาม ข้ันตอนที่ 3.4.5.1 และ 3.4.5.2 สามารถดําเนินการข้ันตอนใดกอนก็ไดแลวแต

สถานการณ เชน สถานศึกษาอาจไดรับใบสมัครพรอมรายละเอียดลักษณะงานที่ตองการปฏิบัติของ

นักศึกษาซ่ึงสงมาจากสถาบันเครือขายในตางประเทศ แลวหนวยงานสหกิจศึกษานําความตองการ

ไปจัดหาสถานประกอบการที่ตรงกับความตองการ  

 

3.4.5.3 การยืนยันตอบรับงานของสถาบันเครือขาย เมื่อหนวยงานสหกิจศึกษาสามารถ

จัดหางานใหแกนักศึกษาไดแลวใหแจงสถาบันเครือขายทราบพรอมยืนยันตอบรับงานและระยะเวลา

ปฏิบัติงาน จากน้ัน ใหจัดสงหนังสือตอบรับนักศึกษาไปใหสถาบันเครือขาย โดยระบุใหชัดเจนถึงชื่อ

นักศึกษา สถานศึกษาตนสังกัด ชื่อและที่อยูสถานประกอบการและระยะเวลาปฏิบัติงาน เพื่อ

นักศึกษาจักไดนําไปประกอบการขอทําวีซา ณ สถานทูต หรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้น ๆ ตอไป 

 อนึ่ง เพื่อความสะดวกและเก่ียวของกับการขอใบอนุญาตทํางานที่อาจจะขอยกเวน

ไดในประเทศไทย ควรระบุในหนังสือตอบรับนักศึกษาวาเปนนักศึกษามาศึกษาการทํางานในสถาน
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ประกอบการและเปนสวนหนึ่งของการเรียนในหลักสูตร (ระบุชื่อรายวิชาสหกิจศึกษา รหัสวิชาและ

จํานวนหนวยกิต) มากกวาการระบุวามาฝกงานหรือปฏิบัติงานในสถานประกอบการเพราะจะเขา

ขายมาทํางานและตองขอใบอนุญาตทํางานซ่ึงมีกระบวนการที่ซับซอน ทั้งนี้ หนวยงานสหกิจศึกษา

ควรประสานงานอยางใกลชิดกับหนวยตรวจคนเขาเมือง (ตม.) ที่ดูแลการอนุญาตทํางานของคน

ตางชาติในพื้นที่ที่สถานศึกษาตั้งอยูใหเขาใจเร่ืองสหกิจศึกษานานาชาติดวย นอกจากนี้ หนวย

งานสหกิจศึกษาควรประสานงานกับหนวยงานกิจการนานาชาติของสถานศึกษาใหการออกเอกสาร

ประกอบการขอวีซาและการขอใบอนุญาตทํางานเปนไปอยางถูกตอง 

 

3.4.5.4 การเตรียมเรื่องที่พักและประสานการเดินทาง หนวยงานสหกิจศึกษาควร

ประสานกับสถานประกอบการใหจัดที่พักที่ปลอดภัยใหแกนักศึกษา พรอมทั้งจัดทํากําหนดการเดิน

ทางเขาปฏิบัติงานและแผนการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกอนที่นักศึกษาจะเดินทางมาถึง เมื่อ

หนวยงานสหกิจศึกษาไดรับการยืนยันเร่ืองการเดินทางที่แนนอนของนักศึกษาแลวควรจัดทํา

แผนการรับนักศึกษาที่สนามบินและกําหนดการเดินทางไปยังสถานประกอบการ โดยควรดําเนินการ

รับสงนักศึกษาเอง ไมควรมอบใหสถานประกอบการหรือบุคคลอ่ืนที่อาจไมมีความชํานาญในการแก

สถานการณเฉพาะหนาได ควรมีการยืนยันกับฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของใหชัดเจนและตลอดชวงเวลา

เดินทางเพื่อใหเปนไปตามแผนที่กําหนด 

 

3.4.5.5 การจัดทําใบอนุญาตจางงานและปฐมนิเทศ เมื่อนักศึกษาเดินทางถึงประเทศ

ไทยแลวหนวยงานสหกิจศึกษาควรดําเนินการเร่ืองการเขาเมือง ใบอนุญาตทํางาน การปฐมนิเทศ

และจัดสงถึงสถานประกอบการโดยสวัสดิภาพ ทั้งนี้ หากมีความจําเปนตองตอวีซาหรือใบอนุญาต

ทํางานระหวางที่การปฏิบัติงานยังไมส้ินสุด หนวยงานสหกิจศึกษาตองมีแผนการดําเนินการในเร่ือง

นี้ดวย 
 

3.4.5.6 การนิเทศงานนักศึกษาในสถานประกอบการ หนวยงานสหกิจศึกษาตองจัดทํา

แผนการนิเทศงานโดยปรึกษารวมกับอาจารยนิเทศ ผูนิเทศงานในสถานประกอบการและผูนิเทศงาน

ของสถาบันเครือขายตางประเทศ วาจะดําเนินการนิเทศงานที่มีประสิทธิภาพอยางไร และมีการ

ส่ือสารระหวางผูนิเทศงานกับสถาบันเครือขายอยางสม่ําเสมอตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานของ

นักศึกษา 
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3.4.5.7 การจัดกิจกรรมพิเศษ ในระหวางการปฏิบัติงานของนักศึกษา หนวยงาน 

สหกิจศึกษาและสถานประกอบการอาจจัดกิจกรรมสําหรับนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติเปนคร้ัง

คราว หากมีนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติจํานวนมากอาจจัดกิจกรรมรวมได เชน การเดินทางดู

งาน ทัศนศึกษาหรือทองเที่ยว ทั้งนี้ ควรคํานึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษาเปนสําคัญดวย  
 

3.4.5.8 การจัดทําแผนการสงนักศึกษากลับ เมื่อใกลครบกําหนดการปฏิบัติงานของ

นักศึกษา หนวยงานสหกิจศึกษาควรจัดทําแผนการสงนักศึกษากลับ โดยกําหนดผูทําหนาที่กํากับ

ดูแลการเดินทางของนักศึกษาถึงสนามบิน ทั้งนี้ ควรประสานงานกับ ตม. ดานเอกสารใบอนุญาต

ทํางานกอนการเดินทางกลับดวย 
 

3.4.5.9 การประเมินผลนักศึกษา  หนวยงานสหกิจศึกษาควรประสานงานกับ 

สถานประกอบการในการประเมินผลใหเปนไปตามเกณฑที่กําหนดและสงผลการประเมินไปยัง

สถาบันเครือขายตอไป 

 

3.4.6 ขอควรคํานึงในการดําเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติ 
 

3.4.6.1 การขอวีซาและใบอนุญาตทํางาน เพื่อปองกันไมใหเกิดปญหาดานกฎหมายคน

เขาเมือง หนวยงานสหกิจศึกษาตองทําความเขาใจใหชัดเจนวานักศึกษาที่จะสงไปปฏิบัติงานสหกิจ

ศึกษาในแตละประเทศนั้นมีสถานะใด ตองใชวีซาประเภทใดและตองมีใบอนุญาตทํางานหรือไม 

เพราะแตละประเทศมีกฎระเบียบที่ไมเหมือนกัน ในบางประเทศหากนักศึกษาแลกเปล่ียนปฏิบัติงาน

โดยไดรับคาตอบแทนและไมไดลงทะเบียนเรียน ถือวาเปนการเขาประเทศมาเพื่อทํางานตองมี

ใบอนุญาตทํางาน สําหรับในประเทศไทยนักศึกษาแลกเปล่ียนจากตางประเทศที่ไดรับคาตอบแทน

ตองมีใบอนุญาตทํางาน โดยเฉพาะนักศึกษาที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการตางจังหวัด สําหรับ

นักศึกษาไทยที่เดินทางไปตางประเทศหากไมขอวีซาใหถูกตองอาจไมไดรับอนุญาตใหผานดานตรวจ

คนเขาเมืองและถูกสงตัวกลับประเทศไดทันที โดยนักศึกษาตองรับผิดชอบคาเคร่ืองบินเอง กรณี

นักศึกษาไมมีใบอนุญาตทํางานหรือใบอนุญาตหมดอายุอาจถูกจับกุมตัวไดหรือมีปญหาเมื่อแสดง

ตัวที่ดานตรวจเอกสารผูโดยสารขาออกจากประเทศที่สนามบิน เพื่อเปนการเตรียมความพรอมกรณี

อาจเกิดปญหา หนวยงานสหกิจศึกษาควรติดตอประสานงานใหตัวแทนรัฐบาล เชน สถานทูต สถาน
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กงสุลของประเทศนั้น ๆ ทราบเร่ืองการเดินทางเขาประเทศของนักศึกษาพรอมรายละเอียดการ

ปฏิบัติงานดวย 

 ในการขอวีซาและใบอนุญาตทํางาน หนวยงานสหกิจศึกษาควรประสานงานอยาง

ใกลชิดกับหนวยงานกิจการนานาชาติของสถานศึกษา เพื่อจัดการดานเอกสารใหถูกตองทั้งสําหรับ

นักศึกษาที่จะเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ตางประเทศและนักศึกษาที่จะเขามาปฏิบัติงานใน 

ประเทศไทย  

3.4.6.2 การประกันสุขภาพและประกันชีวิต เพื่อความคุมครองชีวิตและสุขภาพ นัก

ศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติทุกคนตองทําประกันชีวิตและสุขภาพกอนการเดินทาง ทั้งนี้ บาง

ประเทศไมอนุญาตใหนักศึกษาเดินทางเขาประเทศหากไมมีการประกันสุขภาพตามเกณฑที่กําหนด 
 

3.4.6.3 การประสานงานเรื่องกําหนดการเดินทางและการรับสงที่สนามบิน ปญหาที่

อาจเกิดข้ึนในข้ันตอนนี้ คือ ไมมีผูไปรับนักศึกษาที่สนามบินและไมสามารถติดตอกันได ทั้งนี้ อาจ

เนื่องมาจากเครื่องบินถึงลาชากวากําหนด เดินทางมาถึงในวันหยุดและเวลากลางคืน หรือนักศึกษา

เปล่ียนกําหนดการเดินทางกระทันหัน เปนตน กรณีที่นักศึกษาตองเดินทางจากสนานบินไปที่พักเอง

ในชวงกลางคืนโดยไมมีเจาหนาที่ของหนวยงานสหกิจศึกษาดูแลใกลชิดอาจเกิดความไมปลอดภัย

ได ดังนั้น จึงควรแนะนําใหเดินทางถึงจุดหมายในเวลากลางวันของวันทําการเทานั้น และควรเปน

ชวงตนถึงกลางสัปดาหเพื่อความสะดวกในการประสานงานการสงตอไปยังสถานประกอบการและ

การปฐมนิเทศที่สถานประกอบการ 

หนวยงานสหกิจศึกษาตองประสานงานเร่ืองกําหนดการเดินทางและมีแผนการสง

นักศึกษาที่สนามบินอยางรัดกุมและรอบคอบมากที่สุด เนื่องจากอาจเกิดปญหานักศึกษาไป

สนามบินคนละวันกับที่ระบุไวในต๋ัวเคร่ืองบิน โดยอาจจัดเจาหนาที่ที่มีความชํานาญดูแลเปนการ

เฉพาะและทํางานรวมกับหนวยงานกิจการนานาชาติของสถานศึกษา รวมทั้งฝกอบรมนักศึกษาเร่ือง

การเตรียมตัวใหพรอมกอนการเดินทาง 
 

3.4.6.4 การศึกษาศาสนา วัฒนธรรมประเพณแีละภาษาทางการของประเทศท่ีไมใช
ภาษาอังกฤษ  
กอนการเดินทางไปตางประเทศ หนวยงานสหกิจศึกษาตองใหความรูแกนักศึกษา

สหกิจศึกษานานาชาติเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมประเพณี กฎระเบียบที่สําคัญของประเทศที่

นักศึกษาตองไปปฏิบัติงาน เพื่อมิใหเกิดการทําผิดกฎระเบียบที่รายแรงและเตรียมตัวรับสถานการณ

ที่ขัดตอประเพณีไทย (Culture Shock) 
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เรื่องที่ 3.5 กิจกรรม  
 

 จัดทําโครงการพัฒนาเครือขายความรวมมือในการจัดสหกิจศึกษาในองคกรของ

ทาน หรือ จัดทําโครงการสหกิจศึกษานานาชาติในองคกรของทาน 
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หนวยที่ 4 การบริหารและการจัดการ 
 สหกิจศึกษา 
  

เรื่องที่ 4.1 การบริหารและการจัดการสหกิจศึกษาในสถานศึกษา 

 

  การจัดสหกิจศึกษาในสถานศึกษา เปนเร่ืองที่ เกี่ยวของกับผูบริหารระดับสูง 

คณาจารยและบุคลากรในสังกัดหนวยงาน ซึ่งจําเปนตองไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานตาง ๆ  

ในสถานศึกษา โดยปจจัยที่สงผลใหการบริหารและการจัดการสหกิจศึกษาในสถานศึกษาดําเนินไป

อยางมีประสิทธิภาพมี ดังนี้  
 

4.1.1 นโยบายและรูปแบบโครงสรางการบริหาร 

 

4.1.1.1 การกําหนดนโยบายสหกิจศึกษาในสถานศึกษา 
ผูบริหารสูงสุดของสถานศึกษาตองมีความชัดเจนเร่ืองสหกิจศึกษาและกําหนดเปน

นโยบายหลักประการหนึ่งที่จะดําเนินการในระดับสถานศึกษาหรือหนวยงานระดับคณะ พรอมทั้ง

กําหนดบุคลากรรับผิดชอบดําเนินงานที่สามารถปฏิบัติงานเต็มเวลา โดยผูบริหารทุกระดับใน

สถานศึกษาหรือหนวยงานตองใหความสําคัญ พรอมทั้งผลักดันใหคณาจารยและหนวยงานอ่ืนที่

เกี่ยวของใหการสนับสนุนการดําเนินงานสหกิจศึกษา ทั้งนี้ เพื่อใหการบริหารและการจัดการ 

สหกิจศึกษาในสถานศึกษามีความชัดเจนและเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
 

4.1.1.2 รูปแบบโครงสรางการบริหาร   
 การบริหารและการจัดการสหกิจศึกษาในสถานศึกษาไทย ณ ปจจุบัน จําแนกเปน 

สามรูปแบบ ดังนี้   

1) การบริหารและการจัดการสหกิจศึกษาโดยมีหนวยงานกลางระดับ
สถานศึกษา เปนระบบที่สถานศึกษากําหนดใหมีหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งข้ึนมาทําหนาที่ดูแล

และรับผิดชอบการดําเนินงานสหกิจศึกษาของสถาบันเปนการเฉพาะ ซึ่งอาจเรียกวา โครงการ 
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สหกิจศึกษา หรือศูนยสหกิจศึกษาก็ได การดําเนินงานอาจกําหนดใหอยูภายใตการกํากับดูแลของ

รองอธิการบดีฝายวิชาการ มี คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวยอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่

หนวยงานสหกิจศึกษาอยูในกํากับดูแลเปนประธาน คณบดีหรือผูแทนจากสํานักวิชาหรือคณะวิชา

เปนกรรมการและผูบริหารหนวยงานสหกิจศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการ  การบริหารงานใน

ลักษณะนี้มีบุคลากรที่เกี่ยวของคือ ผูบริหารหนวยงาน เจาหนาที่สหกิจศึกษาและพนักงานธุรการ 

ทั้งนี้ ตําแหนงผูบริหารหนวยงานสหกิจศึกษาของแตละสถาบันอาจมีชื่อเรียกแตกตางกันไป และมี

การแบงสวนงาน หรือหนาที่ความรับผิดชอบที่แตกตางกัน รูปแบบการบริหารโดยหนวยงานกลาง

ระดับสถานศึกษาจะพบในมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐซึ่งไดวางโครงสรางการบริหารเพื่อรองรับ

การดําเนินงานสหกิจศึกษาไวต้ังแตเร่ิมจัดต้ังสถานศึกษา ไดแก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณและมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ตลอดจนสถานศึกษาเอกชนที่มีความ

คลองตัวในการบริหารจัดการ เชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยสยามและมหาวิทยาลัยรังสิต 

เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 แผนภูมิที่ 4-1: แสดงโครงสรางการบรหิารจัดการสหกิจศกึษาโดย 
 หนวยงานกลางระดับสถานศึกษา 
 

2) การบริหารและการจัดการสหกิจศึกษาโดยหนวยงานกลางระดับคณะ 
เปนระบบการบริหารที่คณะจัดต้ังหนวยงานภายในคณะข้ึนเพื่อดูแลการดําเนินงานสหกิจศึกษา และ

กําหนดใหมีผูประสานงานเรียกวา ผูประสานงานสหกิจศึกษา เปนผูควบคุมดูแลและประสานงาน

หนวยงานกลาง 

ระดับสถานศึกษา 

สถานศึกษา 

คณะ B 

คณะ D คณะ A 

คณะ C 
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การดําเนินงานในภาพรวมระดับสถาบัน ทั้งนี้ อาจกําหนดใหมีหรือไมมีหนวยงานกลางระดับ

สถานศึกษาก็ได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภูมิที่ 4-2:  แสดงโครงสรางการบรหิารจัดการสหกิจศกึษาโดย 
 หนวยงานกลางระดับคณะ 

 

 รูปแบบการบริหารโดยหนวยงานกลางระดับคณะมักพบในสถานศึกษาของรัฐทีเ่ปด

ดําเนินการมาเปนระยะเวลานาน เชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

และมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนตน 

 

3) การบริหารและการจัดการสหกิจศึกษาโดยภาควิชา เปนระบบการบริหาร

ที่ภาควิชาซ่ึงเร่ิมจากผูบริหารหรือคณาจารยในภาควิชามีความสนใจในการจัดการศึกษาแบบ 

สหกิจศึกษา และไดดําเนินการเปนโครงการนํารองในภาควิชา โดยจัดใหนักศึกษาไปปฏิบัติงาน 

สหกิจศึกษาตามความสมัครใจ เมื่อผลการดําเนินงานประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งจึงขยายเปน

นโยบายระดับภาควิชา โดยที่ยังไมมีการดําเนินงานในระดับคณะและระดับสถานศึกษา     

หนวยงานกลาง 

ระดับคณะ 

คณะ A 

ภาควิชา B 

ภาควิชา D ภาควิชา A 

ภาควิชา C 

สถานศึกษา 

ผูประสานงานสหกจิศกึษา 
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 จากรูปแบบการบริหารและจัดสหกิจศึกษาดังกลาวขางตน สถานศึกษาที่ยังไมมี

การดําเนินงานสหกิจศึกษา สามารถเลือกประยุกตใชรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งโดยกําหนดหนวยงาน

รับผิดชอบการดําเนินงานสหกิจศึกษาเปนการเฉพาะในโครงสรางบริหารเดิมที่มีอยู ซึ่งสามารถ

เชื่อมโยงกับโครงสรางเดิมดวยองคประกอบคณะกรรมการบริหารสหกิจศึกษาที่หนวยงานกําหนด

ข้ึนมา  

  อนึ่ง  การบริหารจัดการภายในสถานศึกษาอาจมี รูปแบบที่แตกตางกันไป  

ทั้งนี้ ข้ึนอยูกับความพรอมดานนโยบายและบุคลากรของสถานศึกษา แตวิธีดําเนินการยังคงมี

ลักษณะใกลเคียงกันและมีเปาหมายที่การเพิ่มและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาเปนสําคัญ  

 

4.1.2 ผูบริหาร คณาจารยและบุคลากรสหกิจศึกษาในสถานศึกษา 
 ในการดําเนินงานสหกิจศึกษา มีผูที่เกี่ยวของทั้งผูบริหาร คณาจารยและบุคลากรที่

ปฏิบัติงานตางๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
4.1.2.1 ผูบริหารและคณะกรรมการบริหาร 

ผูบริหารหนวยงานสหกิจศึกษา หมายถึง ผูที่สถานศึกษา คณะหรือภาควิชามีคําส่ัง

แตงต้ังใหมีหนาที่รับผิดชอบการดําเนินงานสหกิจศึกษาในหนวยงานทั้งระบบ โดยอาจเปนบุคลากร

สายวิชาการหรือสายสนับสนุนวิชาการก็ได ทั้งนี้ ตองเปนผูที่สามารถเสียสละและทุมเทเวลาใหกับ

การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไดอยางเต็มที่ เนื่องจากการดําเนินงานสหกิจศึกษาในสถานศึกษามี

ข้ันตอนและรายละเอียดการดําเนินงานที่ตองประสานงานกับทุกฝายที่ เกี่ยวของทั้งสถาน

ประกอบการ คณาจารยและนักศึกษาอยางใกลชิดตลอดเวลา ตําแหนงบริหารสําหรับผูบริหาร

หนวยงานสหกิจศึกษาอาจเทียบเทาหัวหนาภาควิชา ผูชวยอธิการบดีหรือผูอํานวยการศูนย/สถาบัน 

แลวแตความเหมาะสมของสถานศึกษา เพื่อใหการดําเนินงานสหกิจศึกษาในสถานศึกษาเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ สถานศึกษาไมควรนําภารกิจการดําเนินงานสหกิจศึกษาของหนวยงานไปเปน

ภารกิจเสริมของผูบริหารทานใดทานหนึ่งซึ่งมีภารกิจประจําอยูแลว ทั้งนี้ เพื่อใหผูบริหารที่ไดรับการ

แตงต้ังสามารถทุมเทเวลาใหกับการดําเนินงานสหกิจศึกษาไดอยางเต็มที่ นอกจากนี้ สถานศึกษา

ควรแตงต้ังคณะกรรมการบริหารงานสหกิจศึกษา ซึ่งอาจประกอบดวย อธิการบดีหรือผูบริหาร

ระดับสูงที่รับผิดชอบดานวิชาการทําหนาที่เปนประธาน คณบดีหรือหัวหนาภาควิชาที่เกี่ยวของ 

ผูแทนจากหนวยงานที่ใหการสนับสนุนการดําเนินงานสหกิจศึกษา เชน ผูแทนจากสํานักทะเบียน

เพื่อสนับสนุนขอมูลนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน ผูแทนจากสํานักคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุน

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เปนตน เปนกรรมการ โดยมีผูบริหารหนวยงาน 
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สหกิจศึกษาทําหนาที่เลขานุการคณะกรรมการบริหาร เพื่อรวมกันกําหนดนโยบายและแผนการ

ดําเนินงานสหกิจศึกษาใหเปนไปในทิศทางเดียวกันทั้งหนวยงาน  
4.1.2.2 บุคลากรที่เกี่ยวของกับสหกิจศึกษาและบทบาทที่รับผิดชอบ 
4.1.2.2.1 คณาจารยสหกิจศึกษา  

 คณาจารยสหกิจศึกษา หมายถึง คณาจารยที่คณะหรือภาควิชากําหนดให

รับผิดชอบการดําเนินงานสหกิจศึกษาของคณะหรือภาควิชา โดยมีบทบาทและหนาที่หลักคลายกับ

การทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิชาการ คือ การใหคําปรึกษาแกนักศึกษาสหกิจศึกษาทั้งกอนและ

ระหวางที่นักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ทั้งนี้ สถานศึกษาควรคิดเปนหนวยภาระงานใหกับ

คณาจารยสหกิจศึกษาเพื่อเปนการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติหนาที่เชนเดียวกับการคิดหนวยภาระ

งานอาจารยที่ปรึกษาวิชาการหรืออาจารยที่ปรึกษาชมรมกิจกรรมนักศึกษา นอกจากนี้ คณะหรือ

ภาควิชาอาจแตงต้ังอาจารยทานใดทานหนึ่งทําหนาที่เปน ผูประสานงานดานสหกิจศึกษา หรือ 

ประธานคณาจารยสหกิจศึกษา ในภาควิชาหรือคณะเพื่อทําหนาที่ประสานงานระหวางหนวยงาน

สหกิจศึกษากับภาควิชาหรือคณะเพื่อใหการดําเนินงานสหกิจศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอยและมี

ประสิทธิภาพ 
4.1.2.2.2 บุคลากรที่ปฏิบัติงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานสหกิจศึกษา  

 การจัดสรรอัตรากําลังสําหรับสนับสนุนการดําเนินงานสหกิจศึกษาเปนเร่ืองจําเปน

ที่สถานศึกษาตองใหความสําคัญ ซึ่งในระยะเร่ิมตนของการจัดต้ังหนวยงานสหกิจศึกษา อาจใช

บุคลากรรวมกับหนวยงานอ่ืนในสถานศึกษาได แตในระยะยาวจําเปนตองมีบุคลากรที่ทําหนาที่

สนับสนุนการดําเนินงานอยางเต็มตัว ทั้งนี้ สถานศึกษาที่จะจัดสหกิจศึกษาตองมีการวางแผนดาน

กําลังคนที่จะปฏิบัติงานดานตางๆ โดยกําหนดรายละเอียดของอัตรากําลังตามขนาดและการ

ขยายตัวของการดําเนินงานสหกิจศึกษาในสถานศึกษา ทําการคัดเลือกบุคคลที่มีความรู

ความสามารถที่ตรงกับภาระงานที่ตองรับผิดชอบ เชน ดานการใหคําปรึกษา ดานการติดตอประสาน

เพื่อจัดหางานในประเทศและตางประเทศ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เปนตน โดย

บุคลากรที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาควรเปนผูที่สามารถปฏิบัติงานไดหลากหลายมิติของงาน 

(Multitask) รวมถึงการเตรียมความพรอมของบุคลากรดังกลาวโดยการสงไปฝกอบรม ศึกษาดูงาน

หรือรวมปฏิบัติงานระยะส้ันในสถานศึกษาที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินงานสหกิจศึกษา  
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4.1.3 การจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน  
 
 การดําเนินงานสหกิจศึกษาที่มีประสิทธิภาพจําเปนตองไดรับการจัดสรรทรัพยากร

พื้นฐาน ทั้งดานงบประมาณ บุคลากรสนับสนุน ตลอดจนสถานที่และอุปกรณสํานักงานที่จําเปน 

เพื่อใหสามารถดําเนินงานสหกิจศึกษาไดอยางคลองตัวและมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหสามารถ

ดําเนินงานอยางยั่งยืนและเขมแข็งตอไป โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

 
4.1.3.1 การจัดสรรงบประมาณสนับสนุน 

การดําเนินงานสหกิจศึกษาในสถานศึกษาจําเปนตองไดรับงบประมาณสนับสนุน

ทั้งงบประมาณลงทุนในการจัดต้ังหนวยงานสหกิจศึกษาในระยะเร่ิมตน เชน คาจางบุคลากร 

อุปกรณสํานักงาน ฯลฯ และงบประมาณดําเนินการในแตละปงบประมาณโดยอาจพิจารณาจาก

จํานวนนักศึกษาที่แจงความจํานงไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหรือตามจํานวนนักศึกษาในแตละรุน 

โดยอาจจัดสรรงบประมาณเฉล่ียตอหัวนักศึกษาประมาณ 1,500 บาท (อางอิงจากงบประมาณ

โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) นอกจากนี้ งบประมาณ

ดําเนินการในแตละปงบประมาณยังรวมถึงคาใชจายในการติดตอประสานงานกับสถาน

ประกอบการตลอดจนคาวัสดุส้ินเปลืองสํานักงานทั่วไป อนึ่ง ในบรรดาหมวดคาใชจายในการ

ดําเนินงานสหกิจศึกษา พบวา หมวดคาใชจายสําหรับการนิเทศงานของอาจารยนิเทศเปนจํานวน

เงินที่สูงมากเมื่อเทียบกับคาใชจายหมวดอ่ืนๆ 

 

4.1.3.2 สถานที่ อุปกรณสํานักงานและสิ่งอํานวยความสะดวก  

หนวยงานสหกิจศึกษาไมวาจะอยูในรูปแบบการบริหารการจัดการสหกิจศึกษา

เชนใด จําเปนตองมีสถานที่สําหรับการติดตอประสานงานที่เปนสัดสวน ต้ังอยูในทําเลที่นักศึกษา

และคณาจารยสามารถติดตอประสานงานไดโดยสะดวก เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงาน 

สหกิจศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานสหกิจศึกษาควรไดรับการติดต้ังอุปกรณ

สํานักงานพื้นฐานเพื่อรองรับงานเอกสารซ่ึงเปนหัวใจสําคัญในงานธุรการของการดําเนินงาน 

สหกิจศึกษา เชน เคร่ืองคอมพิวเตอร เคร่ืองโทรศัพท-โทรสาร เคร่ืองสําเนาเอกสาร บอรด

ประชาสัมพันธ หองประชุมฝกอบรมพรอมโสตทัศนูปกรณ หองใหคําปรึกษาและแนะนําแกนักศึกษา 

หองเอกสารอางอิงงานอาชีพสําหรับงานพัฒนาอาชีพ เปนตน ทั้งนี้ ทรัพยากรตาง ๆ ที่กลาวมา

ขางตน สถานศึกษาอาจบริหารจัดการโดยกําหนดใหสามารถใชรวมกับหนวยงานอ่ืนในสถานศึกษา

ไดเพื่อลดคาใชจายในการดําเนินการ 
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 เรื่องที่ 4.2 การบริหารและการจัดการสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ 
 
 การบริหารและการจัดการสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ เปนเร่ืองใหมและอาจ

ยุงยากสําหรับสถานประกอบการที่เคยรับนักศึกษาฝกงานในรูปแบบเดิม เนื่องจากรูปแบบการรับ

นักศึกษาสหกิจศึกษามีข้ันตอนและการดําเนินงานที่แตกตางออกไป ทั้งนี้ ผูบริหารสูงสุดของสถาน

ประกอบการตองกําหนดและประกาศนโยบายการรับนักศึกษาสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ

ใหทุกสวนงานในสถานประกอบการทราบโดยท่ัวกัน ในการดําเนินงานสหกิจศึกษาในสถาน

ประกอบการมีสาระสําคัญที่ตองพิจารณาดังนี้ 

 

4.2.1 รูปแบบและโครงสรางการดําเนินงานสหกิจศึกษา 
 

4.2.1.1 การกําหนดหนวยงานและผูรับผิดชอบการดําเนินงานสหกิจศึกษาในสถาน
ประกอบการ 
ผูบริหารสถานประกอบการตองกําหนดและมอบหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งใน

สถานประกอบการทําหนาที่รับผิดชอบการดําเนินงานสหกิจศึกษาของสถานประกอบการท้ังระบบ 

ตัวอยางเชน กําหนดใหฝายบุคคลหรือฝายพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนหนวยงานหลักในการ

ประสานงานดานสหกิจศึกษากับสถานศึกษาและหนวยงานภายในสถานประกอบการ โดยมีหัวหนา

ฝายหรือรองหัวหนาฝายเปนผูรับผิดชอบหลักในการประสานงานกับสถานศึกษา คัดเลือกนักศึกษา 

ตลอดจนคัดเลือกผูนิเทศงานที่เหมาะสม เปนตน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 4-3: แสดงการจัดหนวยงานรับผิดชอบการดําเนินงาน 
สหกจิศึกษาในสถานประกอบการ 

หนวยงานรับผดิชอบจัด 

สหกิจศึกษา 

ในสถานประกอบการ 

ผูบริหารสถานประกอบการ 

ฝาย B 

ฝาย D ฝาย A 

ฝาย C 
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4.2.1.2 การสรางความเขาใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษาใหแก บุคลากรในสถาน
ประกอบการ 
ผูบริหารระดับสูงควรสรางความเขาใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษาใหแกบุคลากรในสถาน

ประกอบการ โดยเฉพาะบุคลากรระดับหัวหนาฝายที่เกี่ยวของกับการรับนักศึกษามาปฏิบัติงาน โดย

ชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและประโยชนที่สถานประกอบการจะไดรับทัง้

ในมิติของสังคมและสถานประกอบการเอง เชน เปนองคกรที่มีภาพลักษณที่ดีในการรวมพัฒนาคน

ของสังคม การคัดเลือกบุคลากรเขาปฏิบัติงานในสถานประกอบการในอนาคต หรือการสราง

มูลคาเพิ่มใหกับหัวขอการปฏิบัติงานของนักศึกษาใหสอดคลองกับโจทยปญหาที่สถานประกอบการ

ตองการเพื่อใหผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาเปนผลประโยชนกับสถานประกอบการมากที่สุด 

เปนตน 

 
4.2.1.3 การจัดเตรียมทรัพยากรที่จําเปนสําหรับการดําเนินงานสหกิจศึกษา  

ทรัพยากรที่จําเปนสําหรับการดําเนินงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ เชน 

สถานที่ทํางาน อุปกรณและเคร่ืองมือที่จําเปนสําหรับงานที่นักศึกษาตองปฏิบัติ คาตอบแทนหรือ

สวัสดิการสําหรับนักศึกษาซึ่งตองจัดทําเปนงบประมาณของสถานประกอบการไวเปนการลวงหนา 

ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินงานสหกิจศึกษาเปนไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

 

4.2.2 การจัดกิจกรรมกอนรับนักศึกษาสหกิจศึกษา 

 
การเตรียมความพรอมของสถานประกอบการกอนรับนักศึกษาสหกิจศึกษาไป

ปฏิบัติงาน เปนส่ิงจําเปนอยางยิ่งที่สถานประกอบการตองวางแผนและกําหนดข้ันตอนตางๆ โดยมี

รายละเอียด ดังนี้  

 
4.2.2.1 การวางแผนการรับนักศึกษาสหกิจศึกษา 

สถานประกอบการควรจัดใหมีการประชุมรวมระหวางผูบริหาร เจาหนาที่ฝายบุคคล

และหัวหนาฝายที่จะรับนักศึกษา เพื่อจัดวางแผนกําลังคนที่จะรองรับการมาปฏิบัติงานของนักศึกษา

สหกิจศึกษา โดยอาจใหทุกฝายเขียนหัวขอโครงงานที่ประสงคใหนักศึกษามาปฏิบัติงาน เพื่อให

ผูบริหารไดพิจารณาคัดเลือกกอนมอบหัวหนาฝายบุคคลสงไปใหสถานศึกษาประกาศใหนักศึกษา

ทราบเปนการลวงหนา  หนวยงานที่รับผิดชอบดานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการตองสํารวจ

ความตองการรับนักศึกษาสหกิจศึกษาจากฝายตางๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ เพื่อใหมีขอมูลความตองการ
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รับนักศึกษาแจงตอสถานศึกษาไดตลอดทั้งปการศึกษา และเพื่อประโยชนในการจัดเตรียมทรัพยากร

ที่เกี่ยวของกับการรับนักศึกษาสหกิจศึกษาดวย 

 
4.2.2.2 การคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษา 

ผูนิเทศงานที่สถานประกอบการมอบหมายและผู รับผิดชอบการดําเนินงาน 

สหกิจศึกษาของสถานประกอบการควรรวมกันพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาท่ีแจงความจํานงจาก

สถานศึกษา โดยเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับลักษณะงานและหรือหัวขอโครงงานที่

สถานประกอบการกําหนดไว  

  
4.2.2.3 การกําหนดผูนิเทศงาน  

หัวหนาฝายที่แจงความจํานงรับนักศึกษาไปปฏิบัติงานตองกําหนดบุคลากรในฝาย

เพื่อทําหนาที่ ผูนิเทศงาน และรับผิดชอบดูแลนักศึกษาตลอดระยะเวลาท่ีนักศึกษาปฏิบัติงาน ทั้งนี้ 

ผูนิเทศงานตองมีเวลามากเพียงพอสําหรับการใหคําปรึกษาและดูแลการปฏิบัติงานใหสําเร็จและถือ

เปนภาระงานที่สถานประกอบการมอบใหปฏิบัติเชนเดียวกับภาระงานประจําอ่ืนๆ  

 
4.2.2.4 การกําหนดลักษณะงานและแผนการปฏิบัติงาน 

ลักษณะงานที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ควรเปนงานที่นักศึกษา 

สหกิจศึกษาสามารถปฏิบัติใหแลวเสร็จไดภายในระยะเวลาท่ีนักศึกษามาปฏิบัติงาน ไมควรเปนงาน

ที่ยากจนเกินความสามารถของนักศึกษาที่ยังขาดประสบการณในการทํางานจริง อาจเปนงานที่

สถานประกอบการวางแผนไวนานแลวแตผูที่รับผิดชอบยังไมมีเวลาลงมือปฏิบัติเนื่องจากมีงานอ่ืนที่

มีความเรงดวนมากกวา ทั้งนี้ ผูนิเทศงานตองวางแผนและกําหนดกรอบระยะเวลาการปฏิบัติงานให

นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานไดตามกําหนด 

 

4.2.3 การจัดกิจกรรมระหวางการรับนักศึกษาสหกิจศึกษา 
 

ในระหวางการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา หนวยงานที่รับผิดชอบการ

ดําเนินงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการตองประสานงานกับฝายตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหการ

ปฏิบัติงานของนักศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
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4.2.3.1 การรับรายงานตัวและการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกจิศึกษา 
หัวหนาฝายที่รับผิดชอบสหกิจศึกษาตองแจงกําหนดวันเดินทางมาปฏิบัติงานของ

นักศึกษาใหฝายที่เกี่ยวของทราบเปนการลวงหนา และเมื่อนักศึกษาเขารายงานตัว หัวหนาฝายที่

รับผิดชอบสหกิจศึกษาควรจัดใหมีการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาโดยใหนักศึกษาไดพบกับ

ผูบริหารและรับฟงบรรยายขอมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการ ตลอดจน กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของให

นักศึกษาทราบและเขาใจกอนสงตัวนักศึกษาสหกิจศึกษาไปยังฝายที่นักศึกษาตองปฎิบัติงาน ทั้งนี้ 

ฝายที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานอาจอบรมความรูพื้นฐานที่จําเปนในการปฏิบัติงานของฝายใหแก

นักศึกษาเพิ่มเติมตามความจําเปน เชน ระบบบริหารงานคุณภาพ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

เปนตน กอนที่จะเร่ิมลงมือปฏิบัติงานจริงตอไป 

 
4.2.3.2 การนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา 

ในระหวางการปฏิบัติงาน นักศึกษาสหกิจศึกษาตองไดรับการนิเทศงานโดย

คณาจารยนิเทศจากสถานศึกษา ในกระบวนการนิเทศงานดังกลาว สถานประกอบการโดยผูบริหาร

ฝายบุคคลและผูนิเทศงานมีความรับผิดชอบในการรวมประชุมปรึกษาหารือกับคณาจารยนิเทศและ

ใหขอมูลที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน พฤติกรรมการทํางาน จุดเดนจุดดอยของนักศึกษา ตลอดจน

ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของนักศึกษา ฯลฯ 

 
4.2.3.3 การติดตามความคืบหนาในการปฏิบัติงาน   

สถานประกอบการควรกําหนดใหนักศึกษานําเสนอผลการปฏิบัติงานในรูปแบบ

รายงานวิชาการเปนระยะเพื่อติดตามความคืบหนาในการปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดใหมีการนําเสนอ

ผลการปฏิบัติงานในที่ประชุมผูบริหารระดับสูงเมื่อครบกําหนดการปฏิบัติงานแลว   

 
4.2.3.4 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ผูบริหารสถานประกอบการและผูนิเทศงานควรมีสวนรวมในการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยใชแบบประเมินผลที่สถานศึกษากําหนดไว และแบบ

ประเมินผลของสถานประกอบการเอง ซึ่งจะชวยใหสามารถวัดผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบัติงานของ

นักศึกษาตามตัวช้ีวัดที่สอดคลองกับวัตถุประสงคที่สถานประกอบการกําหนดไวได  
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4.2.4 การจัดกิจกรรมหลังการรับนักศึกษาสหกิจศึกษา 

 
ภายหลังเสร็จส้ินการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา สถานประกอบการยังมี

ภาระหนาที่ในการประสานงานและรวบรวมขอมูล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
4.2.4.1 การแลกเปลี่ยนขอมูลกับสถานศึกษา 

หนวยงานที่รับผิดชอบสหกิจศึกษาในสถานประกอบการตองจัดสงเอกสารผลการ

ประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาใหสถานศึกษาในกรณีที่นักศึกษาตองเดินทางกลับกอนที่การ

ประเมินผลจะเสร็จส้ิน รวมถึงการแลกเปล่ียนขอมูลประวัติการไดรับการจางงานของนักศึกษาเมื่อ

สําเร็จการศึกษาไปแลว เพื่อรวบรวมไวสําหรับใชประโยชนในการบริหารงานบุคคลของสถาน

ประกอบการตอไป 

 
4.2.4.2 การสรุปผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศกึษาใหผูบริหารระดับสูง

และผูที่เกี่ยวของรับทราบ 
หนวยงานที่รับผิดชอบสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ ตองรับผิดชอบจัดทําสรุป

รายงานการปฏิบัติงานของนักศึกษาทุกคนภายหลังเสร็จส้ินข้ันตอนตางๆ เรียบรอยแลว พรอมทั้ง

นําเสนอผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการตอผูบริหารระดับสูง ทั้งนี้  

สถานประกอบการสามารถใชรายงานดังกลาวเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการวางแผน

ดําเนินงานสหกิจศึกษาในปตอไป 
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เรื่องที่ 4.3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกับสหกิจศึกษา 
 
 สถานศึกษาและสถานประกอบการสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร (Information and Communication Technology - ICT) เพื่อชวยใหการดําเนินงาน 

สหกิจศึกษาของหนวยงานสหกิจศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน การประยุกตใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารในการดําเนินงานสหกิจศึกษาประกอบดวยสาระสําคัญตาง ๆ ดังนี้ 
 

4.3.1 การจัดเตรียมโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
 

4.3.1.1 ระบบสํานักงานอัตโนมัติสําหรับการดําเนินงานสหกิจศึกษา 
สํานักงานอัตโนมัติ (Automation Office) หมายถึง การนําเทคโนโลยีตางๆ เชน 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร เทคโนโลยีการส่ือสาร มาใชในการทํางานเพื่อใหการสื่อสารขอมูลเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ ระบบสํานักงานอัตโนมัติจะเนนการประมวลและวิเคราะหขอมูล แลวแปลง

ขอมูลเหลานั้นใหอยูในรูปแบบที่สามารถจัดเก็บและเรียกใชงานไดตลอดเวลา ซึ่งจะชวยใหขอมูลมี

ความถูกตอง รวดเร็วและทันกับความตองการใชสําหรับการตัดสินใจของผูบริหาร หนวยงานที่

รับผิดชอบดําเนินงานสหกิจศึกษาทั้งในสถานศึกษาและสถานประกอบการจึงตองไดรับการ

สนับสนุนและติดต้ังอุปกรณและเครื่องใชสํานักงานพื้นฐาน เชน เคร่ืองโทรศัพท เคร่ืองโทรสาร 

เคร่ืองสําเนาเอกสาร สแกนเนอร และคอมพิวเตอรสวนบุคคลสําหรับการรับสงจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสและการรวบรวมจัดเก็บขอมูล เปนตน ทั้งนี้ ในระยะเร่ิมตนอาจใชทรัพยากรเหลานี้

รวมกับหนวยงานอ่ืน ๆ  ได 
 

4.3.1.2 โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการดําเนินงาน 
สหกิจศึกษา  
การดําเนินงานสหกิจศึกษาใหมีประสิทธิภาพนั้น ระบบสํานักงานอัตโนมัติโดย

ลําพังอาจไมสามารถชวยจัดการขอมูลที่มีจํานวนมากในแตละวันได ดังนั้น จึงจําเปนตองมีระบบ

โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถรองรับการดําเนินงานระยะยาวได การ

จัดเตรียมปจจัยและโครงสรางพื้นฐานดานฮารดแวร ไดแก คอมพิวเตอรแมขายฐานขอมูลหลัก 

(Database Server) ที่มีความเร็วในการประมวลขอมูลและความจุเพียงพอสําหรับการจัดเก็บขอมูล

จํานวนมาก คอมพิวเตอรแมขายสําหรับบริการแหลงขอมูลเครือขาย (Web Server) คอมพิวเตอร 

ลูกขาย (Client) ที่กระจายไปตามสวนงานตางๆ ที่สามารถเช่ือมตอกับคอมพิวเตอรแมขายดวย
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ระบบเครือขายคอมพิวเตอรขององคกรที่มีความเสถียรและความปลอดภัยสูง เปนตน ทั้งนี้ การ

จัดเตรียมโครงสรางพื้นฐานดังกลาวเปนการลงทุนสูง แตจะชวยใหการดําเนินงานสหกิจศึกษา

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากไดในระยะยาว โดยจะชวยลดคาใชจายดานกําลังคนและดานอ่ืนๆ 

ในกรณีที่หนวยงานมีโครงสรางพื้นฐานเดิมรองรับอยูแลวสามารถใชโครงสรางพื้นฐานเหลานั้น

รวมกับหนวยงานอ่ืนในองคกรได ทั้งนี้ เพื่อเปนการประหยัดคาใชจาย 
 

4.3.2 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการดําเนินงานสหกิจศึกษา  
 

4.3.2.1 การจัดการฐานขอมูลสหกิจศึกษา  
การดําเนินงานสหกิจศึกษาเกี่ยวของกับขอมูลจํานวนมาก เชน ขอมูลเกี่ยวกับ

นักศึกษา ขอมูลหลักสูตรการเรียนการสอนและขอมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการ เปนตน การจัดการ

และประมวลผลขอมูลเพื่อใหสามารถนํามาใชในการดําเนินงานของหนวยงานและการตัดสินใจของ

ผูบริหาร จําเปนตองอาศัยการรวบรวมและจัดทําเปนฐานขอมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส เพื่อให

สามารถเรียกใชงานขอมูลดังกลาวผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรไดตลอดเวลา ฐานขอมูลที่

จําเปนสําหรับการดําเนินงานสหกิจศึกษา มีดังนี้ 

1) ฐานขอมูลการดําเนินงาน เปนสถิติขอมูลทั่วไป เชน ขอมูลการจัดสงนักศึกษา

ไปปฏิบัติงานจําแนกตามภาควิชา/คณะ ขอมูลการนิเทศงานสหกิจศึกษาของคณาจารยนิเทศ ขอมูล

ความพึงพอใจตอการใหบริการดานตาง ๆ ของหนวยงานสหกิจศึกษา เปนตน 

2) ฐานขอมูลนักศึกษา เชน ขอมูลสวนตัว รหัสประจําตัว ภาพถาย ขอมูลการ

ลงทะเบียนเรียนและผลการศึกษา ซึ่งขอมูลเหลานี้สามารถเช่ือมโยงกับงานทะเบียนนักศึกษาไดโดย

ไมจําเปนตองจัดทําข้ึนใหม 

3) ฐานขอมูลสถานประกอบการ เชน ชื่อ สถานที่ต้ังพรอมแผนท่ี ประเภทและ

ขนาดของสถานประกอบการ ตลอดจนรายนามผูที่สามารถติดตอประสานงานได ขอมูลการรับ

นักศึกษาปฏิบัติงาน หัวขอและรายละเอียดการปฏิบัติงานที่นักศึกษาทําในอดีต คาตอบแทนและ

สวัสดิการที่นักศึกษาไดรับ เปนตน 

4) ฐานขอมูลการรับนักศึกษาและสถานศึกษา (สําหรับสถานประกอบการ) เชน 

ขอมูลการรับนักศึกษาจากสถานศึกษาตาง ๆ จําแนกเปนรายปการศึกษา สาขาวิชาหรือสถานศึกษา 

ขอมูลหัวขอและรายละเอียดการปฏิบัติงานท่ีนักศึกษาเคยทําแลวในอดีต ตลอดจนขอมูลแหลง
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ติดตอประสานงานกับสถานศึกษาเพื่อรับนักศึกษามาปฏิบัติงาน ซึ่งจะเปนประโยชนในการรับสมัคร

พนักงานของฝายพัฒนาทรัพยากรมนุษยไดในอนาคต   

ในการจัดทําฐานขอมูลดังกลาวขางตน อาจประยุกตใชซอฟตแวรเอสคิวแอล (SQL 

Server) หรือ ซอฟตแวรการจัดการทรัพยากรบุคคล (Systems, Applications and Products in 

Data Processing - SAP) ได 

 

4.3.2.2 การนําเขาและการประมวลผลขอมูล   
การนําเขาขอมูลการดําเนินงานสหกิจศึกษา ควรมีการออกแบบและวางแผนให

สามารถนําเขาขอมูลดิบจากผู ใหขอมูลได โดยตรงในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส 

(E-document) เชน การใหนักศึกษากรอกขอมูลผานแบบฟอรมอิเล็กทรอนิกส (E-form) ใน

คอมพิวเตอรสวนบุคคล การใหสถานประกอบการแจงประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาผาน

แหลงขอมูลเครือขายคอมพิวเตอร โดยขอมูลเหลานี้จะถูกบันทึกเก็บในฐานขอมูลของคอมพิวเตอร

เครือขายทันที แลวจึงใชซอฟตแวรชวยในการประมวลขอมูล ทั้งนี้ เพื่อชวยลดระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงานและทําใหหนวยงานสหกิจศึกษามีขอมูลที่ทันสมัยสําหรับสนับสนุนการตัดสินใจของ

ผูบริหารไดตลอดเวลา เปนตน 

 

4.3.2.3 การจัดบริการแหลงขอมูลเครือขายคอมพิวเตอร  
ปจจุบันแหลงขอมูลเครือขายคอมพิวเตอรของหนวยงานเปนส่ิงจําเปนลําดับตนๆ 

ของการบริหารองคกรชั้นนําทั่วไป ทั้งนี้ เนื่องจากศักยภาพของการส่ือสารผานระบบเครือขาย

คอมพิวเตอรมีอิทธิพลและสงผลตอประสิทธิภาพการดําเนินงานขององคกรเปนอยางมาก แนวโนม

การใหบริการแหลงขอมูลเครือขายคอมพิวเตอร ณ ปจจุบันอยูในรูปแบบเว็บเซอรวิส (Web 

Services) ที่ผูใชบริการสามารถมีปฏิสัมพันธโตตอบซ่ึงกันและกันได แหลงขอมูลเครือขาย 

สหกิจศึกษาจึงตองสามารถใหบริการผูที่เกี่ยวของในทุกดานได เชน การใหบริการอบรมทาง

อิเล็กทรอนิกส (E-training) สําหรับกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา การ

สรางแหลงชุมชนสหกิจศึกษาเสมือนจริง (Coop Virtual Community) บนระบบเครือขาย

คอมพิวเตอร การใหบริการศูนยแหลงงาน (Job Center) สําหรับนักศึกษาที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา

หรือบัณฑิตที่ประสงคจะเปล่ียนงาน การใหบริการแหลงขอมูลบัณฑิตของสถานศึกษาแก 

สถานประกอบการ เปนตน 
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4.3.2.4 การประยุกตใชเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการดําเนินงานสหกิจศึกษา  
เทคโนโลยีการสื่อสาร ณ ปจจุบันมีความกาวหนาและไดรับการพัฒนาอยางรวดเร็ว 

การติดตอส่ือสารระหวางบุคคลหรือหนวยงานสามารถทําไดโดยงายและมีคาใชจายตํ่า เทคโนโลยี

การส่ือสารที่สามารถนํามาประยุกตใชเพื่อใหการดําเนินงานสหกิจศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน มีดัง

ตัวอยางตอไปนี้ 

1) การสงขอมูลขาวสารผานระบบโทรศัพทเคล่ือนที่ (เชน SMS, Push Mail ฯลฯ) 

โดยการกําหนดใหนักศึกษาหรือคณาจารยนิเทศลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพทเคล่ือนที่ไวกับระบบ

ฐานขอมูลของสถานศึกษา ดวยวิธีนี้ จะชวยใหหนวยงานสหกิจศึกษาสามารถติดตอสงขอมูล

ขาวสารที่เกี่ยวของกับกลุมบุคคลดังกลาวได รวมทั้งสามารถแจงเตือนกําหนดการจัดกิจกรรมตางๆ 

สําหรับนักศึกษา แจงกําหนดการเดินทางนิเทศงานสําหรับคณาจารยนิเทศได เปนตน  

2) ระบบประชุมทางไกลผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร (Teleconference 

Meeting) เปนเทคโนโลยีที่มีการลงทุนคอนขางสูงในระยะเร่ิมตน แตจะชวยลดคาใชจายในเร่ืองการ

เดินทางไดในระยะยาว โดยสถานศึกษาสามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยีการส่ือสารดังกลาว

สําหรับจัดใหสถานประกอบการสัมภาษณงานนักศึกษาผานระบบประชุมทางไกลผานระบบ

เครือขายคอมพิวเตอร หรือหากจําเปน คณาจารยนิเทศสามารถนิเทศงานผานระบบดังกลาวไดหาก

สถานประกอบการมีการติดต้ังระบบสื่อสารที่เชื่อมตอไดในลักษณะเดียวกัน 

3) ระบบโทรศัพทผานเครือขายคอมพิวเตอรความเร็วสูง (Voice over Internet 

Protocol - VoIP) เปนหนทางหนึ่งในการลดคาใชจายในการดําเนินงานสหกิจศึกษาดวยการใช

เทคโนโลยีดานการส่ือสารผานคอมพิวเตอร โดยเฉพาะการดําเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติ ซึ่ง

ระบบการส่ือสารผานเครือขายคอมพิวเตอรดังกลาวสามารถชวยในการติดตอส่ือสารระหวาง

ประเทศ ระหวางสถานศึกษากับนักศึกษาและกับสถานประกอบการได  

4) ระบบบริการและใหความชวยเหลือผานโทรศัพท (Call Center) การ

กําหนดใหมีผูรับผิดชอบบริการรับและใหขอมูล ตลอดจนแกไขปญหาเฉพาะหนา หรือสามารถ

แนะนํา / สงตอผูรับผิดชอบโดยตรงไดทันที จะทําใหการใหบริการและการดําเนินงานสหกิจศึกษา

เปนไปไดดวยความรวดเร็วและทันเวลา 

5) ระบบระบุพิกัดตําแหนงหรือ “จีพีเอส” (Global Positioning System - GPS) 

เปนเทคโนโลยีที่ไดรับความนิยมสูงในกลุมผูที่ตองเดินทางโดยรถยนต ซึ่งปจจุบันในรถยนตนั่งสวน

บุคคลมักติดต้ังระบบดังกลาวเพื่อชวยเหลือผูเดินทางใหสามารถระบุตําแหนงตลอดจนวางแผน

เสนทางการเดินทางไปยังเปาหมายไดอยางถูกตอง อันเปนการชวยลดระยะเวลาและคาใชจายดาน

เชื้อเพลิงได โดยสามารถนํามาประยุกตใชกับการเดินทางนิเทศงานสหกิจศึกษาของคณาจารยนิเทศ
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ไดเปนอยางดี ซึ่ง “จีพีเอส” จะชวยแสดงตําแหนงและเสนทางการเดินทางไปยังสถานประกอบการ 

ในขณะที่สถานประกอบการสามารถดูตําแหนงและเสนทางเดินทางมายังสถานศึกษาไดเชนกัน 

6) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรหรือ “จีไอเอส” (Geographical Information 

System - GIS) เปนระบบสารสนเทศที่สามารถนํามาประยุกตใชได โดยการนําขอมูลที่ต้ังสถาน

ประกอบการที่อยูในฐานขอมูลมาจัดทําแผนที่อิเล็กทรอนิกสในรูปแบบ “จีไอเอส” เพื่อประโยชนใน

การวางแผนการเดินทางประสานงาน การเดินทางนิเทศงานและกําหนดยุทธศาสตรอ่ืน ๆ ทีเ่กีย่วของ

กับการดําเนินงานสหกิจศึกษาไดแมนยํามากยิ่งข้ึน  
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เรื่องที่ 4.4 กิจกรรม 
 
 เสนอนโยบาย แผน โครงสรางการบริหาร บุคลากร ทรัพยากร อุปกรณและ 

ส่ิงอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานสหกิจศึกษาสําหรับองคกรของทาน 
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(สําหรับเจาหนาท่ีกรอก) 

หมายเหตุ:   กรุณาแนบ แผนที ่แสดงที่ต้ังของสถานที ่
ที่นักศึกษาตองไปปฏิบัติงาน เพื่อความสะดวกในการเดินทาง

ไปรายงานตัว และการนิเทศงานของคณาจารยดวย 

จักขอบคุณย่ิง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบในการบริหารและจัดการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัย................................................................................ 
ที่อยู.............................................................................................................................................................................................. 

 

เรียน  ผูรับผิดชอบสหกจิศึกษา 
สถานประกอบการ/หนวยงาน มีความสนใจที่จะรับนักศึกษาสหกิจศึกษา และขอเสนองานโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ช่ือสถานประกอบการ/หนวยงาน (ภาษาไทย)                        ______ 

                                              (ภาษาอังกฤษ)            _           ______ 
ที่อยู __________________________ตําบล/แขวง___________________________อําเภอ/เขต______________________ 
จังหวัด ____________รหัสไปรษณีย ____________โทรศัพท _____________________โทรสาร____________________
ประเภทกิจการ/ธุรกิจ/ผลิตภัณฑ__________________________________________________________________________ 
จํานวนพนักงานรวม (คน)_________________ จํานวนช่ัวโมงการทํางาน ______________ (ชม./สัปดาห) 
ช่ือผูจัดการสถานประกอบการ /หัวหนาหนวยงาน 
ชื่อ-นามสกุล _____________________________________ ตําแหนง _______________________________________________  
หากมหาวิทยาลัยฯ ประสงคจะติดตอประสานงานในรายละเอียดกับสถานประกอบการ/หนวยงาน ขอให 
            ติดตอโดยตรงกับผูจัดการ/หัวหนาหนวยงาน          ติดตอกับบุคคลท่ีสถานประกอบการ/หนวยงาน มอบหมายตอไปน้ี 
ชื่อ-นามสกุล______________________________________ตําแหนง _______________ แผนก/ฝาย ______________________ 
สาขาวิชาที่ตองการ  ________________________________________________จํานวนนกัศึกษา ___________________คน 
คุณสมบัติของนักศึกษาและขอกําหนดอ่ืนๆ (เชน อุปกรณหรือเครื่องมือที่ตองนําติดตัวไประหวางการปฏิบัติงาน)  
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
ตําแหนงงานที่เสนอใหนักศึกษาปฏิบัติ (Job Position) ________________________________________________________
ลักษณะงานที่นกัศึกษาตองปฏิบัติ (Job Description) (อาจเปนงานโครงงาน งานวิจัย หรืองานประจําที่สอดคลองกับสาขาวิชา)  
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
ระยะเวลาที่ตองการใหนักศึกษาไปปฏิบัติงาน 
เฉพาะ   ภาคการศึกษาที่ 1                         ภาคการศึกษาที่ 2                          ตลอดปการศึกษา 25..... 

                ( เม.ย. – ส.ค. 25.....)                  (พ.ย.  – ก.พ. 25.....)          

สวัสดิการที่เสนอใหนักศึกษาในระหวางปฏิบัติงาน 
คาตอบแทน  _______________ บาท/วัน หรือ บาท/เดือน   
ที่พัก        มี        ไมเสียคาใชจาย     นักศึกษารับผิดชอบคาใชจายเอง _________ บาท/เดือน        ไมมี          
รถรับสงไปกลับระหวางสถานประกอบการ ทีพั่ก และชุมชนใกลเคียง 
                มี         ไมเสียคาใชจาย     นักศึกษารับผิดชอบคาใชจายเอง__________บาท/เดือน        ไมมี          
สวัสดิการอ่ืนๆ ถามี (โปรดระบุ เชน อาหาร ชุดทํางาน) _______________________________________ 
 

                                ลงชื่อ __________________________(ผูใหขอมูล) 
                      (                                                 ) 

                                                                             ตําแหนง                 
                วันที่     

แบบเสนองานสหกิจศึกษา 
มหาวิทยาลัย……………………… 

หมายเลขเอกสาร......................... 

แกไขคร้ังที่..................................    
วันที่บังคับใช............................... 

หมายเลขงาน 
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ขอไดโปรด สงกลับคืนหนวยงานสหกิจศึกษาฯ โทรสาร...................................     
ภายในสัปดาหแรกของการปฏิบัติงานของนักศึกษา ดวยจักขอบคุณย่ิง 

 
ช่ือสถานประกอบการ (ไทย หรือ อังกฤษ)   
ที่อยูเลขท่ี___       ___ถนน ซอย ตําบล/แขวง____            

อําเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย  

โทรศัพท โทรสาร E-mail:  

 ขอแจงใหทราบวานักศึกษา ชื่อ นาย/นางสาว    

รหัสประจําตัว                                 ภาควิชา                                           คณะ  

ไดรายงานตัวเพื่อเขาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรียบรอยแลว  เม่ือวันที่  เดือน พ.ศ  
 
รายละเอียดเกี่ยวกับที่พักระหวางปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
ที่อยูเลขท่ี___       ___ถนน ซอย ตําบล/แขวง____            

อําเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย  

โทรศัพท โทรสาร E-mail:  
 
ที่อยูผูที่สามารถติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน_______________      __________________ 

ที่อยูเลขท่ี___       ___ถนน ซอย ตําบล/แขวง____            

อําเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย  

โทรศัพท โทรสาร E-mail:  

 

        

      ลงชื่อ                       ลงชื่อ____________         _____(ผูใหขอมูล) 

              (    )                      (                                                      ) 

                         นักศึกษาสหกิจศึกษา                                 ตําแหนง______________________ 

           วันที่             วันที่____ __________________ 

 
หนวยงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัย........................................................................................................  
TEL:..................................................... FAX:....................................................... E-mail: ……………….……………………   

หนวยงานสหกิจศึกษา  มหาวทิยาลัย............................................ 
แบบรายงานตัวเขาปฏิบัติงานและแจงที่พักระหวางปฏิบัติงานสหกิจศกึษา            

(ผูใหขอมูล: ผูประสานงานสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ)                

JOB NO. 

หมายเลขเอกสาร......................... 

แกไขคร้ังที่..................................    
วันที่บังคับใช............................... 
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คําช้ีแจง  เพื่อใหการประสานงานระหวางหนวยงานสหกิจศึกษาของสถานศึกษา และสถานประกอบการ เปนไปโดยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 

จึงใครขอความกรุณาผูรับผิดชอบสหกิจศึกษาและหรือผูนิเทศงานดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาเพื่อจัดทําขอมูล ตําแหนงงาน 

ลักษณะงานตามแบบฟอรม………………… 

ขอไดโปรด สงกลบัคืนใหหนวยงานสหกิจศึกษาของสถานศึกษา โทรสาร ........................... 

ภายในสัปดาหแรกของการปฏิบัติงานของนักศึกษา ดวยจักขอบคุณย่ิง 

1. ชื่อ ที่อยูของสถานประกอบการ 

สถานประกอบการ  (ภาษาไทย) ______________________________________________________________________ 

                            (ภาษาอังกฤษ) ___________________________________________________________________  

                            (โปรดใหช่ือที่เปนทางการเพื่อจะนําไประบุในใบรับรองภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษาไดอยางถูกตอง) 

ที่อยู (เพื่อประกอบการเดินทางไปนิเทศงานนักศึกษาที่ถูกตอง โปรดระบุที่อยูตามสถานท่ีที่นักศึกษาปฏิบัติงาน) 
ท่ีอยูเลขท่ี___       ___ถนน ซอย ตําบล/แขวง____ 

อําเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย 

โทรศัพท โทรสาร E-mail: 

2. ผูจัดการทั่วไป / ผูจัดการโรงงาน และผูไดรับมอบหมายใหประสานงาน 

ช่ือผูจัดการสถานประกอบการ ___________________________________________________                         

ตําแหนง___________________________________________________________________________________________________ 

โทรศัพท ________________________ โทรสาร ________________________E-mail: ____________________________________ 

การติดตอประสานงานกับมหาวิทยาลัย (การนิเทศงานนักศึกษา และอื่นๆ) ขอมอบให 
(     ) ติดตอกับผูจัดการโดยตรง 

(     ) มอบหมายใหบุคคลตอไปน้ีประสานงานแทน  

                ช่ือ-นามสกุล _______________________________________________________________________________  

                ตําแหนง__________________________________________ แผนก____________________________________  

                โทรศัพท_________________________โทรสาร_______________________E-mail: _______________________  

3. ผูนิเทศงาน (Job Supervisor) 

ช่ือ-นามสกุล ___________________________________________________ 

ตําแหนง____________________________________________แผนก__________________________________________________

โทรศัพท ________________________ โทรสาร ________________________E-mail: ____________________________________ 

4. งานที่มอบหมายนักศึกษา 

ช่ือนักศึกษา________________________________________________                                 

ตําแหนงงานที่นักศึกษาปฏิบัติ (Job Position)___________________________________________________________________      

ลักษณะงานที่นักศึกษาปฏิบัติ (Job Description) ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

               (ลงชื่อ)                                                               (ผูใหขอมูล) 
       (                  ) 

         ตําแหนง       
            วันที่ _______________________ 

หนวยงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัย............................... 
แบบแจงรายละเอียดงาน ตําแหนงงาน พนักงานที่ปรึกษา                                         .                         

JOB NO. 

หมายเลขเอกสาร......................... 

แกไขคร้ังที่..................................    
วันที่บังคับใช............................... 
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(ผูใหขอมูล: นักศึกษารวมกับผูนิเทศงาน) 
           

ขอไดโปรด สงกลับคืนใหหนวยงานสหกิจศึกษา  มหาวิทยาลัย..โทรสาร ............................................. 
ภายในสัปดาหท่ี 2 ของการปฏิบัติงานของนักศึกษา ดวยจักขอบคุณยิ่ง 

 

ชื่อ-นามสกุล(นักศึกษา)___________________________________ รหัสประจําตัว_________________________ 

ภาควิชา___________________________________คณะ_____________________________________________ 

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ  สถานประกอบการ  ___________________________________________________ 

ขอแจงรายละเอียดเก่ียวกับแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ดังนี้ 
 

แผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
 

หัวของาน เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 เดือนที่ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    

 

  

 

 
  (ลงชื่อ)________  _  _ ________  ผูนิเทศงาน 

                          (                                                         ) 
               ตําแหนง______________________________ 

                   วันที่______________________________ 

 

 

                (ลงชื่อ)   
                          (                                                         ) 
                                    นักศึกษาสหกิจศึกษา 

                   วันที่______________________________ 

 

หนวยงานสหกิจศึกษา  มหาวทิยาลัย....................... 
แบบแจงแผนปฏิบัติงานสหกจิศึกษา                                                                             .                                      
 
 

หมายเลขเอกสาร......................... 

แกไขคร้ังที่..................................    
วันที่บังคับใช............................... 

JOB NO. 
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คําช้ีแจง 

โปรดเติมขอความในชองวาง  และกาเครื่องหมาย    ลงในชองวางที่ตรงกับระดับความคิดเห็น 
ของทาน โดยมีระดับความคิดเห็น ดังนี้ 

5 หมายถึง   เห็นดวย หรือ เหมาะสม มากที่สุด 
4 หมายถึง   เห็นดวย หรือ เหมาะสม มาก 
3 หมายถึง   เห็นดวย หรือ เหมาะสม ปานกลาง 
2 หมายถึง   เห็นดวย หรือ เหมาะสม นอย 
1 หมายถึง   เห็นดวย หรือ เหมาะสม นอยที่สุด 
- หมายถึง  ไมมีความคิดเห็น 
 

1.1 ชื่อสถาน
ประกอบการ___________________________________________________________________________ 

1.2 สถานที่ต้ัง อําเภอ/เขต ____________________________________________ 

1.3 จังหวัด _______________________________ 

1.4 รายชื่อนักศึกษาท่ีไดรับการนิเทศในสถานประกอบการแหงนี้  จํานวน __________คน   

         1.4.1 ___________________________________Job No._____________________ภาควชิา____________ 

         1.4.2 ___________________________________Job No._____________________ภาควชิา____________ 

         1.4.3 ___________________________________Job No._____________________ภาควชิา____________ 

         1.4.4 ___________________________________Job No._____________________ภาควชิา____________ 

         1.4.5 ___________________________________Job No._____________________ภาควชิา____________ 

 

ลงชื่อ…………………………………………….. 

            (___________________________________) 
  คณาจารยนิเทศงาน 

      วันที่นิเทศ _____/_______/_______ 

 

 
 
 

แบบบันทึกการนิเทศงานสหกจิศึกษา 
มหาวิทยาลัย.................................................... 

รายนามผูรวมนิเทศงาน 
1. __________________________________ 

2. __________________________________ 

หมายเลขเอกสาร......................... 

แกไขคร้ังที่..................................    
วันที่บังคับใช............................... 

JOB NO. 
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สวนที่ 2   คุณภาพสถานประกอบการ (1 แผน ตอสถานประกอบการ 1 แหง)  
 

ประเด็นความคิดเห็น 
ระดับความคิดเห็น 

 5 4 3 2 1 - 

1. ความเขาใจในแนวคิดของสหกิจศึกษา       
    1.1  ผูบริหาร       
    1.2  เจาหนาที่ฝายบุคคล       
    1.3  พนักงานท่ีปรึกษา (Job Supervisor)       
2. คุณลักษณะงานที่มอบหมายใหนักศึกษาปฏิบัติ       
    2.1  ปริมาณงานมีความเหมาะสม       
    2.2  คุณภาพงานตรงตามลักษณะของสาขาวชิาชีพ       
    2.3  ลักษณะงานมีความปลอดภัย ไมเส่ียงหรือกอใหเกิดอันตราย       
3. การจัดการ และการสนับสนุนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา       
    3.1  การประสานงานภายในสถานประกอบการระหวางฝายบุคคล 
           และ Job Supervisor เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

      

    3.2  ฝายบุคคล/ผูที่เก่ียวของ มีการปฐมนิเทศ แนะนํากฎระเบียบตางๆ 
           ขององคกรใหนักศึกษาทราบ 

      

    3.3  มี Job Supervisor ดูแลนักศึกษาภายในสัปดาหแรกที่เขางาน       
    3.4  Job Supervisor  มีความรู และประสบการณ ตรงกับสาขาวิชาชีพ 
           ของนักศึกษา 

      

    3.5  Job Supervisor มีเวลาใหแกนักศึกษาดานการปฏิบัติงาน       
    3.6  Job Supervisor มอบหมายงาน สอนงาน และใหคําปรึกษา 
           อยางเหมาะสม 

      

    3.7  มีการจัดทําแผนการทํางานตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน       
    3.8  มีคาตอบแทนใหนักศึกษาอยางเหมาะสม       
    3.9  จัดสวัสดิการ (ที่พัก อาหาร รถรับสง ฯลฯ) ใหนักศึกษาอยางเหมาะสม       
    3.10  มีความพรอมดานอุปกรณ หรือเคร่ืองมือสําหรับใหนักศึกษาปฏิบัติงาน       

3.11 ใหความสําคัญตอการประเมินผลการปฏิบัติงาน และรายงานของ 
นักศึกษา 

      

4. คุณภาพโดยรวมของสถานประกอบการแหงนี ้       

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
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สวนที ่3   คุณภาพนกัศึกษา (1 แผน ตอนักศกึษา 1 ราย) 
   3.1 ชื่อนักศึกษา ________________________________ 3.2 ภาควิชา ________________________ 

   3.3 เอกสารที่นักศึกษาสงกลับระหวางปฏิบัติงาน   3.4 หมายเลขงาน _____________________ 

          แบบแจงรายละเอียดที่พักระหวางปฏิบัติงาน  

 แบบแจงรายละเอียดงาน ตําแหนงงาน และพนักงานที่ปรึกษา  

 แบบแจงแผนการปฏิบัติงาน  

 แบบแจงโครงรางรายงาน  

ประเด็นความคิดเห็น 
ระดับความคิดเห็น 

 5 4 3 2 1 - 

1. ความรับผิดชอบตอหนาที่        
    1.1 มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย       
    1.2 ปฏิบัติงานดวยความกระตือรือรน       
    1.3 มีการปรับปรุงคุณภาพงานที่ปฏิบัติอยูเสมอ       
    1.4 ใชเวลาในการทํางานใหเกิดประโยชนสูงสุด       
    1.5 มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน       
2. ความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน       
    2.1 ปฏิบัติงานโดยใชความรู ความสามารถที่มีอยูอยางเต็มที่       
    2.2 มีความสามารถในการประยุกตใชความรู       
    2.3 มีความชํานาญในดานปฏิบัติการ       
    2.4 มีความสามารถในการวางแผน จัดลําดับความสําคัญของงาน       
    2.5 ใฝรู สนใจศึกษาหาความรูใหมๆ เพิ่มเติม       
3. คุณลักษณะสวนบุคคล       
    3.1 ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบหรือขอบังคับขององคกรโดยเครงครัด       
    3.2 เขางานตรงเวลา ไมเคยขาด ไมเคยสาย        
    3.3 ใหความเคารพเชื่อฟงผูบังคับบัญชา       
    3.4 มีความขยัน อดทน สูงาน       
    3.5 มีคุณธรรม จริยธรรม เชน  ซื่อสัตย สุจริต รักษาความลับองคกร       
    3.6 มีความคิดริเร่ิม สรางสรรค       
    3.7 มีความม่ันใจในตนเอง กลาสอบถาม และเสนอความคิดเห็น       
    3.8 มีบุคลิกภาพ และวางตัวเหมาะสม เชน การแตงกาย กิริยาวาจา วุฒิภาวะ       
    3.9 มีความสามารถในการทํางานเปนทีมรวมกับผูอื่น       
    3.10 ใชทรัพยากรขององคกรอยางรูคุณคา เชน ไฟฟา วัสดุส้ินเปลืองตางๆ       

4. สรุปคุณภาพโดยรวมของนักศึกษาคนนี้       

ID 
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ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 



ประมวลสาระชุดฝกอบรม “สหกิจศึกษา” 97 

 

หนวยงานสหกิจศึกษา   มหาวิทยาลัย...................................... 
TEL: ……………………………………………………….. FAX:..............................  E-mail: ..........................................................                          

 

คําชี้แจง   
 1. ผูใหขอมูลในแบบประเมินน้ีตองเปนผูนิเทศงาน (Job supervisor) ของนักศึกษาสหกิจ

ศึกษาหรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ีแทน 

 2. แบบประเมินผลน้ีมีท้ังหมด 24 ขอ โปรดใหขอมูลครบทุกขอ เพื่อความสมบูรณของการ

ประเมินผล 

 3. โปรดใหคะแนนในชอง             ในแตละหัวขอการประเมิน หากไมมีขอมูลใหใส

เคร่ืองหมาย - และโปรดใหความคิดเห็นเพิ่มเติม (ถามี)  
  5 = มากที่สุด    4 = มาก    3 =  ปานกลาง  2 = นอย    1 = นอยที่สุด 
 4. เมื ่อประเมินผลเรียบรอยแลว โปรดนําเอกสารนี้ใสซองประทับตรา ”ลับ” และให

นักศึกษานําสงหนวยงานสหกิจศึกษา ทันทีท่ีนักศึกษากลับมหาวิทยาลัย  
  

เรียน  ผูรับผดิชอบหนวยงานสหกิจศึกษา 

            ขอแจงผลประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา  ดังน้ี 
 

ขอมูลทั่วไป/Work Term Information 

ชื่อ-นามสกุลนักศึกษา/Student Name_____________________________รหัสประจําตัว/ID No.__________   

ภาควิชา/Department_________________________________คณะ/Faculty_____________________________ 

ชื่อสถานประกอบการ/Employer Name___________________________________________________________

ชื่อ-นามสกุลผูประเมิน/Evaluator Name__________________________________________________________

ตําแหนง/Position________________________________แผนก/Department____________________________ 

ผลสําเร็จของงาน/Work Achievement 

   หัวขอประเมนิ/Items 

1. ปริมาณงาน (Quantity of Work) 
    ปริมาณงานท่ีปฏิบัติสําเร็จตามหนาท่ีหรือตามท่ีไดรับมอบหมายภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
    (ในระดับท่ีนักศึกษาจะปฏิบัติได) และเทียบกับนักศึกษาท่ัว ๆ ไป 

 

2. คุณภาพงาน (Quality of Work) 
    ทํางานไดถูกตองครบถวนสมบูรณ มีความประณีตเรียบรอย มีความรอบคอบ  
    งานไมคาง ทํางานเสร็จทันเวลาหรือกอนเวลาท่ีกําหนด 

 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา  

 

JOB NO. 

 

หมายเลขเอกสาร......................... 

แกไขคร้ังที่..................................    
วันที่บังคับใช............................... 



98    ประมวลสาระชุดฝกอบรม “สหกิจศึกษา” 

 
 
 

ความรูความสามารถ/Knowledge and Ablility 

หัวขอประเมนิ/Items 

3. ความรูความสามารถทางวิชาการ (Academic Ability) 
    นักศึกษามีความรูทางวิชาการเพียงพอ ท่ีจะทํางานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
    (ในระดับท่ีนักศึกษาจะปฏบิัติได) 
 
4. ความสามารถในการเรียนรูและประยุกตวิชาการ (Ability to Learn and Apply Knowledge) 
     ความรวดเร็วในการเรียนรู เขาใจขอมูล ขาวสาร และวิธกีารทํางาน ตลอดจนการนํา 
     ความรูไปประยุกตใชงาน 
 
5. ความรูความชํานาญดานปฏิบัติการ (Practical Ability) 
     เชน การปฏิบัติงานในภาคสนาม ในหองปฏิบัติการ  

 6. วิจารณญาณและการตดัสินใจ (Judgement  and  Decision  Making) 
    ตัดสินใจไดดี ถูกตอง รวดเร็ว มีการวิเคราะห ขอมูลและปญหาตางๆ อยางรอบคอบ 
     กอนการตัดสินใจ สามารถแกปญหาเฉพาะหนา สามารถไววางใจใหตัดสินใจไดดวยตนเอง 

7. การจัดการและวางแผน (Management and Planning) 
สามารถจัดการและวางแผนการทํางานใหเสร็จตามเปาหมาย 

8. ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills) 
    ความสามารถในการติดตอส่ือสาร การพดู การเขียน และการนําเสนอ (Presentation) 
    สามารถส่ือใหเขาใจไดงาย เรียบรอย ชัดเจน ถูกตอง รัดกุม มีลําดับข้ันตอนท่ีดี  
    ไมกอใหเกิดความสับสนตอการทํางาน  รูจักสอบถาม รูจักชี้แจงผลการปฏิบัติงานและขอขัดของใหทราบ 
 

9. การพัฒนาดานภาษาและวัฒนธรรมตางประเทศ (Foreign Language and Cultural 
    Development) เชน ภาษาอังกฤษ การทํางานกับชาวตางชาติ 
     (ประเมินเฉพาะสถานประกอบการท่ีมชีาวตางชาติ หรือท่ีใชภาษาตางประเทศในการติดตอส่ือสาร) 

10. ความเหมาะสมตอตําแหนงงานที่ไดรบัมอบหมาย (Suitability for Job Position) 
     สามารถพฒันาตนเองใหปฏิบัติงานตาม Job Position และ Job Description ท่ีมอบหมาย 
      ไดอยางเหมาะสมหรือตําแหนงงานน้ีเหมาะสมกับนักศึกษาคนน้ีหรือไมเพียงใด 
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หนวยงานสหกิจศึกษา   มหาวิทยาลัย...................................... 
TEL: ……………………………………………………….. FAX:..............................  E-mail: ..........................................................                          

ความรับผิดชอบตอหนาที่/Responsibility 

หัวขอประเมนิ/Items 
11. ความรับผดิชอบและเปนผูที่ไววางใจได (Responsibility  and  Dependability) 
      ดําเนินงานใหสําเร็จลุลวงโดยคํานึงถึงเปาหมาย และความสําเร็จของงานเปนหลัก 
      ยอมรับผลท่ีเกิดจากการทํางานอยางมีเหตุผล สามารถปลอยใหทํางาน (กรณีงานประจํา) 
      ไดโดยไมตองควบคุมมากจนเกินไป ความจําเปนในการตรวจสอบข้ันตอนและผลงานตลอดเวลา 
      สามารถไววางใจใหรับผิดชอบงานท่ีมากกวางานประจาํ สามารถไววางใจไดแทบทุกสถานการณ                            
      หรือในสถานการณปกติเทาน้ัน       

12. ความสนใจ อุตสาหะในการทํางาน (Interest in Work) 
      ความสนใจและความกระตือรือรนในการทํางาน มีความอุตสาหะ ความพยายาม 
      ความต้ังใจที่จะทํางานไดสําเร็จ ความมานะบากบั่น ไมยอทอตออุปสรรคและปญหา 
 
13. ความสามารถเริ่มตนทาํงานไดดวยตนเอง (Initiative or Self Starter) 
      เมื่อไดรับคําชี้แนะ สามารถเร่ิมทํางานไดเอง โดยไมตองรอคําส่ัง (กรณีงานประจํา) เสนอตัวเขา 
      ชวยงานแทบทุกอยาง มาขอรับงานใหม ๆ ไปทํา ไมปลอยเวลาวางใหลวงเลยไปโดยเปลาประโยชน 
 
14. การตอบสนองตอการส่ังการ (Response to Supervision) 
      ยินดีรับคําส่ัง คําแนะนํา คําวิจารณ ไมแสดงความอึดอดัใจ เมือ่ไดรับคําติเตือนและวิจารณ 
      ความรวดเร็วในการปฏิบติัตามคําส่ัง การปรับตัวปฏิบัติตามคําแนะนํา ขอเสนอแนะและวิจารณ 
 

 

ลักษณะสวนบุคคล/Personality 
หัวขอประเมนิ/Items 

15. บุคลิกภาพและการวางตัว (Personality) 
      มีบุคลิกภาพและวางตัวไดเหมาะสม เชน ทัศนคติ วุฒิภาวะ ความออนนอมถอมตน 
      การแตงกาย กิริยาวาจา การตรงตอเวลา และอื่น ๆ 

16. มนุษยสัมพันธ (Interpersonal Skills) 
      สามารถรวมงานกับผูอื่น การทํางานเปนทีม สรางมนุษยสัมพันธไดดี เปนท่ีรักใคร 
      ชอบพอของผูรวมงาน เปนผูท่ีชวยกอใหเกิดความรวมมอืประสานงาน 
17. ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามวัฒนธรรมขององคกร  
     (Discipline and Adaptability to Formal Organization) 
      ความสนใจเรียนรู ศึกษา กฎระเบียบ นโยบาย ตาง ๆ และปฏิบัติตามโดยเต็มใจ 
      การปฏิบัติตามระเบียบบริหารงานบุคคล (การเขางาน ลางาน) ปฏิบัติตามกฎการรักษา 
      ความปลอดภัยในโรงงาน การควบคุมคุณภาพ 5 ส และอื่น ๆ 

18. คุณธรรมและจริยธรรม (Ethics and Morality) 
      มีความซื่อสัตย สุจริต มีจติใจดี รูจักเสียสละ ไมเห็นแกตัว เอื้อเฟอชวยเหลือผูอื่น 
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โปรดใหขอคิดเห็นทีเ่ปนประโยชนแกนักศึกษา/Please give comments on the student. 

19. จุดเดนของนักศึกษา/Strength 20. ขอควรปรบัปรุงของนักศึกษา/Improvement 

  
  
  
  

20. ขอคิดเหน็เพิ่มเติม/Other Comments 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ/Evaluator’s Signature.........................……………  
                                            (.................…………………) 
               ตําแหนง/Position.....................................……. 

  วันที่/Date.........……..............................….….. 

หมายเหตุ :   

หากมหาวิทยาลัย ไมไดรับแบบประเมินนี้
ภายในระยะเวลาที่กําหนดนักศึกษาจะไมผาน
การประเมินผล 
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คําช้ีแจง   

 1. ผูใหขอมูลในแบบประเมินน้ีตองเปนผูนิเทศงาน (Job supervisor) ของนักศึกษาสหกิจศึกษาหรือบุคคลท่ี

ไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ีแทน 

 2.  แบบประเมินผลน้ีมีท้ังหมด 14 ขอ โปรดใหขอมูลครบทุกขอ เพ่ือความสมบูรณของการประเมินผล 

 3.  โปรดใหคะแนนในชอง                                   ในแตละหัวขอการประเมิน หากไมมีขอมูลใหใส

เคร่ืองหมาย – และโปรดใหความคิดเห็นเพ่ิมเติม (ถามี) 

 4. เม่ือประเมินผลเรียบรอยแลว โปรดนําเอกสารนี้ใสซองประทับตราลับ และใหนักศึกษานําสงสํานักงาน 

ศูนยสหกิจศึกษาฯ ทันทีท่ีกลับมหาวิทยาลัย  
  

เรียน  ผูรับผิดชอบหนวยงานสหกิจศึกษา 
            ขอแจงผลประเมินรายงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา  ดังนี้ 

ขอมูลทั่วไป/Work Term Information 
 

ชื่อ-นามสกุลนักศึกษา/Student Name_____________________________รหัสประจําตัว/I.D. No._________________

ภาควิชา/Department_________________________________คณะ/Faculty_________________________________ 

ชื่อสถานประกอบการ/Employer Name________________________________________________________________ 

ชื่อ-นามสกุลผูประเมิน/Evaluator Name_______________________________________________________________

ตําแหนง/Position________________________________แผนก/Department__________________________________ 

หัวขอรายงาน/Report title 
ภาษาไทย/Thai______________________________________________________________________________ 

ภาษาอังกฤษ/English________________________________________________________________________ 

หัวขอประเมิน/Items 

1. กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) 
........................…….....................................................................................……........................................…... 

2. บทคัดยอ (Abstract) 
........................…….....................................................................................……........................................…... 

3. สารบัญ  สารบัญรูป และสารบัญตาราง (Table of Contents) 
........................…….....................................................................................……........................................…... 

4. วัตถุประสงค (Objectives) 
........................…….....................................................................................……........................................…... 

 

แบบประเมินผลรายงานสหกิจศึกษา  

5 คะแนน 

JOB NO. 

5 คะแนน 

5 คะแนน 

5 คะแนน 

คะแนน 

หมายเลขเอกสาร......................... 

แกไขคร้ังที่..................................    
วันที่บังคับใช............................... 
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หัวขอประเมิน/Items 

5. วิธีการศึกษา (Method of Education) 
........................…….....................................................................................……........................................…... 

6. ผลการศึกษา (Result) 
........................…….....................................................................................……........................................…... 

7. วิเคราะหผลการศึกษา (Analysis) 
........................…….....................................................................................……........................................…... 

8. สรุปผลการศึกษา (Conclusion) 
........................…….....................................................................................……........................................…... 

9. ขอเสนอแนะ (Recommendation) 
........................…….....................................................................................……........................................…... 

10. สํานวนการเขียน และการส่ือความหมาย (Idiom and Meaning) 
........................…….....................................................................................……........................................…... 

11. ความถูกตองตัวสะกด (Spelling) 
........................…….....................................................................................……........................................…... 

12. รูปแบบ และความสวยงาม ของรูปเลม (Pattern) 
........................…….....................................................................................……........................................…... 

13. เอกสารอางอิง (References) 
........................…….....................................................................................……........................................…... 

14. ภาคผนวก (Appendix) 
........................…….....................................................................................……........................................…... 

 
ขอคิดเห็นเพิ่มเติม/Other Comments 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

 

ลงชื่อ/Evaluator’s Signature.........................……………………  
                                            (.................…………………………) 
               ตําแหนง/Position.....................................…………… 
               วันที่/Date.........……..............................….…………. 

หมายเหตุ : หากมหาวิทยาลัย ไมไดรับแบบประเมินนี้ ภายในระยะเวลาที่กําหนด นักศึกษาจะไมผานการประเมินผล 
 

สําหรับเจาหนาที่สหกิจศึกษา/Co-op Staff Only 
คะแนนรวม ขอ 1-14        =   _____   คะแนน  

                      รวม       =  _____  คะแนน                
                              100 

5 คะแนน 

20 คะแนน 

10 คะแนน 

10 คะแนน 

5 คะแนน 

10 คะแนน 

5 คะแนน 

5 คะแนน 

5 คะแนน 

5 คะแนน 
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   University of Northern Colorado, USA 

-  M.S. (Research and Statistical Methodology),  

   University of Northern Colorado, USA  

-  กศ.บ. (มัธยมศึกษา) วิทยาลัยวิชาการศึกษา (ประสานมิตร)  

ตําแหนง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
หนวยทีเ่ขียน หนวยท่ี 1 
  

 

 

 

 

 

 

ช่ือ ผูชวยศาสตราจารย ดร. น่ิมนวล ศรีจาด  

วุฒิ -  Ph.D. (Nursing) , University of the Philippines, Philippines 

-  วท.ม. (การพยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล 

-  วท.บ .(การพยาบาล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ตําแหนง กรรมการบริหารสมาคมสหกิจศึกษาไทย 

หนวยทีเ่ขียน หนวยท่ี  2    
   

 

ช่ือ ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชลลดา มงคลวนิช 

วุฒิ -  Ph.D. (ภาษาศาสตร) มหาวิทยาลัยมหิดล 

-  ศศม. (ภาษาศาสตร) มหาวิทยาลัยมหิดล 

-  ศศบ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ตําแหนง ผูชวยอธิการบดีและหัวหนาภาควิชาการโรงแรมและการทองเท่ียว 

มหาวิทยาลัยสยาม 

หนวยทีเ่ขียน หนวยท่ี  2    
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ช่ือ ดร. กัณทิมา ศิริจีระชัย   
วุฒิ -  Ph.D. (Chemical Engineering), Dalhousie University, Canada 

-  วท.ม. (เคมีเทคนิค) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
-  วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ตําแหนง ผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

 

หนวยทีเ่ขียน หนวยท่ี 2   
   

ช่ือ ผูชวยศาสตราจารย ดร. บุญชัย วิจติรเสถียร  
วุฒิ -  D.Tech.Sc. (Environmental Engineering), Asian Institute of 

Technology 
-  วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม) สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุรี 
-  วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม) สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

ตําแหนง ผูอํานวยการศูนยบรรณสารและสือ่การศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

-  

 

หนวยทีเ่ขียน หนวยท่ี 2      
   

ช่ือ ดร. ฉัตรเพชร  ยศพล 
วุฒิ -  Ph.D. (Environmental Engineering) NJIT, USA 

-  วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
-  วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ตําแหนง อาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 

หนวยทีเ่ขียน หนวยท่ี 2 
   

ช่ือ ดร. ธีระสุต  สุขกําเนิด 
วุฒิ -  Ph.D. (Chemical Engineering), Lehigh University, USA 

-  M.S. (Chemical Engineering), Lehigh University, USA 
-  วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ตําแหนง หัวหนาสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  
สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 

หนวยทีเ่ขียน หนวยท่ี 2 
   

ช่ือ ดร. อลงกต ยะไวทย  
วุฒิ -  คด. (อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

-  ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแกน 
-  วท.บ. (พืชศาสตร) มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ตําแหนง หัวหนาฝายพัฒนางานสหกิจศึกษา  
ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 

หนวยทีเ่ขียน หนวยที ่3   
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ช่ือ ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร    
วุฒิ -  Ph.D.  Seed Technology, Mississippi State University, USA 

-  M.Sc. Seed Technology, Mississippi State University, USA 
-  วท.บ. (พืชศาสตร) มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ตําแหนง อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 

หนวยทีเ่ขียน หนวยที ่3    
   

ช่ือ ดร. วุฒิ ดานกิตติกุล  
วุฒิ -  D.Eng. (Civil & Environmental Engineering)  

   Muroran Institute of Technology, Japan 
-  M.Eng. (Civil Engineering and Architecture)  
   Muroran Institute of Technology, Japan 
-  สถ.บ. (สถาปตยกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบงั 

ตําแหนง ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 

หนวยทีเ่ขียน หนวยท่ี 4   
   

ช่ือ ดร. สัมพันธ  ศิลปนาฎ 
วุฒิ -  วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ (อุตสาหการ)  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
-  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
-  วศ.บ. (เคร่ืองกล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ตําแหนง รองประธานบริษัท เวสเทิรนดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด และ 
ประธานสภาอุตสาหกรรมนครราชสีมา 

 

หนวยทีเ่ขียน หนวยท่ี 4 
   

ช่ือ ดร. อัสนียา  สุวรรณศิริกุล 

วุฒิ -  ศศ.ด. (การจัดการธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 

-  ศศ.ม. (การบริหารการจัดการ) สถาบันศศินทร  

จุฬาลงการณมหาวิทยาลัย 

-  ศศ.บ. (การบริหารการเงินและการธนาคาร)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ตําแหนง ท่ีปรึกษาฝายบริหาร (Executive Advisor) 

บริษัทฯ ในกลุมสมบูรณ (SOMBOON GROUP) 

 

หนวยทีเ่ขียน หนวยท่ี 4 
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ช่ือ ผูชวยศาสตราจารย ดร. วีรพงษ  พลนิกรกิจ  
วุฒิ -  Ph.D. (International Communication),  

   Macquarie University, Australia 
-  นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน),  
   จุฬาลงกรณ  มหาวิทยาลัย 
-  ศิลปศาสตรบณัฑิต (นิเทศศาสตร) สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 

ตําแหนง หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 

หนวยทีเ่ขียน หนวยท่ี 4 
   

ช่ือ ผูชวยศาสตราจารย ดร. พจมาลย  สุรนิลพงศ 
วุฒิ -  วท.ด. (เทคโนโลยีการผลิตพืช) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

-  วท.ม. (เกษตรศาสตร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

-  วท.บ. (เกษตรศาสตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ตําแหนง อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  

สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ 

 

หนวยทีเ่ขียน หนวยท่ี 4 
   

ช่ือ ดร. นฤมล รักษาสุข  
วุฒิ -  Ph.D. (Library and Information Science), School of Information  

   Sciences, University of Pittsburgh, USA 

-  อกัษรศาสตรมหาบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร)   

   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

-  ศิลปศาสตรบณัฑิต (บรรณารักษศาสตร)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ตําแหนง อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 

 บรรณาธิการ 

 

 

 



 
 
 

 






