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 การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาสภาพการจดัการสหกิจศกึษาของมหาวิทยาลั ย          

ศรีปทมุ และพฒันารูปแบบการจดัการสหกิจศกึษาของมหาวิทยาลยัศรีปทมุ  การวิจยัแบง่ออก เป็น    

3 ขัน้ตอน คือ ขัน้ตอนท่ี 1 ศกึษาสภาพการจดัการสหกิจศกึษาของมหาวิทยาลยัศรีปทมุทัง้จากแหลง่

เอกสารสิ่งพิมพ์และแหลง่ข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ รวมทัง้ความคดิเห็นของผู้ ท่ี มีสว่นเก่ียวข้องกบัการ

ดําเนินงานสหกิจศกึษา ขัน้ตอนท่ี 2 พฒันารูปแบบการจดัการสหกิจศกึษา มหาวิทยาลยัศรีปทมุ     

โดยสอบถามความคดิเหน็ผู้ เช่ียวชาญด้านสหกิจศกึษาจํานวน 17 คน โดยใช้เทคนคิเดลฟาย (Delphi 

Technique) และขัน้ตอนท่ี 3 ตรวจสอบความเหมาะสม /ความเป็นไปได้ในการนํารูปแบบการจดัการ

สหกิจศกึษา มหาวิทยาลยัศรีปทมุ ไปปฏิบตั ิโดยสํารวจความคดิเหน็ผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัการดําเนนิงาน

สหกิจศกึษา มหาวิทยาลยัศรีปทมุ จํานวน 50 ทา่น 

 ผลการวิจยัสรุปได้ดงันี ้

 1. สภาพการจดัการสหกิจศกึษาของมหาวิทยาลยัศรีปทมุ พบวา่ มีการจดัการสหกิจศกึษา

ได้ครอบคลมุองค์ประกอบของกระบวนการสหกิจศกึษา 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการจดัหลกัสตูรสหกิจ

ศกึษา ด้านการจดัหนว่ยงานสหกิจศกึษา  ด้านการจดักิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินงานสหกิจ

ศกึษาและด้านการจดับริการอ่ืนๆ ท่ีตอ่เน่ืองจากสหกิจศกึษา ซึง่การจดัการส หกิจศกึษายงัพบปัญหา

และอปุสรรคท่ีสําคญั คือ การขาดความร่วมมือจากบคุลากรท่ีเก่ียวข้อง บคุลากรท่ีเก่ียวข้องยงัขาด

ความรู้ความเข้าใจ และระบบการเตรียมความพร้อมนกัศกึษาสหกิจศกึษายงัไมช่ดัเจน 

 2. รูปแบบการจดัการสหกิจศกึษา มหาวิทยาลยัศรีปทมุ ประกอบด้วย ด้านการจดัหลกัสตูร

สหกิจศกึษา 7 ข้อ ด้านการจดัหนว่ยงานสหกิจศกึษา  27 ข้อ ด้านการจดักิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการ

ดําเนินงานสหกิจศกึษา 36 ข้อ และด้านการจดับริการอ่ืนๆ ท่ีตอ่เน่ืองจากสหกิจศกึษา  6 ข้อ ซึ่งจาก

การนําไปตรวจสอบความเหมาะสม /ความเป็นไปได้ในการนําไปปฏิบตัโิดยพจิารณาคา่เฉล่ีย (Mean) 

ตัง้แต ่3.50 ขึน้ไป คา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ไมเ่กิน 1.00 และการทดสอบ

โดยใช้ t-test แบบ One Sample เปรียบเทียบกบัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ พบวา่รูปแบบการจดัการสหกิจ

ศกึษา มหาวิทยาลยัศรีปทมุ โดยรวม แตล่ะด้านและแตล่ะข้อมีความเหมาะสม /ความเป็นไปได้ในการ

นําไปปฏิบตัสิงูกวา่เกณฑ์ท่ีกําหนดอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05       
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The purposes of this research were to study the management of Cooperative Education 

Program and to develop a Cooperative Educational Program management model suitable 

for Sripatum University. The research contained 3 steps: first, a study of the management of 

Cooperative Educational Program at Sripatum University by content analysis from printed 

and e-materials and by an opinions survey from stakeholders,    second, a development    

of a model using Delphi Technique that included a group of 17 specialists, and third, an 

examination of the appropriateness and feasibility of the developed model by surveying 

opinions of 50 staff who have been working with Sripatum University Cooperative Education 

Program. 

The results of the research were as follows:   

The management of Sripatum University Cooperative Educational Program covered 4 

main dimensions: cooperative educational curriculum management, co-operative educational 

office management, extra-curricular activity management, and continuing cooperative 

educational service. These dimensions have been examined for appropriateness by comparing 

with a criterion and it was found that each item and each dimensions was appropriate for 

Sripatum University. 
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ประกาศคุณูปการ 

 
 ปริญญานิพนธ์ฉบบันีสํ้าเร็จลลุ่ วงด้วยดีด้วยความเมตตากรุณาอยา่งดียิง่ จาก ทา่นอาจารย์ 

ดร.จารุวรรณ สกลุคู ประธานกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร .วิชยั วงษ์ใหญ่ 

และรองศาสตราจารย์  ดร.อจัฉรา วฒันาณรงค์  กรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์  ท่ีได้เอาใจใสใ่ห้

คําปรึกษา แนะนําและสนบัสนนุการทําปริญญานิพนธ์จนเสร็จสมบรูณ์ ผู้ วิจยัขอกราบขอบพระคณุ

เป็นอยา่งสงูไว้ ณ โอกาสนี ้และขอกราบขอบพระคณุผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร .วิรัช เลิศไพฑรูย์พนัธ์ 

รองอธิการบดี มหาวิทยาลยัศรีปทมุ ผู้ทรงคณุวฒุภิายนอก ท่ีได้ให้ความอนุ เคราะห์เป็นประธาน

กรรมการสอบปากเปลา่ และทา่นอาจารย์ ดร .สวุพร ตัง้สมวรพงษ์ ร่วมเป็นกรรมการท่ีแตง่ตัง้เพิ่ม

รวมทัง้ได้กรุณาสละเวลาในการอา่นและให้ข้อเสนอแนะท่ีมีคณุคา่และเป็นประโยชน์อยา่งย่ิง 

 ขอกราบขอ บพระคณุผู้ทรงคณุวฒุิ  ผู้ เช่ียวชาญ ทกุทา่นท่ีได้ให้ความอนเุครา ะห์ตรวจสอบ

คณุภาพเคร่ืองมือ และตอบแบบสอบถาม ขอขอบคณุคณาจารย์ เจ้าหน้าท่ีและนกัศกึษาท่ี สละเวลา

ในการอนเุคราะห์การสมัภาษณ์ ขอกราบขอบพระคณุผู้บริหารทัง้ในสว่นของมหาวิทยาลยัศรีปทมุ  

และสถานประกอบการ รวมทัง้ขอขอบคณุคณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนกัศกึษามหาวิทยาลยัศรีปทุ ม   

ท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม ความเหมาะสม /ความเป็นไปได้ในการนํารูปแบบการจดัการสหกิจศกึษา 

มหาวิทยาลยัศรีปทมุท่ีผู้ วิจยัพฒันาขึน้ไปปฏิบตั ิ 

 ขอกราบขอบพระคณุคณาจารย์ท่ีประสิทธ์ิประสาทความรู้ทกุทา่น ขอกราบขอบพระคณุ

อธิการบดี มหาวิทยาลยัศรีปทมุ ท่ีให้โอกาสทางการศกึษาแก่ผู้ วิจยั ขอขอบคณุเพ่ือนร่วมงานและ

เพ่ือนๆ ท่ีคอยให้การสนบัสนนุและเป็นกําลงัใจ และขอขอบคณุ อ .พรรณทิพย์  อยา่งกลัน่ ผู้ซึง่เป็น

กลัยาณมิตรคอยอยูเ่คียงข้างให้ความชว่ยเหลือ สนบัสนนุและเป็นกําลงัใจท่ีสําคญัย่ิงสําหรับผู้ วิจยั  
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

ความสาํคัญของปัญหา    

 สงัคมโลกปัจจบุนั เป็นยคุไร้พรมแดนท่ีมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความรวดเร็วของ

ข้อมลูขา่วสาร การเปล่ียนแปลงและการแขง่ขนัจงึเป็นสิ่งท่ีทกุคนหลีกเล่ียงไมไ่ด้ คณุภาพและความ

พร้อมของประชากรในประเทศจงึเป็นกลไกสําคญัสําหรับขบัเคล่ื อนและเพิม่ขีดความสามาร ถในการ

แขง่ขนัของประเทศในเวทีโลกดงัท่ี ชินวรณ์  บญุยเกียรติ(2553: 18) กลา่วถึงเร่ืองนีไ้ว้ในการปาฐกถา

พเิศษเร่ือง ปฏิรูปอดุมศกึษา ปฏิรูปประเทศไทย ในการประชมุวิชาการระดบัชาต ิประจําปี 2553 วา่ 

“อนาคตของประเทศชาตทิัง้หมดขึน้อยูก่บัคณุภาพของการศกึษา  ถ้าเราจะปฏิรูปประเทศไทย เราต้ อง

ร่วมใจกนัปฏิรูปการศกึษา... ” จากการดําเนนิการตดิตามผลและประเมนิผลการปฏิรูปการศกึษาตัง้แต่

ปี 2542 เป็นต้นมา พบปัญหาท่ีต้องเร่งปรับปรุงแก้ไข พฒันาและสานตอ่คือผู้ เรียนมีผลสมัฤทธ์ิต่ํา ขาด

คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ทัง้การคิ ด วิเคราะห์ คณุธรรม จริยธรรม ใฝ่เรียนรู้และแสวงหาความรู้อยา่ง

ตอ่เน่ือง  ด้านความสามารถและสมรรถนะ ก็ยงัไมส่อดคล้องกบัความต้องการของผู้ใช้ และขาดทกัษะ

ความรู้พืน้ฐานท่ีจําเป็น (สํานกังานเลขาธิการสภาการศกึษา. 2552: 2, 5-6) นอกจากนัน้นกัศกึษาใน

ปัจจบุนัยงัไมค่อ่ยฝักใฝ่ ไมค่อ่ยปฏิบตั ิไมค่อ่ยเพียรพยายาม ออ่นแอ ด้านบูรณาการวิชาการ มีปัญหา

เร่ืองภาษาและการส่ือสาร ออ่นแอทางปัญญา ไมรู้่จกัคนอ่ืน ไมรู้่จกัท่ีจะเรียนรู้ และไมรู้่จกัท่ีจะไขวค่ว้า

(สนุทร โสตถิพนัธุ์. 2553: 45) จงึเป็นหน้าท่ีท่ีท้าทายของสถาบนั อดุมศกึษาซึง่เป็นหน่วยงานหลกัท่ีทํา

หน้าท่ีผลิตบณัฑิตออกสูส่งัคมท่ีจะต้องหาวิธีการจดัการศกึษาท่ีเหมาะสมเพ่ือให้สามารถผลิตบณัฑิต

ท่ีมีคณุภาพเป็นไปตามมาตรฐานวิชาการ มาตรฐานวิชาชีพและตรงตามความต้องการของ สงัคม  

คณุภาพบณัฑิตยคุใหมท่ี่พงึประสงค์ จงึเป็นผลลพัธ์ท่ีสถาบนัอดุมศกึษา ตัง้เป้าห มายไว้และต้องหา

วิธีการจดัการศกึษาเพ่ือให้สามารถบรรลเุป้าหมายนัน้ ภาครัฐในฐานะหนว่ยงานท่ีกํากบัดแูลก็ได้

กําหนดนโยบาย และยทุธศาสตร์เพ่ือเป็นแนวทางให้ สถาบนัอดุมศกึษา นําไปปฏิบตัิ  โดยกรอบแผน

อดุมศกึษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2552-2565) ได้กําหนดเป้าหมาย ของกรอบ ไว้ คือ “การ

ยกระดบัคณุภาพอดุมศกึษาไทย เพ่ือผลิตและพฒันาบคุลากร ท่ีมีคณุภาพสู่ ตลาดแรงงานและพฒันา

ศกัยภาพอดุมศกึษาในการสร้างความรู้และนวตักรรม เพ่ือเพิม่ขีดความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ในโลกาภิวตัน์ รวมทัง้การพฒันาท่ียัง่ยืนของท้องถ่ินไทย… ” ซึง่สอดคล้องกบัเป้าหมายของการปฏิรูป

การศกึษาในทศวรรษท่ีสอง(พ.ศ.2552-2561) ซึง่ได้กําหนดไว้วา่ภายในปี 2561 คนไทยยคุใหมจ่ะต้อง

เป็นผู้ ท่ี “สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รักการอา่น และแสวงหาความรู้อยา่งตอ่เน่ือง มีความสามารถ

ในการส่ือสาร สามารถคดิ  วิเคราะห์ แก้ปัญหาและคดิริเร่ิมสร้า งสรรค์  มีจติสํานกึและควา มภมูิใจใน
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ความเป็นไทย และสามารถก้าวทนัโลก... ” (สํานกังานเลขาธิการสภาการศกึษา . 2552: 12) กอปรกบั

ปัจจบุนักลุม่อาเซียนมีการรวมตวักนั และได้กําหนดวิสยัทศัน์ ภายในปี ค .ศ. 2020 ข้อหนึง่วา่ “เพ่ือ

พฒันาอาเซียน ให้มีความเข้มแข็งในหลายๆ ด้าน รวมทั ้ งด้านการศกึษา โดยกําหนดให้มีการพฒันา

ทรัพยากรมนษุย์ในทกุๆ สว่น โดยผา่นการพฒันาคณุภาพทางการศกึษา การพฒันาทกัษะ ศกัยภาพ 

และการฝึกอบรม ” ทัง้นีข้้อเสนอ การปฏิรูปการศกึษาใน ทศวรรษท่ีสอง(พ.ศ.2552-2561) มีมาตรการ

ในการปฏิรูปอดุมศกึษาโดยเน้นการพฒันาคุ ณภาพสูค่วามเป็นเลศิ เน้นการผลติและพฒันากําลงัคน

ท่ีมีคณุภาพ มีสมรรถนะและความรู้ ความสามารถ ซึง่มาตรการหลกัได้กําหนดให้มีการ พฒันากรอบ

มาตรฐานคณุวฒุิแหง่ชาติ (National Qualification Framework)เพ่ือการรับรองสมรรถะ ความรู้

ความสามารถของผู้ สําเร็จการศกึษาในทกุระดบั /ประเภทการศกึษา โดย เฉพาะคณุวฒุิวิชาชีพ

(Vocational Qualification) เพ่ือการรับรองสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถในการปฏิบตังิานตาม

มาตรฐานอาชีพ และตามความต้องการของผู้ จ้างงาน(สํานกังานเลขาธิการสภาการศกึษา. 2552: 15-18) 

โดยกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของคณุวฒุริะดบัปริญญาตรีประกอบด้วย 5 ด้าน คือ ด้านคณุธรรม 

จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทกัษะทางปัญญา ด้ านทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและความ

รับผดิชอบ และด้านทกัษะการวิเคราะห์เชงิตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และได้

กําหนดคณุลกัษณะของบณัฑิตท่ีพงึประสงค์ ดงันี ้(สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา. 2552: 20)  

 1. มีความคดิริเร่ิมในการแก้ไขปัญหา และข้อโต้แย้งทัง้ในสถานการณ์สว่นบคุคลและของ

กลุม่ โดยการแสดงออกซึง่ภาวะผู้ นําในการแสวงหาทางเลือกใหมท่ี่เหมาะสมไปปฏิบตัไิด้ 

 2.  สามารถประยกุต์ความเข้าใจอนัถ่องแท้ในทฤษฏีและระเบียบวิธีการศกึษาค้นคว้าใน

สาขาวิชาของตนเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาและข้อโต้แย้งในสถานการณ์อ่ืนๆ  

 3.  สามารถพิจารณาแสวงหาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทางวิชาการหรือ

วิชาชีพ โดยยอมรับข้อจํากดัของธรรมชาตขิองความรู้ในสาขาวิชาของตน 

 4.  มีสว่นร่วมในการตดิตามพฒันาการในศาสตร์ของตนให้ทนัสมยั และเพิ่ มพนูความรู้และ

ความเข้าใจของตนอยูเ่สมอ 

 5.  มีจริยธรรมและความรับผิดชอบสงูทัง้ในบริบททางวิชาการ ในวิชาชีพและชมุชนอยา่ง

สม่ําเสมอ 

 การศกึษาระดบัอดุมศกึษาจงึเป็นหนึง่ในกลไกสําคญัท่ีจะชว่ยสง่เสริมและสนบัสนนุการบรรลุ

วิสยัทศัน์และเป้าหมายดงักลา่ว สถาบนัอดุมศกึษาจงึไ ด้นําแนวนโยบาย และยทุธศาสตร์ภาครัฐเป็น

กรอบแนวทางสําหรับจดัการศกึษาให้สอดรับกนั การจดัการเรียนการสอนแบบเดมิท่ีเน้นหลกัทฤษฎี

และการเรียนในห้องเรียนเพียงอยา่งเดียวคงไมส่ามารถใช้เป็น รูปแบบในการผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพ

และคณุลกัษณะดงักลา่วได้ แนวคดิการจดัการศกึษาตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 
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หมวดท่ี 4 มาตรา 24(3) ท่ีระบวุา่ การจั ดการศกึษา ควร “จดักิจกรรมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จาก

ประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบตัใิห้ทําได้ คดิเป็น ทําเป็น รักการอา่น และเกิดการใฝ่รู้อยา่งตอ่เน่ือง ... ” 

(สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชา ติ.  2545: 8) ซึง่สอดรับกบัข้อเสนอการ ปฏิรูปการศกึษาใน

ทศวรรษท่ีสอง(พ.ศ.2552-2561) ท่ีมีมาตรการการจดัการศกึษาโดยเน้นการปฏิบตัิ ในสดัสว่นมากกวา่

ทฤษฎี พฒันาระบบเตรียมความพร้อม และการแนะแนวการศกึษาและอาชีพให้ผู้ เรียนรู้จกัตนเองและ

สาขาอาชีพตา่งๆ พฒันาหลกัสตูรฐานวิชาชีพตอ่ยอดจากการศกึษาภาคบงัคบั เพ่ือให้ผู้ สําเร็จการศกึษา

มีทกัษะ ความรู้ด้านอาชีพสามารถออกไปประกอบอาชีพได้  รวมทัง้ขยายการศกึษาระบบสหกิจศกึษา 

และการฝึกงานให้มากขึน้ สง่เสริมการทํางานระหวา่งเรียนเพ่ือสง่เสริมการเรียนควบคูก่บัการทํางาน  

แนวนโยบายข้างต้นจงึเป็น แนวทาง ท่ีสถาบนัอดุมศกึษาตา่ง ให้ความสําคญัและ นํามาใช้สําหรับ

การจดัการศกึษาอยา่งจริงจงั  โดยเน้นการสร้างประสบการณ์ การปฏิบตังิานจริงในสถานประกอบการ

ให้แก่นกัศกึษาในรูปแบบตา่ง  ๆตามหลกัเรียนจากการทํา(Learning by Doing) เชน่ การฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ การฝึกงาน การออกภาคสนาม การจดัทําโครงงาน ปัจจบุนัอีกทางเลือกหนึง่ท่ีสถาบนัอดุมศกึษา

นํามาเป็นแนวทางในการจดัการศกึษา  เพ่ือสร้างและพฒันาคณุภาพบณัฑิตให้มีความพร้อมใน    

การก้าวสูร่ะบบการทํางานทนัทีหลงัสําเร็จการศกึษา (Employability) คือ สหกิจศกึษา (Cooperative 

Education) ซึง่ เป็นระบบกา รศกึษาท่ีจดัให้มีการเรียนการสอนในสถานศกึษาสลบักบัการไปหา

ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบตังิานจริง  ณ สถานประกอบการอยา่งมีระบบ ด้วยความร่วมมือจาก

สถานประกอบการและทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง เป็นระบบการศกึษาท่ีผสมผสานการเรียนกบัการปฏิบตังิาน

จริง (Work Integrated Learning: WIL) มีวตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือเตรียมความพร้อมของนกัศกึษาด้าน

การพฒันาอาชีพ(Career Development) และเสริมทกัษะและประสบการณ์ให้พร้อมท่ีจะ เข้าสูร่ะบบ

การทํางาน(Employability) มุง่เพิม่เตมิประสบการณ์ทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และการพฒันาตนเอ ง     

แก่นกัศกึษา  เปิดโอกาสให้ส ถาน ประกอบการทัง้ภาคเอกชนและภาครัฐได้มีส่ วนร่วมในการพฒันา

คณุภาพบณัฑิต(สมาคมสหกิจศกึษาไทย . 2552: 6-7) โดยสะท้อนกลบัข้อมลูไปยงัสถาบนัอดุมศกึษา

เพ่ือการพัฒนาหลกัสตูรและการเรียนการสอนให้ ทนัสมยั ได้มาตรฐาน และตรงความต้องการของ

ตลาดแรงงาน อีกทัง้ยงัเป็นการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งสถานประกอบการกบัสถาบนัอดุมศกึษา

อนันําไปสูค่วามร่วมมือทางวิชาการตอ่ไป การดําเนนิงานสหกิจศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษามีกระบวนการ

สหกิจศกึษาทัง้ก่อน ระหวา่ง และหลงัการปฏิบตังิานสหกิจศกึษา โดย 1) กระบวนการก่อนการปฏิบตังิาน

สหกิจศกึษาเป็นการเตรียมความ พร้อมทัง้ด้านหลกัสตูร การดําเนินงาน นกัศกึษา การประชาสมัพนัธ์

หลกัสตูร  สหกิจศกึษา การพจิารณารับรองลกัษณะงาน การ สมคัรงานสหกิจศกึษา การจบัคูร่ะหวา่ง

นกัศกึษากบัสถานประกอบการ 2) กระบวนการระหวา่งการปฏิบตังิานสหกิจศกึษา เป็นการตดิตาม  

ให้คําปรึกษา แนะนํานกัศกึษา นิเทศงานสหกิจศกึษา 3) กระบวนการหลงัการปฏิบตังิานสหกิจศกึษา 

เป็นการจดักิจกรรมตา่งๆ การนําเสนอผลการปฏิบตังิานของนกัศกึษาสหกิจศกึษา การวดัและประเมนิผล

การปฏิบตังิานสหกิจศกึษา การจดัทําฐานข้อมลู(สมาคมสหกิจศกึษาไทย. 2552: 35) 
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 มหาวิทยาลยัศรีปทมุเป็นสถาบนัอดุมศกึษาเอก ชนรายแรกๆ ท่ีได้เข้าร่วมโครงการนําร่อง   

สหกิจศกึษา ของสํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาตัง้แตรุ่่นท่ี 1 ปีการศกึษา 2545 เป็นต้นมา 

โดยการดําเนินงานระยะแรกอยูภ่ายใต้ การกํากบัดแูลของสํานกังานวิชาการ  ตอ่มาปีการศกึษา 2549 

ได้มีการขยายงานสหกิจศกึษา จงึได้มีการจดัตัง้เป็น ศนูย์สหกิจศกึษาและการจดัหางาน โอนสงักดัไป

อยูภ่ายใต้การกํากบัดแูลของกลุม่งานกิจการสมัพนัธ์ มีฐานะเป็นหนว่ยงานกลางระดบัสถาบนัมีหน้าท่ี

สง่เสริมการดําเนินงานสหกิจศกึษาของคณะตา่งๆ และในปีการศกึษา 2553 ได้มีการเปล่ียนช่ือศนูย์

จากเดมิเป็นศนูย์สหกิจศกึษาและพฒันาอาชี พ การดําเนินงานสหกิจศกึษาของมหา วิทยาลยัศรีปทมุ

ได้ยดึแนวทาง ตามกระบวนการสหกิจศกึษาของสมาคมสหกิจศกึษาไทยท่ีได้กําหนดไว้ดงักลา่วแล้ว

ข้างต้นทัง้กระบวนการก่อนการปฏิบตังิานสหกิจศกึษา ซึง่ได้มีการจดัรายวิชาสหกิจศกึษาไว้ในหลกัสตูร 

มีการเตรียมความพร้อมนกัศกึษาก่อนออกปฏิบตังิานสหกิจศกึษา ณ สถานประกอบการ การประชาสมัพนัธ์

หลกัสตูรสหกิจศกึษา การรับสมคัรนกัศกึษาสหกิจศกึษา การพจิารณาสถานประกอบการและ

ลกัษณะงานสหกิจศกึษา การคดัเลือกและจบัคูร่ะหวา่งนกัศกึษากบัสถานประกอบการ สําหรับ

กระบวนการระหวา่งการปฏิบตังิานสหกิจศกึษามหาวิทยาลยัไ ด้จดัให้มีอาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศกึษา

ทําหน้าท่ีให้คําปรึกษา แนะนํานกัศกึษาสหกิจศกึษาตลอดระยะเวลา ของการปฏิบตังิาน มีการนิเทศ

งานนกัศกึษาในขณะปฏิบตังิาน ณ สถานประกอบการ สว่นกระบวนการหลงัการปฏิบตังิานได้จดัให้มี

กิจกรรมการนําเสนอผลการปฏิบตังิาน  การประเมินผล และ การจัดทําฐานข้อมลู  ตลอดระยะเวลาท่ี

ผา่นมา คณะตา่งๆ ได้ให้ความสนใจ จดัการศกึษาหลกัสตูรสหกิจศกึษา เพิ่มขึน้ตามลําดบั ปัจจบุนัมี

คณะท่ีจดัการศกึษาหลกัสตูรสหกิจศกึษาได้แก่ คณะบญัชี คณะนิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะศลิป

ศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาลยันานาชาติ  

อยา่งไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา การดําเนินงานสหกิจศกึษาของ มหาวิทยาลยัศรีปทมุพบวา่

ยงัไมบ่รรลเุป้าหมายและยงัไมมี่ประสิทธิภาพเทา่ท่ีควร ซึง่จากการสํารวจความคดิเหน็ของนกัศกึษาสห

กิจศกึษารุ่นท่ี 17 ท่ีไปปฏิบตังิานสหกิจศกึษา ณ สถานประกอ บการ จํานวน 288 คน แล ะสถาน

ประกอบการท่ีรับนกัศกึษาเข้าปฏิบตังิานสหกิจศกึษาจํานวน 137 แหง่ ผลการประเมินพบวา่ประเดน็

ความคดิเห็นของนกัศกึษาท่ีมีคะแนนต่ําสดุ 5 อนัดบั คือการจดัสวสัดกิารและคา่ตอบแทนให้แก่นกัศกึษา 

ความพร้อมด้ านอปุกรณ์และ เคร่ืองมือสําหรับ การปฏิบตังิานข องนกัศกึษา การให้บริการของศนูย์    

สหกิจศกึษาฯ คณุภาพงาน ท่ีได้รับ มอบหมายให้ปฏิบตัิ  ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัสหกิจศกึษา  

ตามลําดบั นอกจากนัน้นกัศกึษายงัให้ความเหน็เพิม่เตมิ วา่ศนูย์สหกิจศกึษาฯ ควรแจ้งข้อมลูท่ีชดัเจน

และลว่งหน้า ควรให้รายละเอียดเก่ียวกบั สถานประก อบการและ งานท่ีต้องไปปฏิบตัลิว่งหน้า  การ

ประสานงานของมหาวิทยาลยักบัสถานประกอบการยงัไมดี่พอ และสถานประกอบการยงัขาดความรู้

ความเข้าใจในขัน้ตอนของการดําเนินงานสหกิจศกึษา(ศนูย์สหกิจศกึษาและพฒันาอาชีพ . 2553: 1-4) 

ด้านความคดิเหน็ของอาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศกึษา พบวา่ประเดน็ ท่ีมีคะแนนต่ําสดุคือ คณุภาพงานท่ี
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มอบหมายให้นกัศกึษาปฏิบตั ิ ความพร้อมของสถานประกอบการ  และความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบั   

สหกิจศกึษา ของสถานประกอบการ (ศนูย์สหกิจศกึษาและพฒันาอาชีพ . 2553: 1-2) สอดคล้องกบั   

ผลการวิเคราะห์จดุออ่นของการดําเนินงานสหกิจศกึษาขอ งสํานกังานคณะกรรมการ การอดุมศกึษา 

ซึง่พบวา่ปัญหาสําคญัท่ีสดุของการดําเนนิงานสหกิจศกึษาคือ ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัสหกิจ

ศกึษาใน สถาบนัอดุมศกึษาและผู้ เก่ียวข้องยงัไมเ่หน็ประโยชน์ของสหกิจศกึษา ไมมี่การจดัการความรู้

ด้านสหกิจศกึษา และขาดฐานข้อมลูในการดําเนินงาน(สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษา. 2551: 

51) นอกจากนัน้ได้ทําการสมัภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศกึษา เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผดิชอบงาน     

สหกิจศกึษา  และนกัศกึษา ท่ีเคยผา่นการปฏิบตังิานสหกิจศกึษามาแล้ว พบวา่ ปัญหาเก่ียวกบัการ

ดําเนินงานสหกิจศกึษาของ มหาวิทยาลยัศรีปทมุยงัมีอีกหลายประเดน็ สรุปได้ดงันี ้ 

 1. จาํนวนนักศึกษา มหาวิทยาลยัได้กําหนดเป้าหมายจํานวนนกัศกึษาสหกิจศกึษาของแตล่ะ

คณะไว้คือ ร้อยละ 75 ของนกัศกึษาแตล่ะหลกัสตูร เม่ือพจิารณาจํานวนนกัศกึษาท่ีเข้าร่วมสหกิจศกึษา

พบวา่มีประมาณร้อยละ 37 ซึง่เหตผุลหนึง่ท่ีนกัศกึษาสว่นใหญ่ไมส่นใจเข้าร่วมเพราะเห็นวา่สหกิจศกึษา

ไมแ่ตกตา่งจากการฝึกงานและเกรงวา่จะจบช้ากวา่ปกติ นอกจากนัน้ยงัเห็นวา่ขัน้ตอนของสหกิจศกึษา

ยุง่ยากซบัซ้อน  

 2. ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสหกิจศึกษา ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนกัศกึษายงั

ขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสหกิจศกึษา ไมเ่ห็นประโยชน์ของสหกิจศกึษาและ เห็นวา่สหกิจศกึษา

มีขัน้ตอนยุง่ยากในการดําเนินงาน เป็นการเพิ่มภาระ  

 3. หลักสูตร รายวิชาสหกิจศกึษา มีจํานวนหนว่ยกิต 6-9 หนว่ยกิต บรรจไุว้ในกลุม่วิชาชีพ

เลือก นกัศกึษาสว่นใหญ่ จงึเลือกท่ีจะเรียนในรายวิชาชีพเลือกแทนการไป ปฏิบตังิานสหกิจศกึษา ณ 

สถานประกอบการ เพราะไมม่ัน่ใจในกระบวนการสหกิจศกึษาและเกรงวา่ จะไมไ่ด้ปฏิบตังิานจริงท่ี

เก่ียวข้องโดยตรงกบัสาขาวิชาท่ีเรียน ทําให้เสียโอกาสและอาจ จบการศกึษาลา่ช้า นอกจากนัน้ยงัเหน็

วา่การเรียนในรายวิชาชีพจะทําให้ได้ความรู้และท่ีสําคญัยงัเป็นโอกาสสําหรับการทําเกรดเฉล่ีย  

 4. บุคลากรด้านสหกิจศึกษา  แม้วา่ การดําเนินงานสหกิจศกึษา จะรับผดิชอบโดยศนูย์    

สหกิจศกึษาและพฒันาอาชีพ แต่ สว่นใหญ่ขัน้ตอนของการดําเนินงานสหกิจศกึษา ยงัคงดําเนินงาน

โดยอาจารย์ประจําคณะ /สาขาวิชา ซึง่ ท่ีผา่นมาในสว่นของสาขาวิชานัน้ ยงัไมมี่การกําหนดบคุลากรท่ี

ดแูลด้านสหกิจศกึษาโดยเฉพาะ แตย่งัคงให้อยูภ่ายใต้ความรับผดิชอบหลกัของผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายวิชาการ

ในการ พจิารณามอบหมายให้อาจารย์ประจําสาขาวิชาแตล่ะทา่นทําหน้าท่ีเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา      

สหกิจศกึษาเพ่ือดแูลให้คําปรึกษา แนะนํานกัศกึษา ทัง้ในเร่ืองการปฏิบั ตงิาน การจดัทํารายงาน       

การใช้ชีวิต และเร่ืองอ่ืนๆ ตลอดระยะเวลาของการปฏิบตังิานสหกิจศกึษา สว่นใหญ่จงึเห็นวา่สหกิจศกึษา

เป็นการเพิ่มภาระงาน  
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 5. คุณภาพงานสหกิจศึกษา  สถานประกอบการท่ีเข้าร่วมสหกิจศกึษาสว่นใหญ่ยงัขาด

ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัสหกิจศกึษา และยงัยดึตดิอยูก่บัรูปแบบของการฝึกงาน ทําให้การดําเนินงาน

สหกิจศกึษาไมเ่ป็นไปตามกระบวนการและมาตรฐาน เทา่ท่ีควรโดยพบวา่ยงัคง มีการมอบหมายงานท่ี

ยงัไมเ่หมาะสมกบันกัศกึษาเทา่ท่ีควร และยงัมีบางสว่นท่ีได้รับมอบหมายงาน ไม่ตรงกบัสาขาวิชาของ

นกัศกึษา  ไมจ่ดัคา่ตอบแทนหรือสวสัดิ การท่ีเหมาะสมให้แก่นกัศกึษา และยงัมีปัญหาด้านการสอน

งาน การให้คําปรึกษานกัศกึษาสหกิจศกึษา 

 ประเดน็ปัญหาดงักลา่วข้างต้นสว่นหนึง่เกิดจากการขาดความชดัเจนในวิธีการจดัการสหกิจศกึษา

ของหนว่ยงานสหกิจศกึษาของมหาวิทยาลยั ซึง่มีหน้าท่ีสง่เสริม สนบัสนนุ และประสานงานการดําเนินงาน

สหกิจศกึษากบันกัศกึษา อาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศกึ ษา และ สถานประกอบการ ทําให้การจดัการ

สหกิจศกึษาไมบ่รรลผุลสําเร็จตามหลกัการและแนวคดิสหกิจศกึษาได้อยา่งมี ประสิทธิภาพ  ผู้ วิจ ยั

จงึสนใจการพฒันารูปแบบการจดั การสหกิจศกึษา  มหาวิทยาลยัศรีปทมุ  เพ่ือใช้ เป็นแนวทางสําหรับ

การดําเนินงานสหกิจศกึษาของมหาวิทยาลยัให้มีความชดัเจนและมีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ ซึง่จะเป็นประโยชน์

ตอ่ผู้บริหารและผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัการดําเนินงานสหกิจศกึษาของมหาวิทยาลยัศรีปทมุ  และเป็น

แนวทางสําหรับการผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพเป็นไปตามมาตรฐานวิชาการ วิชาชีพ และตรงตามความ

ต้องการของสงัคม ซึ่งถือเป็นกําลงัสําคญัสําหรับการพฒันาเศรษฐกิจและประเทศชาตติอ่ไป 

  

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 การวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการจดั การสหกิจศกึษา มหาวิทยาลยัศรีปทมุ ในครัง้นีมี้

ความมุง่หมายของการวิจยั เพ่ือ 

 1. ศกึษาสภาพการจดัการสหกิจศกึษาของมหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

 2. พฒันารูปแบบการจดัการสหกิจศกึษาของมหาวิทยาลยัศรีปทมุ   

 

ความสาํคัญของการวิจัย 

 ผลการวิจยันีทํ้าให้ได้ รูปแบบการจดั การสหกิจศกึษาของ มหาวิทยาลยัศรีปทมุ ท่ีเหมาะสม 

และมีความเป็นไปได้ในการนําไปปฏิบตั ิซึง่จะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้บริหาร และผู้ ท่ี มีสว่นเก่ียวข้องกบั

การดําเนินงานสหกิจศกึษาของมหาวิทยาลยัศรีปทมุ ในการนําไปใช้เป็นแนวทางสําหรับการปรับปรุง

และพฒันารูปแบบการจดัการสหกิจศกึษาให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ ตลอดจนเป็นแนวทางสําหรับ

การศกึษาเก่ียวกบัรูปแบบการจดัการสหกิจศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาอ่ืนๆ ตอ่ไป 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 การดําเนิน การวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการจดั การสหกิจศกึษา มหาวิทยาลยั ศรีปทมุ 

กําหนดขอบเขตของการวิจยัโดยศกึษาเฉพาะวิธีการจดัการสหกิจศกึษาของหนว่ยงาน สหกิจศกึษา

กลางระดบัสถาบนัการศกึษา โดยครอบคลมุองค์ประกอบของกระบวนการสหกิจศกึษา  4 ด้าน ซึง่ได้

จากการศกึษารวบรวมข้อมลูจากสมาคมสหกิจศกึษาไทย ดงันี ้(สมาคมสหกิจศกึษาไทย. 2552: 35) 

  1.  ด้านการจดัหลกัสตูรสหกิจศกึษา 

  2.  ด้านการจดัหนว่ยงานสหกิจศกึษา 

  3.  ด้านการจดักิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินงานสหกิจศกึษา 

 4.  ด้านการจดับริการอ่ืนๆ ท่ีตอ่เน่ืองจากสหกิจศกึษา 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. สภาพการจดัการสหกิจศกึษา หมายถึง ลกัษณะการปฏิบตังิานด้านสหกิจศกึษาของ 

มหาวิทยาลยัศรีปทมุ ท่ีเก่ียวข้องกบันโยบายด้านสหกิจศกึษา วิธีการดําเนนิงานสหกิจศกึษา การจดั

กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินงานสหกิจศกึษา ปัญหา อปุสรรค ตา่งๆ  ท่ีเป็นสาเหตทํุาให้การ

จดัการสหกิจศกึษาไมป่ระสบความสําเร็จหรือยงัขาดประสิทธิภาพ รวมทัง้จดุออ่น จดุแข็งท่ีเป็นปัจจยั

ฉดุรัง้และปัจจยัสง่เสริมความสําเร็จของการปฏิบตังิาน 

 2. รูปแบบการจดัการสหกิจศกึษา หมายถึง ลกัษณะการจดัดําเนินงานสหกิจศกึษาท่ี แสดง

ถึงความสมัพนัธ์ข องกระบวนการในการประสานงานระหวา่งนกัศกึษา มหาวิทยาลยั และสถาน

ประกอบการ ของศนูย์สหกิจศกึษาและพฒันาอาชีพ มหาวิทยาลยัศรีปทมุ ซึง่ครอบคลมุองค์ประกอบ

ของกระบวนการจดัการสหกิจศกึษา 4 ด้าน ดงันี ้

  2.1 ด้านการจดัหลกัสตูรสหกิจศกึษา  หมายถึง การจดั ดําเนินงาน เก่ียวกบัการ กําหนด

หลกัสตูรและ รายวิชา สหกิจศกึษาของมหาวิทยาลยัศรีปทมุ ได้แก่ การกําหนดหลกัสตูร กําหนด

จํานวนหนว่ยกิต และการจดัแผนการเรียนรายวิชาสหกิจศกึษา 

  2.2 ด้านการจดัหนว่ยงานสหกิจศกึษา  หมายถึง การจดั ดําเนินงาน เก่ียวกบัการจดั

โครงสร้างและการบริหารงานหนว่ยงานสหกิจศกึษาของมห าวิทยาลยัศรีปทมุ ได้แก่ การจดัโครงสร้าง

ของหนว่ยงานสหกิจศกึษา  รูปแบบการบริหารงาน และกลยทุธ์ท่ีใช้ในการดําเนินงานสหกิจศกึษา     

การจดับคุลากร ทรัพยากรสนบัสนนุ และระบบสารสนเทศ 

  2.3 ด้านการจดักิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินงานสหกิจศกึษา  หมายถึงการจดั

ดําเนินงาน เก่ียวกบัการจดักิจกรรมตา่งๆ ในกระบวนการดําเนินงานสหกิจศกึษา ได้แก่ การเตรี ยม

ความพร้อมนกัศกึษาสหกิจศกึษา การจดัหางานและรับรองงานสหกิจศกึษา การคดัเลือกนกัศกึษาเข้า

ปฏิบตังิาน สหกิจศกึษา  การให้คําปรึกษา แก้ไขปัญหา และการนิเทศงานสหกิจศกึษา  การจดั

คา่ตอบแทนและสวสัดกิารให้นกัศกึษาสหกิจศกึษา การวดัและประเมนิผลนกัศกึษาสหกิจศกึษา 
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  2.4 ด้านการจดับริการอ่ืนๆ  ท่ีตอ่เน่ืองจากสหกิจศกึษา  หมายถึง การจดั ดําเนินงาน

เก่ียวกบัการจดักิจกรรมหรือบริการตา่งๆ ของศนูย์สหกิจศกึษาและพฒันาอาชีพ มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

ท่ีจะนําไปสูก่ารพฒันาศกัยภาพนกัศกึษาและการจดัการสหกิจศกึษาให้ดีย่ิงขึน้  

 3. สหกิจศกึษา หมายถึง การจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นให้นกัศกึษาได้มีโอกาสฝึกประสบการณ์

การทํางานท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบัวิชาชีพในสาขาของนกัศกึษาโดยได้รับควา มร่วมมือจากสถาน

ประกอบการ เพ่ือให้นกัศกึษาได้เรียนรู้และเช่ือมโยงความรู้ทางทฤษฎีสูก่ารปฏิบตังิานจริง 

 4.  สถานประกอบการ หมายถึง หนว่ยงานภาครัฐและเอกชนท่ีให้ความร่วมมือรับนกัศกึษา

เข้าปฏิบตังิานสหกิจศกึษา  

  5. ผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัการดําเนินงานสหกิจศกึษา หมายถึง ผู้บริหาร บคุลากรประจําศนูย์

สหกิจศกึษาและพฒันาอาชีพ เจ้าหน้าท่ี อาจารย์ และผู้บริหารประจําคณะของมหาวิทยาลยั ศรีปทมุ  

ผู้บริหาร ผู้ประสานงา น พนกังานท่ีปรึกษาสหกิจศกึษาของสถานประกอบการ  หรือผู้แทนจาก กลุม่

อตุสาหกรรม  โดยเป็นผู้ ท่ีปฏิบตังิานด้านสหกิจศกึษามาแล้ว อยา่งน้อยไมต่ํ่ากวา่ 2 ปี และนกัศกึษาท่ี

ผา่นการปฏิบตังิานสหกิจศกึษามาแล้ว 

 6. เกณฑ์ หมายถึง คา่คะแนนเฉล่ียความเหมาะสม /ความเป็นไปได้ในการนําร่างรูปแบบ

การจดัการสหกิจศกึษา มหาวิทยาลยัศรีปทมุ ไปปฏิบตั ิโดยในการวิจยัครัง้นีกํ้าหนดไว้ท่ี 3.50  

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

           การวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการจดัการสหกิจศกึษา มหาวิทยาลยัศรีปทมุ  ผู้ วิจ ยัได้ศกึษา

และประมวลข้อมลูจากเอกสารสิ่งพิมพ์และส่ืออิเล็คทรอนิคส์  ตํารา บทความ และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง

กบัการดําเนินงานสหกิจศกึษารวมทัง้การสมัภาษณ์ผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัการดําเนนิงานสหกิจศกึษา

ของมหาวิทยาลยัศรีปทมุเพิ่มเตมิเพ่ือให้ทร าบสภาพการจดัการสหกิจศกึษาท่ีชดัเจนย่ิงขึน้ อนัจะเป็น

ข้อมลูสําหรับการร่างรูปแบบการจดัการสหกิจศกึษา  มหาวิทยาลยัศรีปทมุ  และ นํามาสร้างเป็น

แบบสอบถาม ร่างรูปแบบการจดัการสหกิจศกึษาเพ่ือนําไป สํารวจความคดิเห็นของ ผู้ เช่ียวชาญ และ

นําไปสอบถามความคดิเหน็ของผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัการดําเนินงานสหกิจศกึษา ของมหาวิทยาลยัศรี

ปทมุ เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการนําไปปฏิบตัิ  กรอบแนวคดิในการวิจยั

เร่ือง การพฒันารูปแบบการจดัการสหกิจศกึษา มหาวิทยาลยัศรีปทมุ แสดงดงัภาพประกอบ 1 ดงันี ้  
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ศกึษาเอกสาร ตํารา บทความ งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง              

กบัการดําเนินงานสหกิจศกึษาและสมัภาษณ์ 

ข้อมลูเพ่ิมเติมจากผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัการ 

ดําเนินงานสหกิจศกึษา มหาวิทยาลยัศรีปทมุ     

1.  ผู้บริหารหรือบคุลากรประจําหน่วยงาน      

สหกิจศกึษา          ทําให้ทราบสภาพการจดัการสหกิจศกึษา 

2.  ผู้บริหารหรืออาจารย์ประจําคณะท่ี   มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

เก่ียวข้องกบัการดําเนินงานสหกิจศกึษา  

3.  ผู้ประสานงานหรือพนกังานท่ีปรึกษา 

สหกิจศกึษาของสถานประกอบการ ท่ีเก่ียวข้องกบั 

การดําเนินงานสหกิจศกึษา   

4.  นกัศกึษาท่ีผ่านการปฏิบติังานสหกิจศกึษา  
 

 

ศกึษาความคิดเหน็ของผู้ เช่ียวชาญซึง่เป็นผู้ ท่ี   

มีความรู้ ความชํานาญ และมีประสบการณ์   ได้ร่างรูปแบบการจดัการสหกิจศกึษา 

ในการดําเนินงานสหกิจศกึษามาแล้วอยา่ง   มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

น้อยไมต่ํ่ากวา่ 5 ปี จํานวน 17 คน โดยใช้ 

เทคนิคเดลฟาย(Delphi Technique) 

         ตรวจสอบความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ 

         ในการนําร่างรูปแบบการจดัการสหกิจศกึษา 

สร้างแบบสอบถามร่างรูปแบบการจดัการ   มหาวิทยาลยัศรีปทมุ ไปปฏิบติัตามความ 

สหกิจศกึษา มหาวิทยาลยัศรีปทมุ    คิดเห็นของผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัการ 

         ดําเนินงานสหกิจศกึษา มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

ได้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นกัศกึษา   

และสถานประกอบการ จํานวน 50 คน 

 

 

        รูปแบบการจดัการสหกิจศกึษา  

        มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวิจยั  



บทที่ 2 

เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 
 

การวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการจดั การสหกิจศกึษา มหาวิทยาลยัศรีปทมุในครัง้นีมี้

วตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันารูปแบบการจดัการสหกิจศกึษา และตรวจสอบความเหมาะสม/ความเป็นไปได้

ในการนํา รูปแบบการจดั การสหกิจศกึษา มหาวิทยาลยัศรีปทมุ  ไปปฏิบตัิ จากการศกึษา สภาพการ

ดําเนินงานสหกิจศกึษา  ค้นคว้า ทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการวิจยัในครัง้นี ้สามารถ

นําเสนอจําแนกเป็นหวัข้อ ดงันี ้ 

1. แนวคดิการจดัการศกึษารูปแบบสหกิจศกึษา 

1.1 ความเป็นมาของสหกิจศกึษา 

1.2 ความหมายของสหกิจศกึษา 

1.3 วตัถปุระสงค์ของสหกิจศกึษา 

1.4 ประโยชน์ของสหกิจศกึษา 

           2.  สหกิจศกึษาในตา่งประเทศ 

           3.  สหกิจศกึษาในประเทศไทย  

  3.1 กระบวนการสหกิจศกึษา 

  3.2 มาตรฐานสหกิจศกึษา 

  3.3 การดําเนินงานสหกิจศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษา 

 4.  รูปแบบการจดัการ 

 4.1 ความหมายของการจดัการ 

 4.2 หน้าท่ีทางการจดัการ 

 4.3 ระดบัขัน้ของการจดัการ 

 4.4 ทกัษะการจดัการ 

 4.5 การจดัองค์การ 

 4.6 การจดัโครงสร้างองค์การ 

 4.7 การบริหารและการจดัการสหกิจศกึษาในสถานศกึษา 

5.  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
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แนวคิดการจดัการศึกษารูปแบบสหกจิศึกษา 
 ความเป็นมาของสหกิจศึกษา 

 สหกิจศกึษาเป็นรูปแบบหนึง่ของการจดัการเรียนการสอนเพ่ือให้นกัศกึษาได้มีโอกาสฝึกทกัษะ

ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ จริง ถือเป็นแนวทางในการเพิม่ศกัยภาพแก่นกัศกึษา 

สถาบนัการศกึษา หลายแหง่ทัว่โลก รู้จกัและนํา สหกิจศกึษา ใช้ในการจดัการเรียนการสอนมาเป็น

เวลานานแล้ว ดงัท่ีสมาคมสหกิ จศกึษาไทย(2552: 3-5) ได้รวบรวมข้อมลูไว้วา่ สหกิจศกึษาได้ เร่ิมต้น

ครัง้แรกในปี พ .ศ.2446 (ค.ศ.1903) ในทวีปยโุรปท่ีประเทศองักฤษโดยใช้ช่ือเรียกวา่  “หลกัสตูร

แซนด์วิช” โดยจดัการศกึษาในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมนาวี ซึง่จดัหลกัสตูรให้แก่

นกัศกึษาสองกลุม่ คือกลุม่นกัศกึษาท่ีเรียนปกตใินสถานศกึษาและไปปฏิบตังิานในสถานประกอบการ  

กบักลุม่นกัศกึษาท่ีเป็นพนกังานในสถานประกอบการและมาเรียนใน สถานศกึษา ตอ่มาประเทศ

เยอรมนีได้นําแนวคดิดงักลา่วไปปรับประยกุต์ใช้ โดยจดัการศกึษาเพ่ือสร้างประสบการณ์วิชาชีพแก่

นกัศกึษาออกเป็น 3 โปรแกรมเพ่ือให้สอดคล้องกบัระบบการศกึษาของตนเองจนประสบความสําเร็จ  

ได้แก่ 1) โปรแกรมฟาคโฮคชเุลน (Fachhochschulen) เป็นการ เช่ือมโยงการศกึษาภาคทฤษฎีเข้า

กบัการปฏิบตัโิดยใช้เวลาในการปฏิบตังิานในภาคอตุสาหกรรม 2 ภาคการศกึษาตามหลกัสตูร 4 ปี

ทวิภาค 2) โปรแกรมเบรูฟอาคาเดมี (Berufsakademie) เป็นความร่วมมือในลกัษณะทวิภาคีท่ี

ผสมผสานภาคทฤษฎีกบัการปฏตังิานจริง ใช้เวลาการศกึษาตามหลกัสตูร 3 ปี และ 3) โปรแกรมซมั

โฮคชเุลน(Gesamthocschulen) เป็นการฝึกงานในมหาวิทยาลยั 2 ภาคการศกึษาก่อนสําเร็จการศกึษา

ตามหลกัสตูร หลงัจากนัน้ในปี พ .ศ.2449(ค.ศ.1906) แนวคดิดงักลา่วได้แพร่ไปยงัทวีปอเมริกาเหนือ

ในประเทศสหรัฐอเมริกา  โดยการนําของเฮอร์แมน ชไนเดอร์ (Herman Schneider) มหาวิทยาลยั       

ซินซินนาต ิซึง่ได้เสนอการแก้ปัญหาการสอนด้านความคดิรวบยอดและทกัษะเก่ียวกบัวิชาชีพของ

นกัศกึษาท่ีไมส่ามารถดําเนนิการได้อยา่งมีประสิทธิภาพในชัน้เรียน มาเน้นการปฏิบตัเิพ่ือความเข้าใจ

และชํานาญ ในการดําเนนิงานได้แบง่นกัศกึษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ออกเป็นสองกลุม่ ในแตล่ะสปัดาห์

นกัศกึษากลุม่หนึง่จะเรียนท่ีมหาวิทยาลยั และอีกกลุม่หนึง่จะไปปฏิบบตังิานด้านวิศวกรรมท่ีโรงงาน

ท้องถ่ินในลกัษณะจ้างงาน ผลพบวา่การสลบัการเรียนกบัการทํางานทําให้นกัศกึษาเกิดแรงจงูใจใน

การเรียนในชัน้เรียน เกิดความรู้ความเข้าใจในเนือ้หาวิชาและเกิดทกัษะใหม ่ทําให้มัน่ใจในการเ ลือก

อาชีพและมีศกัยภาพในการทํางาน  ตอ่มามหาวิทยาลยัหลายแหง่ได้นําแนวคดิดงักลา่วไปใช้กบั         

การเรียนการสอน อย่างกว้างขวาง เชน่ มหาวิทยาลยันอร์ธอีสเทิร์น ได้นําแนวคดิไปใช้ในหลกัสู ตร

วิศวกรรมศาสตร์เชน่กนั มหาวิทยาลยัแอนทิออค ได้นําไปใช้ในหลกัสตูรศลิปศาสตร์ จนกระทัง่ปี    

พ.ศ.2508(ค.ศ.1965) สหรัฐอเมริกามีกฎหมายอดุมศกึษาให้ทนุแก่สถาบนัท่ีพฒันาโปรแกรมสหกิจศกึษา 

จงึทําให้สหกิจศกึษาขยายตวัอยา่งรวดเร็วและได้แผข่ยายไปสูป่ระเทศแคนาดา โดยมหาวิทยาลยัวอเตอร์ล ู
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เป็นมหาวิทยาลยัแหง่แรกของประเทศแคนาดาท่ีนําแนวคดิดงักลา่วไปใช้ในหลกัสตูรวิศวกรรมศาสตร์ 

โดยรูปแบบหลกัสตูรสหกิจศกึษาไมต่ายตวัมีทัง้แบบสลบัภาคการศกึษากบัภาคการทํางาน และแบบ

คูข่นานท่ี เรียนและทํางานในเวลาเดียวกนั อยา่งไรก็ตามหลกัสตูรสหกิจศกึษายงัต้องใช้เวลาใน

การศกึษานานกวา่หลกัสตูรปกต ิสําหรับประเทศในแถบเอเซียแปซิฟิก สหกิจศกึษาได้เร่ิมแผข่ยายไปสู่

ประเทศออสเตรเลีย ท่ีสถาบนัเทคโนโลยีฟทุสเครย์ และมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสวินเบร์ินในปี พ.ศ.2505 

โดยได้สร้างหลกัสตูรประสบการณ์วิชาชีพใช้ช่ือหลกัสตูรวา่ การศกึษาแบบแซนด์วิช  โดยแบง่ออกเป็น 

2 ลกัษณะ 1) แซนด์วชิแบบบาง เป็นการศกึษาในสถานศกึษา 7 ภาคการศกึษา และภาค การทํางาน 

2 ภาคการศกึษา และ 2) แซนด์วชิแบบหนา เป็นการศกึษาในสถานศกึษา 7 ภาคการศกึษา  และ

ภาคการทํางาน 6 ภาคการศกึษา โดยรูปแบบดงักลา่วจดัให้กบันกัศกึษาท่ีเรียนในสถานศกึษาและไป

ปฏิบตังิานในภาคอตุสาหกรรม และนกัศกึษาท่ีเป็นลกูจ้างในภาคอตุสาหกรรมและมาเรียนใน

สถานศกึษา ตอ่มาสหกิจศกึษาได้แผข่ยายไปสูป่ระเทศในแถบเอเซียตะวนัออกและ เอเซียตะวนัออก

เฉียงใต้ เชน่ มหาวิท ยาลยัฮอ่งกงโปลีเทคนคิ ท่ีเน้นการพฒันาบณัฑติด้วยประสบการณ์การ

ทํางานในตา่งประเทศเพ่ือให้บณัฑิตมีศกัยภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีนานยาง ประเทศสิงคโปร์ จดัสหกิจศกึษาในรูปแบบท่ีเน้นให้ นกัศกึษาไปฝังตวัอยูใ่นสถาน

ประกอบการเป็นระยะเวลา 5 เดือนก่อนสําเร็จการศกึษา นอกจากนัน้ สหกิจศกึษายงั ได้แผข่ยายไปสู่

ประเทศจีนในเวลาตอ่มา  

  สําหรับประเทศไทยสหกิจศกึษา (Cooperative Education) ได้เร่ิมเข้ามาเป็นครัง้แรกในปี 

2536 โดยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นผู้ นําระบบสหกิจศกึษาเข้ามาและยงัได้เป็นผู้บญัญตัิศพัท์คํา

วา่สหกิจศกึษาขึน้ ซึง่มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี เป็นมหาวิทยาลยัแหง่แรกท่ีนําระบบสหกิจศกึษา

มาใช้  ตอ่มาแนวคดิดงักลา่ว ขยายไปยงัมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าพระนครเหนือ จนกระทัง่ในปีพ.ศ.2545 รัฐมนตรีวา่การทบวงมหาวิทยาลยัในขณะนัน้ได้ประกาศ

นโยบายให้การสนบัสนนุด้านงบประมาณ แก่สถาบนัการศกึษาท่ีจดัสหกิจศกึษา โดยได้ริเร่ิมโครงการ

พฒันาสหกิจศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาในลกัษณะโครงการนําร่องซึง่มีสถาบนัอดุมศกึษา 17 แหง่ 

สถานประกอบการ 257 แหง่ และนกัศกึษา 679 คน เข้าร่วมโครงการ และได้ขยายผลโครงการ

ดงักลา่วอยา่งตอ่เน่ือง ไปจนถึงรุ่นท่ี 5 ในปีการศกึษา 2547 โดยรวมแล้วมีสถาบนัอดุมศกึษาเข้าร่วม 

60 แหง่ สถานประกอบการ 2,000 แหง่ และนกัศกึษา 10,444 คน(สํานกังานคณะกรรมการการ

อดุมศกึษา. 2551: 5) นบัตัง้แตน่ัน้เป็นต้นมาสหกิจศกึษาได้ขยายอยา่งรวดเร็วสูร่ะดบัชาติ  โดยรัฐบาล

ได้ก้าวเข้ามาสนบัสนนุผา่นสํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาซึง่ได้กําหนดกลยทุธ์  มาตรการ  

แผนการดําเนินงานโครงการและกิจกรรมสําหรับสนบัสนนุและสง่เสริมการจดัการศกึษา รูปแบบสหกิจ

ศกึษา และได้จดัตัง้เครือขา่ยสหกิจศกึษา เพ่ือเป็นหนว่ยงานสง่เสริมและสนบัสนนุการจดัการศึ กษา
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รูปแบบสหกิจศกึษา ขึน้ 9 เครือขา่ย ครอบคลมุทกุภมูภิาค  ได้แก่ เครือขา่ยสหกิจศกึษาภาคเหนือ

ตอนบน เครือขา่ยสหกิจศกึษาภาคเหนือตอนลา่ง เครือขา่ยสหกิจศกึษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

ตอนบน เครือขา่ยสหกิจศกึษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง เครือขา่ยสหกิจศกึษาภาคกลางตอนบน 

เครือขา่ยสหกิจศกึษาภาคกลางตอนลา่ง เครือขา่ย สหกิจศกึษาภาคใต้ตอนบน เครือขา่ยสหกิจศกึษา

ภาคใต้ตอนลา่ง และเครือขา่ยสหกิจศกึษาภาคตะวนัออกสง่ผลให้สหกิจศกึษาทวีความสํา คญัมากขึน้

มีสถาบนัอดุมศกึษาใช้ สหกิจศกึษาเป็น ทางเลือก ในการจดัการศกึษากว้างขวางขึน้ในเกือบทกุ

สาขาวิชา และจากการสํารวจลา่สดุ ของสํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (2554: ออนไลน์) ใน

ปี 2553 พบวา่มีสถาบนัอดุมศกึษา 97 แหง่ สถานประกอบการจํานวน 10,231 แหง่ และนกัศกึษา

จํานวนกวา่ 20,448 คน เข้าร่วมโครงการสหกิจศกึษา  สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (2551: 

49-50) ได้จดัให้มีก ารประชมุระดมสมองของคณะอนุ กรรมการและคณะทํางานพฒันาสหกิจศกึษา

ไทยเพ่ือวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมสหกิจศกึษา ก่อนท่ีจะจดัทําแผนกลยทุธ์  มาตรการ  แผนการ

ดําเนินงานโครงการและกิจกรรมสําหรับสนบัสนนุและสง่เสริมการจดัการศกึษารูปแบบสหกิจศกึษา

ตอ่ไป ผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม พบวา่จุดแข็งของสหกิจศกึษาได้แก่ ผู้ บริหารระดบัสงูของ

สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษามีนโยบายสนบัสนนุหลกัสตูรสหกิจศกึษา บณัฑติท่ี ผา่น

หลกัสตูรสหกิจศกึษามีศกัยภาพ และสมรรถนะสอดคล้องกบัความต้องการขององค์กรผู้ใช้บณัฑิต 

นอกจากนีย้งัมีเครือขา่ยเพ่ือการพฒันาอดุมศกึษา 9 เครือขา่ยท่ีมีแนวโน้มท่ีจะเช่ือมโยงการทํางาน

ของสํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาอยา่งมีประสทิธิผล สําหรับจดุออ่นพบวา่ปัญหาสําคญั

ท่ีสดุคือความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัสหกิจศกึษายงัไมช่ดัเจน  ผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องยงัไมเ่ห็นประโยชน์

ของโครงการ  สหกิจศกึษา ขณะเดียวกนัก็ยงัมี ปัญหาและอปุสรรคเก่ียวกบัการดําเนินงาน เชน่ ไมมี่

ความตอ่เน่ืองของบคุลากรในสายปฏิบตักิารท่ีดําเนนิงานเก่ียวกบัสหกิจศกึษาของทกุภาคสว่นท่ี

เก่ียวข้องทัง้ภาครัฐ  สถาบนัอดุมศกึษาและองค์กร ผู้ใช้บณัฑิต  ไมมี่การจดัการความรู้เก่ียวกบัสหกิจ

ศกึษา และทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องข าดแรงจงูใจในการดําเนินงานสหกิจศกึษาทําให้รู้สกึวา่เป็นภาระ ด้าน

โอกาสการพฒันา  สหกิจศกึษาพบวา่สภาพแวดล้อมภายนอกนัน้เอือ้อํานวยอยา่งย่ิงท่ีจะชว่ยส่ งเสริม

การดําเนนิการสหกิจศกึษา  เชน่ ภาครัฐมีนโยบายปฏิรูปการศกึษาโดยกําหนดให้สถาบนัอดุมศกึษา

จดัให้นกัศกึษาได้มีการฝึกปร ะสบการณ์จากการทํางานจริง  มีเครือขา่ยท่ีมีประสิทธิภ าพท่ีครอบคลมุ

ทกุสาขาวิชาชีพและทกุหนว่ยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน บณัฑติท่ีผา่นหลกัสตูรสหกิจศกึษามีโอกาสได้

งานทํามากกวา่  สหกิจศกึษายงัชว่ยเสริมสร้างอ งค์ความรู้และนวตักรรม ระหวา่งนกัศกึษา อาจารย์ 

และองค์กรผู้ใช้บณัฑิ ต นอกจากนีค้วามร่วมมือ ด้านสหกิจศกึษาระหวา่งอ งค์กรผู้ใช้บณัฑิต และ

สถาบนัอดุมศกึษา ยงัเป็นหนึง่ในตวัชีว้ดั ด้านคณุภาพการจดัการศกึษ าและคณุภาพบณัฑิตของ

สถาบนัอดุมศกึษา  และองค์กรผู้ใช้บณัฑิตมีสว่นร่วมในการผลิตบณัฑิตถือเป็นสว่นหนึง่ของความ
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รับผดิชอบท่ีมีตอ่สงัคม สําห รับภาวะคกุคามของสหกิจศกึษาพบประเดน็ท่ีสําคญัอยูท่ี่องค์กรผู้ใช้

บณัฑิตไมเ่ห็นประโยชน์ของสหกิจศกึษา และมองวา่สหกิจศกึษาเป็นภาระท่ีเพิ่มขึน้ รวมทัง้มีขัน้ตอน

และความยุง่ยากในกาบริหารจดัการ  ขาดการเช่ือมโยงและประสานงานกนัในระดบันโยบายในการ

วางแผนพฒันากําลงัคนของชาติ ระหวา่งหนว่ยงานของรัฐในระดบักระทรวงท่ีเก่ียวข้องอยา่งตอ่เน่ือง  

และจากการสรุปผลการดําเ นนิงานโครงการสหกิจศกึษานําร่องจาก รุ่นท่ี 1 ถึงรุ่นท่ี 5 พบปัญหาและ

อปุสรรคในการดําเนินงานสหกิจศกึษา ดงันี(้สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา. 2551: 38-39) 

 1. ปัญหาเก่ียวกบัความ รู้ความเข้าใจในหลกัการสหกิจศกึษาของทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องทัง้

องค์กรผู้ใช้บณัฑติ นกัศกึษา ตลาดจนบคุลากรของสถาบนัอดุมศกึษา  

 2. ขาดความตอ่เน่ืองและเช่ือมโยงในระดบันโยบายในการดําเนินงานสหกิจศกึษาของ

สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาอนัเน่ืองจากการเปล่ียนผู้บริหาร 

 3. สถาบนัอดุมศกึษาขาดความตอ่เน่ืองและชดัเจนในระดบันโยบาย 

 4. สถาบนัอดุมศกึษาขาดการวางแผนการทํางานในขัน้ตอนตา่งๆ ของสหกิจศกึษาตาม

ข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 

 5. นกัศกึษาสหกิจศกึษาไมมี่ความอดทน ขาดทกัษะในการส่ือสาร  การปรับตวัและเรียนรู้

สงัคมการทํางาน 

 6. สถาบนัอดุมศกึษามีหลกัสตูรไมเ่หมาะสมทําให้นกัศกึษาต้องเรียนมากกวา่ 4 ปี จงึเป็นเหตุ

ให้ไมเ่ข้าร่วมสหกิจศกึษา 

 7. สถาบนัอดุมศกึษาไมมี่หนว่ยงานท่ีรับผดิชอบสหกิจศกึษาชดัเจน  และไมมี่แนวปฏิบตัท่ีิ

ชดัเจนเกียวกบัสหกิจศกึษา 

 8. สถาบนัอดุมศกึษาขาดความจริงจงัใน การตดิตอ่กบัองค์กรผู้ใช้บณัฑิต และไมมี่การ

ตดิตามดแูลนกัศกึษา 

 8. องค์กรผู้ใช้บณัฑติไมใ่ห้ความสําคญักบัการมอบหมายผู้ ทําหน้าท่ีพ่ีเลีย้ง ของพนกังาน 

และไมจ่ดัพ่ีเลีย้งดแูลนกัศกึษาสหกิจศกึษา 

 9. องค์กรผู้ใช้บณัฑิตไมจ่ดัสถานท่ีและเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมให้นกัศกึษาในการปฏิบตังิาน 

 10. องค์กรผู้ใช้บณัฑิตไมใ่ห้คา่ตอบแทน สวสัดกิาร ท่ีจําเป็นแก่นกัศกึษา 
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 ความหมายของสหกิจศึกษา 

 สมาคมสหกิจศกึษาโลกได้ ให้คํา นยิามความหมายของสหกิจศกึษาไว้วา่ “Cooperative 

Education combines learning in the classroom and learning on the job. Students put their 

academic knowledge into action through relevant (and usually paid) work experiences with 

real-world employers, then bring their on-the-job challenges and insights back to class for 

further analysis and reflection…” (World Association of Cooperative Education (WACE). 

2000: 2) ซึง่สอดคล้องกบัความหมายท่ี ศาสตราจารย์ ดร .วิจติร ศรีสอ้าน ได้กลา่วไว้ว่ าสหกิจศกึษา

(Cooperative Education) เป็นระบบการศกึษาท่ีจดัให้มีการเรียนการสอนในสถานศกึษาสลบักบัการ

ไปหาประสบการณ์ตรงจากการปฏิบตังิานจริง ณ สถานประกอบการอยา่งมีระบบ ด้วยความร่วมมือ

จากสถานประกอบการและทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง เป็นระบบการศกึษาท่ีผสมผสานการเรียนกบัการ

ปฏิบตังิาน (Work Integrated Learning) เพ่ือให้นกัศกึษามีประสบการณ์ตรงในการปฏิบตังิานจริงใน

สาขาวิชาท่ีศกึษาผา่นการทํางานในสถานประกอบการ โดยเน้นหลกัการ “เรียนจากการทํา” (Learning by 

Doing)(สมาคมสหกิจศกึษาไทย. 2552: 7) หรือ Work-based learning หรือโครงงานพิเศษ (Project) 

ท่ีมีประโยชน์กบัสถานประกอบการ เชน่ การปรับปรุงหรือการเพิ่มประสิทธิภาพ หรือการแก้ปัญหาของ

กระบวนการทํางาน  (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี . 2552: 1-2) เป็นการสง่เสริมให้นกัศกึษานํา

ความรู้ท่ีได้รับจากสถานศกึษาไปประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบตังิานจริงทําให้นกัศกึษา

สามารถเรียนรู้ประสบการณ์จากการทํางาน  และมีคณุภาพตรงตามท่ีสถานประกอบการต้องการ 

(มหาวิทยาลยักรุงเทพ. 2554: ออนไลน์) และยงัเป็นกลไกลความร่วมมือทางวิชาการระหวา่งสถานศกึษา

และสถานประกอบการอยา่งตอ่เน่ืองตลอดไป  (มหาวิทยาลยับรูพา . 2554: ออนไลน์) หลกัการสําคญั

ของสหกิจศกึษาคือ  การจดัก ารศกึษาตามหลกัการปฏิรูปการศกึษา ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง  

นกัศกึษาสามารถเลือกสมคัรเข้าปฏิบตังิานในสถานประกอบการท่ีตรงกบัศกัยภาพและความสนใจ

ของแตล่ะบคุคลเพ่ือสอดคล้องตามเป้าหมายชีวิตในอนาคต  มีการคดัเลือกจากสถาน ประกอบการ

และการปฏิบตังิานจริงในสถานประกอบการท่ีตนได้รับการคดัเลือกในระยะเวลาท่ียาวนานพอสมควร

อยา่งน้อย 1 ภาคการศกึษา โด ยงานท่ีนกัศกึษาปฏิบตัเิกิด จากการวางแผนร่วมกนัของสถานศกึษา

และสถานประกอบการอยา่งเป็นระบบ ภายใต้การดแูลของพนกังานท่ีปรึกษา มีการ ประเมินผลใน  

การทํางานของนกัศกึษาจากสถานประกอบการและจากสถานศกึษา(มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ . 2554: 

ออนไลน์) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารีในฐ านะเป็นสถาบนัอดุมศกึษาท่ีนําระบบ  สหกิจศกึษาเข้า

มาใช้เป็นแหง่แรกในประเทศไทย ได้ระบคุวามแตกตา่งระหวา่งการปฏิบตังิาน สหกิจศกึษากบั

การฝึกงานภาคฤดรู้อนไว้ดงันี  ้(โครงการสหกิจศกึษาและพฒันาอาชีพ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี. 

2545)  
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 1. การเตรียมนักศึกษา  นกัศกึษาสหกิ จศกึษาเป็นนกัศกึษาท่ีสมคัรเข้าร่วมโครงการ โดย

ต้องการหาประสบการณ์จริงจากการปฏิบตังิานในสถานประกอบการในฐานะพนกังานชัว่คราว เป็น

ระยะเวลาประมาณ 16 สปัดาห์หรือชว่งละ 4 เดือนตลอดทัง้ปีเป็นนกัศกึษาท่ีมีความสามารถด้านการ

ปฏิบตังิานพืน้ฐานและวิชาการ โดยพจิารณาจากผลก ารศกึษาและความสามารถทางวิชาการเป็น

สําคญั เป็นผู้ ท่ีมีความประพฤตเิรียบร้อย มีวฒุภิาวะ ความรับผดิชอบ และบคุลกิภาพเหมาะสม ได้รับ

การเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบตังิาน นกัศกึษาสว่นใหญ่เป็นศกึษาชัน้ปีท่ี 4 ทกุคนมีประกนั

อบุตัเิหตแุละสขุภาพ 24 ชัว่โมง ทัว่โลกตลอดระยะเวลาท่ีนกัศกึษาปฏิบตังิาน  

 2. การเตรียมมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลยัได้จดัตัง้หนว่ยงานท่ีรับผดิชอบสหกิจศกึษา

โดยตรง มีเจ้าหน้าท่ีสหกิจศกึษาทําหน้าท่ีประสานงานกบัสถานประกอบการ อาจารย์และนกัศกึษา  

ทกุสาขาวิชาได้แตง่ตัง้อาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศกึษา ทําหน้าท่ีนเิทศงานและ ประเมนิผลนกัศกึษา 

มหาวิทยาลยัถือวา่สหกิจศกึษาเป็นจดุเดน่ของหลกัสตูรการศกึษาของมหาวิทยาลยั จงึมีนโยบายท่ี

แนน่อนให้การสนบัสนนุด้านงบประมาณ และบคุลากร  

 3. การเตรียมสถานประกอบการ  มหาวิทยาลยัจะดําเนนิการแสวงหาความร่วมมือจาก

สถานประกอบการท่ีมีนโยบายสนบัสนนุการศกึ ษาในรูปแบบสหกิจศกึษาและเข้าใจปรัชญาของ      

สหกิจศกึษาอยา่งถ่องแท้เทา่นัน้ มีการตดิตามผลอยา่งใกล้ชดิ และสถานประกอบการจะต้องจดัพ่ีเลีย้ง 

(Job Supervisor) เป็นหวัหน้าสอนงานและประเมินผลนกัศกึษาโดยตรง 

 4. คุณภาพงาน นกัศกึษาจะได้รับอนญุาตให้ปฏิบตังิาน ณ สถานประกอบการท่ีเสนองานท่ี

มีคณุภาพตรงตามสาขาวิชาท่ีศกึ ษาอยู ่เป็นงานท่ีมีหน้าท่ีและขอบขา่ยความรับผิดชอบท่ีแนน่อน

ชดัเจน ในระหวา่งการปฏิบตังิานนกัศกึษาต้องทํารายงานวิชาการในหวัข้อท่ีสถานประกอบการกําหนด 

และปฏิบตัตินตามระเบียบการบริหารงานบคุคลของสถานประกอ บการเสมือนหนึง่ เป็นพนกังานจริงๆ 

เชน่ การเข้าทํางาน การลา การขาดงานและการแตง่กาย 

 สหกิจศกึษาจดัเป็นรายวิชาในหลกัสตูรอยา่งชดัเจน สร้างโอกาสให้นกัศกึษาได้เรียนรู้และ 

ฝึกทกัษะการทํางานจริง ณ สถานประกอบก ารเสมือนพนกังานชัว่คราวเป็นเวลา  1 ภาคการศกึษา

หรือไมน้่อยกวา่  16 สปัดาห์อยา่ งตอ่เน่ือง  (สมาคมสหกิจศกึษาไทย . 2552: 26) ในการดําเนินงาน    

สหกิจศกึษาจงึต้องมีการกําหนดนโยบายท่ีชดัเจน มีการสนบัสนนุด้านงบประมาณ ทรัพยากรและ

บคุลากร มีการจดัตัง้หนว่ยงานหรือสว่นงานหรือผู้ รับผิดชอบโดยตรงท่ีทําหน้าท่ีกํากบัดแูลการดําเนินงาน

สหกิจศกึษาและประสานงานกบัสถานประกอบการ รวมทัง้หนว่ยงานภายในและภายนอกท่ีเก่ียวข้อง 

มีการกําหนดอาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศกึษาเพ่ือทําหน้าท่ีให้คําปรึกษา นเิทศงาน และประเมนิผลการ

ปฏิบตังิานของนกัศกึษาสหกิจศกึษา มีการกําหนดขัน้ตอนการดําเนินงานในทกุกระบวนการทัง้ก่อน 

ระหวา่ง และหลงัการปฏิบตังิา นสหกิจศกึษา เชน่ การประชาสมัพนัธ์เพ่ือรับสมคัรนกัศกึษาเข้าร่วม  



 17 

สหกิจศกึษา การเตรียมความพร้อมให้แก่นกัศกึษาก่อนออกปฏิบตังิาน ณ สถานประกอบการ เพ่ือเตมิ

เตม็ทกัษะด้านตา่งๆ ให้นกัศกึษามีความพร้อมทัง้การทํางานและการใช้ชีวิตในสงัคมการทํางาน ด้าน

สถานประกอบการ สนบัสนนุงบประมาณเป็นคา่ตอบแทน /สวสัดกิารแก่นกัศกึษา จดัให้มี พนกังานท่ี

ปรึกษา(ผู้นิเทศงาน)ให้คําปรึกษา ชว่ยเหลือ แนะนํา และสอนงานให้กบันกัศกึษาตลอดระยะเวลาของ

การปฏิบตังิาน ณ สถานประกอบการ โดยเน้นการมอบหมายงานท่ีตรงกบัสาขาวิชาชีพของนกัศกึษา 

และมีการประเมินผลการปฏิบตังิานของนกัศกึษา ด้านนกัศกึษาก็ต้องจดัทํารายงานตามรูปแบบวิชาการ

เพ่ือนําเสนอผลการปฏิบตังิานของต นเองเชน่กนั (มหาวิทยาลยัศรีปทมุ . 2553: 12-18) แนวทางการ

ดําเนินงานดงักลา่วสอดคล้องกบัผลการศกึษาของ อลงกต  ยะไวท์(2549: 14) ท่ีได้กลา่วไว้วา่ ระบบ     

สหกิจศกึษาจะมีขัน้ตอน การดําเนนิงานท่ีมีความชดัเจน สร้างความมัน่ใจให้กบันกัศกึษาวา่จะได้

ปฏิบตังิานจริงในสถานประกอบการอยา่งมีคณุภาพสามารถสร้างประสบการณ์จากการทํางานไมใ่ช่

เป็นการฝึกงาน เน่ืองจากสถานประกอบการมีงานท่ีมีคณุภาพรองรับ และเกิดประ โยชน์สงูสดุกบัทกุ

ฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง โดย นกัศึกษามีความพร้อมทัง้ทางด้าน วิชาการ และวฒุิภาวะก่อนท่ีจะไปปฏิบตังิาน 

มหาวิทยาลยัได้จดัตัง้หน่ วยงานขึน้มารองรับเพ่ือประสานงานกบัทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง และสถาน

ประกอบการได้นกัศกึษาท่ีมีควมพร้อมเข้าปฏิ บตังิานเป็นระยะเวลายาวนานขึน้ตลอดทัง้ปี มีการ

ประเมินผลตัง้แตก่าร เตรียมค วามพร้อมนกัศกึษาจนถึงนกัศกึษากลบัจากสถานประกอบการ จงึทํา

ให้สหกิจศกึษา เกิดความแตกต่ างจากการฝึกงานทัว่ไป  นอกจากนัน้ในการดําเนินงานสหกิจศกึษา  

เฮอร์แมน ชไนเดร์ (Herman Schneider) ได้กําหนด  the guiding principles หรือหลกัการท่ีทําให้    

สหกิจศกึษาเป็นการบรูณาการการเรียนกบัการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพไว้ดงันี ้(Cates; & Cedercreutz.  

2008: 22) 

 1. เปิดโอกาสให้สถานประกอบการมีบทบาทในการคดัเลือกนกัศกึษาเข้ามาปฏิบตังิาน  

 2. สถานป ระกอบการต้อง เข้าใจหลกัการสหกิจศกึษา มีกระบวนกา รและ วิธีการสอนงาน  

เพ่ือให้นกัศกึษาได้เกิดการเรียนรู้จากการสงัเกต ุเกิดทกัษะความคดิและวิเคราะห์มากขึน้ 

 3. สถานประกอบการมี การประเมิน และวางแผน ตําแหนง่งาน อยา่งความเหมาะสมเพ่ือให้

นกัศกึษาได้มีโอกาสใช้ความรู้ทางวิชาการประยกุต์กบัการปฏิบตังิาน 

 4. นกัศกึษาต้องเปรียบเสมือน พนกังานของสถานประกอบการ และต้องได้รับคา่จ้าง ตอบ

แทนการปฏิบตังิาน   

 5. สหกิจศกึษาต้องเป็นสว่นหนึง่ของหลกัสตูร และต้องมีการประเมินผลตามเกณฑ์มาตรฐาน

ของหลกัสตูรอยา่งตอ่เน่ือง  

 6. สถาบนัการศกึษาต้องสร้างความเข้าใจและต้องเตรียมความพร้อมทางวิชาการให้นกัศกึษา 

โดยเฉพาะความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้ทางทฤษฏีสูก่ารปฏิบตั ิ
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 7. สถาบนัการศกึษาต้องมีการวดัและประเมินผลนกัศกึษาสหกิจศกึษา 

 8. การตระหนกัอยูเ่สมอวา่สหกิจศกึษาคือสว่นหนึง่ของการศกึษาของนกัศกึษา  

 นอกจากนัน้ยังได้กลา่วถึง กระบวนการบริหารสหกิจศกึษาของสถาบนัการศกึษา ท่ีจะต้องมี

ในการดําเนินงานสหกิจศกึษา โดยได้เสนอหลกัการดงันี(้Cates; & Cedercreutz. 2008: 23)  

 1. สถาบนัการศกึษาต้องกําหนดนโยบายด้านสหกิจศกึษาท่ีเหมาะสม 

 2. สถาบนัการศกึษาต้องพฒันาหลกัสตูรสหกิจศกึษา จดัแผนการศกึษาสหกิจศกึษาท่ีเหมาะสม 

และพฒันาการดําเนินงานสหกิจศกึษาท่ีสอดคล้องกบัหลกัสตูร   

 3. สถาบนัการศกึษาต้องกําหนดโครงสร้างการบริหารงานสหกิจศกึษาให้มีความพร้อม และ

รองรับการประสานงานกบัภาคธุรกิจ  

 4. สถาบนัการศกึษาต้องกําหนด และแตง่ตัง้บคุลากรด้านสหกิจศกึษา เพ่ือทําหน้าท่ีในการ

ให้บริการนกัศกึษาและประสานงานกบัสถานประกอบการเก่ียวกบัสหกิจศกึษา 

 5. สถาบนัการศกึษาต้องมีกระบวนการ จดัหาง านคณุภาพจากสถานประกอบการให้

นกัศกึษาได้เข้าไปปฏิบตังิาน 

 6. สถาบนัการศกึษาจะต้องมีกระบวนการประเมินผล และมีการจดัเก็บฐานข้อมลูสหกิจศกึษา 

 7. สถาบนัการศกึษาจะต้อง เตรียมความพร้อมให้ นกัศกึษาก่อน ออกปฏิบตังิาน ณ ส ถาน

ประกอบการ โดยอาจจดัเป็นรายวิชาหรือกิจกรรมเสริมอ่ืนๆ 

 ด้วยหลกัการและแนวปฏิบตัขิองสหกิจศกึษา จงึทําให้สหกิจศกึษาแตกตา่งไปจากการ

ฝึกงานทัว่ไป ซึง่สรุปได้วา่สหกิจศกึษาเป็นการจดัการศกึษาท่ีเน้นประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นกัศกึษา 

โดยสง่เสริมสนบัสนนุให้นกัศกึษาได้ออกไปปฏิบตังิานท่ีตรงกบัสาขาวิชาท่ีศกึษา ณ สถาน

ประกอบการก่อนท่ีจะสําเร็จการศกึษานอกเหนือจากการเรี ยนทฤษฎีในห้องเรียนเพียงอยา่งเดียว ทํา

ให้นกัศกึษามีความรู้ความเข้าใจอยา่งแท้จริงเก่ียวกบัเนือ้หาวิชาและทกัษะงานอาชีพ ตลอดจนได้

เรียนรู้การใช้ชีวิตในสงัคมการทํางานทําให้สามารถดํารงตนอยูใ่นสงัคมโลกาภิวฒัน์ได้อยา่งเข้มแข็ง 

สหกิจศกึษาจงึเป็นทางเลือกท่ีกําลงัเป็นท่ีนิ ยมสําหรับการจดัการศกึษาเพ่ือผลติบณัฑติท่ีมีคณุภาพ

ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและวิชาชีพ 

 วัตถุประสงค์ของสหกิจศึกษา  

 ในการดําเนินงานสหกิจศกึษา สถาบนัอดุม ศกึษาแตล่ะแหง่ ได้มีการกําหนดวตัถปุระสงค์ไว้

อยา่งชดัเจนเพ่ื อเป็นแนวทางในการดําเนินงาน ในท่ีน่ีผู้ วิจยัได้ศึ กษาวตัถปุระสงค์ของสหกิจศกึษาท่ี

หนว่ยงานและสถาบนัอดุมศกึษาหลายแหง่ได้ให้ไว้ เชน่ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี(2554: ออนไลน์) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ธญับรีุ  (2554: ออนไลน์) มหาวิทยาลยักรุงเทพ (2554: ออนไลน์) 

มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ (2554: ออนไลน์) มหาวิทยาลยัศรีปทมุ (2554: ออนไลน์) และสมาคมสหกิจ

ศกึษาไทย (2552: 8) โดยสรุปได้ดงันี ้  
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 1. เพ่ือเตรียมความพร้อมของนกัศกึษาด้านการพฒันาอาชีพ  (Career Development) และ

เสริมทกัษะและประสบการณ์ให้พร้อมท่ีจะเข้าสูร่ะบบการทํางาน (Employability)  

 2. มุง่เพิ่มเตมิประสบการณ์ท างด้านวิชาการ วิชาชีพ เสริมทกัษะการนําทฤษฎีสูก่ารปฏิบตัิ

และการพฒันาตนเองแก่นกัศกึษาให้มีคณุภาพสงูและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

 3.  เพ่ือสร้างโอกาสการได้งานทําแก่นกัศกึษา 

 4.  เปิดโอกาสให้สถานประกอบการทัง้ภาคเอกชนและภาครัฐได้มีสว่นร่วมในการพฒันา

คณุภาพบณัฑิต 

 5.  เพ่ือให้ได้ข้อมลูย้อนกลบัสําหรับการปรับปรุง พฒันาหลกัสตูรและการเรียนการสอนท่ี

ทนัสมยั ได้มาตรฐานและตรงกบัความต้องการของตลาดแรงงานมากย่ิงขึน้ 

 6.  เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งสถานประกอบการ และสถาบนัอดุมศกึษาผา่นนกัศกึษา

สหกิจศกึษาและคณาจารย์นิเทศ อนัจะนําไปสูค่วามร่วมมือด้านวิชาการท่ีกว้างขวางย่ิงขึน้  

 ประโยชน์ของสหกจิศกึษา  

 ได้รับการยอมรับว่ าสหกิจศกึษา ก่อให้เกิดประโยชน์กบัทกุฝ่ายท่ี เก่ียวข้องทัง้นกัศกึษา 

สถาบนัการศกึษา และสถานประกอบการ ซึง่จากผลการศกึษาสมัฤทธิผลของสหกิจศกึษาของ

สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา(2551: 41) พบวา่สหกิจศกึษามีสว่นในการได้งานทําของบณัฑิต

อยา่งมากโดยอตัราการได้งานทําของบณัฑติหลงัจบการศกึษาไปแล้ว 6 เดือน สงูถึงร้อยละ 75-78 

ด้านการพฒันาศกัยภาพนกัศกึษาเปรียบเทียบกบันกัศกึษาในระบบฝึกงานภาคฤดรู้อนนัน้พ่ีเลีย้งให้

ความเหน็วา่นกัศึ กษาหลกัสตูรสหกิจศกึษามีศกัยภาพดีกวา่นกัศกึษาในหลกัสตูรการฝึกงานภาคฤดู

ร้อน สําหรับประโยชน์ของสหกิจศกึษาท่ีมีตอ่สถานประกอบการนัน้ พบวา่ประโยชน์สามอนัดบั แรกคือ 

สหกิจศกึษาทําให้สถานประกอบการมีโอกาสมากขึน้ในการคดัสรรคนท่ีมีแรงจงูใจและมีความกระตือรือร้น

เข้าทํางาน สหกิจศกึษาชว่ยคดักรองคนท่ีมีแนวโน้มวา่จะเป็นพนกังานประจําได้ อยา่งมีประสิทธิภาพ 

และสหกิจศกึษาทําให้สถานประกอบการเกิดปฏิสมัพนัธ์เชงิบวกกบัสถาบนัการศกึษา (Braunstein; & 

Stull. 2001: 11) ทัง้นีจ้ากการศกึษาข้อมลูเก่ียวกบัประโยชน์ของสหกิจศกึษาท่ีหนว่ยงาน บคุคลและ

สถาบนัการศกึษาตา่งๆ ได้ ให้ไว้ เชน่ สมาคมสหกิจศกึษาไทย (2552: 8-9) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี   

สรุนารี (2554: ออนไลน์) มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ (2554: ออนไลน์) มหาวิทยาลยับรูพา (2554: ออนไลน์) 

มหาวิทยาลยัศรีปทมุ (2554: ออนไลน์) และมหาวิทยาลยัสยาม (2554: ออนไลน์) (พชันี นนทศกัดิ์ . 

2552: 47-48) สรุปได้ดงันี ้ 
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ประโยชน์ต่อนักศึกษา ได้แก่ 

  1) ได้รับความรู้ ทกัษะ และ ประสบการณ์ ในการทํางานจริงใน วิชาชีพท่ีตรงตามสาขา  

วิชาท่ีเรียนนอกเหนือจากการเรียนรู้ในห้องเรียน 

  2) ได้เรียนรู้สงัคมการทํางาน ระบบงานในอตุสาหกรรม วฒันธรรมองค์กร การทํางาน

ร่วมกบัผู้ อ่ืน รู้จกัยอมรับและปรับปรุงตนเองตามคําแนะนํา รวมทัง้ได้รับรู้คณุลกัษณะบณัฑิตท่ี          

พงึประสงค์ของสถานประกอบการทําให้เกิดการพฒันาตนเองและมัน่ใจในตนเองมากขึน้ 

  3) เกิดทกัษะด้านการจดัการ การวางแผน การจดัลําดบังาน การวิเคราะห์ การตดัสินใจ

และการแก้ไขปัญหาตา่งๆ   

  4) เกิดทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล การส่ือสาร การเสนอรายงานข้อมลู 

  5) เกิดการเรียนรู้และเข้าใจลกัษณ ะงานในวิชาชีพ และได้รับขา่วสารเก่ียวกบัวิชาชีพ 

ซึ่ งเป็นข้อมลูในการเลือกสายงานอาชีพในอนาคตได้ถกูต้อง  

  6) เกิดความสมัพนัธ์อนัดีกบัสถานประกอบการ เพ่ือนร่วมงานและมืออาชีพในแวดวง 

วิชาชีพก่อให้มีโอกาสได้รับการเสนองานเม่ือสําเร็จการศกึษา 

  7) เกิดทกัษะการศกึษาค้นคว้า เรียนรู้ และแสวงหาความรู้จากแหลง่ตา่งๆ ได้ด้วยตนเอง 

สง่ผลให้เป็นผู้ ท่ีมีความทนัสมยั ทนัสถานการณ์ 

  8) ได้รับคา่ตอบแทนจากการปฏิบตังิาน ณ สถานประกอบการ ทําให้มีรายได้ในระหวา่ง

การศกึษา 

  9) มีผลการเรียนในสถาบนัอดุมศกึษาหลงัสหกิจศกึษาดีขึน้  อนัเน่ืองจากประสบการณ์

การทํางานจริง ณ สถานประกอบการ สง่ผลให้มีความเข้ าใจและสามารถนํามาประยกุต์ใช้กบัเนือ้หา

วิชาการในห้องเรียนได้ดีขึน้ 

  10) ได้ประเมินศกัยภาพตนเอง ทําให้ทราบจดุเดน่ จดุท่ีควรพฒันา ซึง่เป็นแนวทางใน

การเรียนรู้และพฒันาตนเองเพิม่เตมิก่อนสําเร็จการศกึษา 

  11) สําเร็จการศกึษาเป็นบณัฑิตท่ีมีศกัยภาพและความพร้อมในการทํางานสงู มีโอกาส

ได้รับการเสนองานก่อนสําเร็จการศกึษา 

 ประโยชน์ต่อสถานศึกษา ได้แก่ 

  1) เกิดความร่วมมือทางวิชาการและความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัสถานประกอบการ   

  2) เกิดการตอ่ยอดความร่วมมือในการพฒันาองค์ความรู้และงานวิจยั  ทําให้สามารถ

เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตังิานของสถานประกอบการ รวมทัง้ พฒันาศกัยภาพของอาจารย์ การสอน

และการวิจยั 

  3) เกิดความร่วมมือท่ีดีกบัสถานประกอบการในการร่วมกนัพฒันาคณุภาพบคุลากร 
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  4) ชว่ยให้สถานศกึษาเป็นท่ีรู้จกัและได้รับการยอมรับจากตลาดแรงงาน 

  5) ทําให้สถานศกึษามีโอกาสได้ประเมนิคณุภาพการจดัการศกึษาของตนเอง  

  6) ได้ข้อมลูย้อนกลบั จากความคดิเห็นของสถานประกอบการในฐานะผู้ใช้บณัฑิต มา

ปรับปรุงหลกัสตูรและการเรียนการสอน  เพ่ือผลติบณัฑติท่ีมีลกัษณะตรงตามความต้องการของ

ตลาดแรงงานตอ่ไป 

  7) สร้างภาพพจน์และช่ือเสียงท่ีดีของสถานศกึษา 

 ประโยชน์ต่อสถานประกอบการ ได้แก่  

  1) มีนกัศกึษาท่ีมีศกัยภาพและความพร้อมทางวิชาการ วิชาชีพชว่ยปฏิบตังิานตลอดปี 

  2) พนกังานประจํามีเวลา มากขึน้ท่ีจะทํางานอ่ืนท่ีมีความสําคญัมากกวา่หรือสามารถ

สร้างนวตกรรมท่ีสามารถเพิม่ประสทิธิภาพการทํางานได้มากขึน้ 

  3) เป็นโอกาสสําหรับการฝึกทกัษะการสอนงาน การจดัการ และภาวะผู้ นําให้กบัพนกังาน

พ่ีเลีย้ง  

  4) พนกังานพ่ีเลีย้งมีโอกาสเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ๆ  ผา่นการแลกเปล่ียนความรู้และความ

คดิเหน็เก่ียวกบัการประยกุต์ใช้ความรู้ทางทฤษฎีเข้ากบัภาคปฏิบตั ิ

  5) สหกิจศกึษาเป็นวิธีสรรหาและคดัเลือกพนกังานเข้าร่วมงานได้อยา่งเหมาะสมย่ิงขึน้ 

และยงัไมต้่องเสียเวลาในการทดลองการปฏิบตังิาน 

  6) ชว่ยลดอตัราการเปล่ียนงานของพนกังานและลดต้นทนุสําหรับการฝึกอบรม

พนกังานใหม ่

  7) มีโอกาสส ร้างความร่วมมือทางวิชาการกบัสถานศกึษา  เพ่ือชว่ยพฒันาทรัพยากร

มนษุย์ท่ีมีคณุภาพแก่สงัคมและประเทศชาต ิ

  8) เกิดภาพพจน์ท่ีดีด้านการสง่เสริมการศกึษา  

 ทัง้นีก้ารเข้าร่วมโครงการสหกิจศกึษา นัน้แสดงผลสมัฤทธ์ิ ให้เห็นอยา่งเป็นรูปธรรมผา่นการ  

มีงานทํา ของบณัฑิต ซึง่ผลจ ากการสํารวจภาวะการมีงานทําของบณัฑิ ตในปี พ .ศ.2550-2551ของ

มหาวิทยาลยับรูพาพบวา่นกัศกึษาของคณะการจดัการและการทอ่งเท่ียวท่ีสําเร็จการศกึษาในหลกัสตูร

สหกิจศกึษามีงานทําในอตัราท่ีเพิ่มขึน้อยา่งนา่พอใจ  โดยบณัฑิตคณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด 

และสาขาการจดัการทรัพยากรมนษุย์ ได้งานทําถึงร้อยละ 100 ซึง่เพิ่มจากอดีตท่ีมีอตัราการได้งานทํา

ประมาณร้อยละ 60-80(พชันี  นนทศกัดิ.์ 2552: 47) และจากการสํารวจอตัราการได้งานทําของบณัฑิต

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารีพบวา่มีอตัราการได้งานทํา คํานวณคา่เฉล่ีย 3 ปี (2549-2551) ไมน้่อย

กวา่ร้อยละ 81(มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี . 2552: 1) นอกจากนัน้ยงัพบวา่นกัศกึษาสหกิจศกึษา

ยงัได้เรียนรู้และพฒันาตนเองในด้านตา่งๆ มากย่ิงขึ ้ นจะเห็นได้ จากการตดิตามผลสมัฤทธ์ิโครงการ  
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สหกิจศกึษา ของเครือขา่ยอดุมศกึษาภาคกลางตอนบน พบวา่สถานศกึษาสว่นใหญ่เหน็วา่นกัศกึษา

ได้รับประโยชน์ด้านคณุธรรม จริยธรรม ด้านความสมัพนัธ์ ระหวา่งบคุคลและความรับผดิชอบ ด้าน

การวิเคราะห์เชงิตวัเลข  การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ (เฉลิมขวญั ครุธบญุยงค์ . 2552: 

79) ในยคุท่ีประเทศไทยกําลงัก้าวเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน สหกิจศกึษาจงึเป็นแนวทางการจดัการศกึษา

อีกรูปแบบหนึง่ท่ีจะชว่ยสร้างทรัพยากรบคุคลท่ีมีคณุภาพสงู ซึง่มีศกัยภาพและความพร้อมสําหรับ การ

แขง่ขนัในเวทีอาเซียนและเวทีโลกซึ่ งเป็นกลไกสําคญัสําหรับการขบัเคล่ือนประเทศให้มีขีดความสามารถใน

การแขง่ขนัและมีความเจริญทดัเทียมนานาประเทศ  

 

สหกจิศึกษาในต่างประเทศ 

 สถาบนัอดุมศกึษาตา่งๆ ทัว่โลกได้ใช้สหกิจศกึษา เป็นทางเลือกสําหรับการจดัการศกึษาอีก

รูปแบบหนึง่ในการพฒันาศกัยภาพนกัศกึษาอยา่งแพร่หลายซึง่ในท่ีนีจ้ะนําเสนอการดําเนินงานสหกิจศกึษา

ของสถานศกึษาตา่งประเทศเพียง 5 ประเทศ ท่ีมีการพฒันารูปแบบการจดัการศกึษาเชงิบรูณาการกบั

การทํางาน (WIL: Work-integrated Learning) เป็นอยา่งมากเทา่นัน้  (สํานกังานคณ ะกรรมการ            

การอดุมศกึษา. 2551: 21-29)  

 สหรัฐอเมริกา  จุดเร่ิมต้นของแนวคดิสหกิจศกึษาเกิดจากแนวคดิของ เฮอร์แมน ชไนเดอร์  

(Herman Schneider) แหง่มหาวิทยาลยั Cincinnati ในปี ค.ศ.1906 หรือเรียกแนวคดินีว้า่ แผนงาน

ซินซินเนต ิเพ่ือแก้ปัญหาการจดัการเรียนการสอนในชัน้เรียนท่ีเก่ียวกบัทกัษะวิชาชีพมีประสิทธิภาพต่ํา

จงึควรมีการฝึกปฏิบตัเิพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจ และความชํานาญในทกัษะวิชาชีพ ซึง่หลกัการนัน้

ได้แบง่นกัศกึษาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ออกเป็น 2 กลุม่ โดยในแตล่ะสปัดาห์นกัศกึษากลุม่หนึง่ จะ

เรียนในมหาวิทยาลยั และอีกกลุม่หนึง่จะออกไปปฏิบตังิานด้านวิศวกรรมท่ีโรงงานในท้องถ่ินในลกัษณะ

การจ้างงาน ผลการศกึษา พบวา่การสลบัการเรียนกบัการทํางานทําให้นกัศกึษาเกิดแรงจงูใจในการ

เรียนในชัน้เรียนเพิ่มขึน้ ได้พฒันาความรู้ความเข้าใจและเกิดทกัษะใหม่ๆ  ทําให้มีความมัน่ใจในการ

เลือกอาชีพ มีศกัยภาพในการทํางาน ตอ่มา ค.ศ.1909 มหาวิทยาลยั Northeastern ได้นําแนวคดินีใ้ช้

ในหลกัสตูร วิศวกรรมศาสตร์เชน่กนั ปี ค.ศ.1921 มหาวิทยาลยั Antioch ได้นําไปใช้กบัสาขาศลิปศาสตร์

ทัง้สถาบนัเพ่ือเตรียมความพร้อมนกัศกึษาเข้าสูโ่ลกอาชีพ ปี ค .ศ.1962 จงึเกิดกองทนุสนบัสนนุสหกิจ

ศกึษาขึน้ และในปี ค .ศ.1965 กฎหมายอดุมศกึษาได้ให้ทนุแก่สถาบนั ท่ีพฒันาโปรแกรมสหกิจศกึษา

ทําให้สหกิจศกึษาขยายตวั อยา่งรวดเร็วทัง้ในสายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสงัคมศาสตร์ อยา่งไรก็

ตามการดําเนนิการสหกิจศกึษายงัเกิดปัญหาตา่งๆ เชน่ การจดัหางานท่ีเหมาะสม การถกูตอ่ต้านจาก

สหภาพแรงงาน และคณาจารย์ ความถดถอยทางเศรษฐกิจการหารูปแบบท่ี เหมาะสม และระยะเวลา

ปฏิบตังิานท่ีมีแนวโน้มนานขึน้ตัง้แต ่2  4  6 10 12 และ 16 สปัดาห์ หรือ 1 ภาคการศกึษา เป็น 6 เดือน 
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หรือ 1 ปี เชน่ มหาวิทยาลยั Cincinnati กําหนดให้โอกาสนกัศกึษาสามารถเลือกปฏิบตังิานสหกิจศกึษา

ได้ถึง 5 ครัง้ โดยในแตล่ะครัง้ของการออกปฏิบตังิานใช้ระยะเวลาการปฏิบตังิานครัง้ละ 16-18 สปัดาห์

(Univeristy of Cincinnati. 2011: Online) สอดคล้องกบัมหาวิทยาลยั Northeastern ซึง่ได้เปิดโอกาสให้

นกัศกึษาสามารถเลือก ไปปฏิบตังิานสหกิจศกึษาได้ถึง 1-3 ครัง้ ครัง้ละ 6 เดือน นอกจากนัน้ในการ

ดําเนินงานสหกิจศกึษายงัได้กําหนดให้มีผู้ประสานงาน (Coop Coordinator) ระดบัคณะวิชาท่ีทํา

หน้าท่ีประสานงานสหกิจศกึษาในระดบัคณะวิชากบัหนว่ยงานกลางของมหาวิทยาลยั และทําหน้าท่ี

ให้คําปรึกษา แนะนําแก่นกั ศกึษาทัง้เร่ืองสหกิจศกึษาและการเตรียมความพร้อมและการปรับตวัใน

การทํางาน นอกจากนัน้ยงัได้มีการกําหนดให้มีอาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศกึษา ทําหน้าท่ี ให้คําปรึกษา

แก่นกัศกึษาสหกิจศกึษา ด้านลกัษณะงาน ตําแหนง่งาน (Northeastern University. 2011: Online) 

ทัง้นีใ้นบางมหาวิทยาลยัยงัได้มีการกําหนดให้อาจารย์ท่ีปรึกษา สหกิจศกึษาทําหน้าท่ีในการนเิทศ

งานสหกิจศกึษาอีกด้วย นอกจากนี ้เพ่ือให้การดําเนนิงานสหกิจศกึษามีประสทิธิภาพและสามารถ

บรรลเุป้าหมายท่ีวางไว้ หลายสถาบนัจงึได้มีการกําหนดให้มีบคุลากรด้านสหกิจศกึษาทําหน้าท่ี

ด้านสหกิจศกึษาโดยเฉพาะ โดยเป็นผู้ให้ข้อมลูเก่ียวกบัสถานประกอบการ ตําแหนง่งาน การรับสมคัร

งาน รวมทัง้การให้บริการคําปรึกษา แนะนําแก่นกัศกึษาสหกิจศกึษ า อยา่งไรก็ตามโปรแกรมสหกิจ

ศกึษายงัไมด่งึดดูความสนใจของนกัศกึษาท่ียงัไมมี่เป้าหมายทางอาชีพ สถาบนัการศกึษาไมส่ามาร ถ

จดัหางานในสถานประกอบการให้ตรงกบัสาขาวิชาชีพของนกัศกึษามกัเป็นงานท่ีไมมี่คณุภาพ และ

นกัศกึษาบางสว่นต้องการศกึษาตอ่ในระดบัท่ีสงูขึน้มากกวา่การทํางาน และการจดัโปรแกรมสหกิจ

ศกึษาเป็นโปรแกรมเลือกแตใ่ช้หลกัสตูรเตม็เวลา ทําให้นกัศกึษามีปัญหาในการจดัแผนการเรียน  

นกัศกึษาบางสว่นต้องการเรียนให้เร็วขึน้และไมป่ฏิบตัติามแผนการศกึษาเน่ืองจากหลกัสตูรสหกิจศกึษา

ยาวนานกวา่หลกัสตูรปกต ิและใช้งบประมาณสงูมากสําหรับการเดนิทางของผู้ประสานงานสหกิจศกึษา

ในการออกไปพบสถานประกอบการภายนอก (อลงกต  ยะไวท์. 2549: 37; อ้างอิงจาก Knowles.  1972: 

37-50)   

 แคนาดา มีการสร้างประสบการณ์วิชาชีพให้กบันกัศกึ ษาโดยอาศยัความร่วมมือ เรียกวา่ 

การศกึษาแบบสหกิจศกึษ า เร่ิมขึน้เป็นครัง้แรกท่ีมหาวิทยาลยั Waterloo ในปี ค .ศ. 1957 ในสาขา

วิศวกรรมศาสตร์และมีการขยายตวัอยา่งตอ่เน่ือง จนในปี ค .ศ. 1985 มีนกัศกึษาเข้าร่วมถึ งประมาณ 

20,000 คน โดยหนึง่ในสามเป็นสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และมีระยะเวลาการปฏิบตังิานตัง้แต ่1 ภาค

(16 สปัดาห์) 2 ภาค หรือ 3 ภาคการทํางานในหนึง่ปี แคนาดาไมมี่รูปแบบสหกิจศกึษาตายตวั สว่นใหญ่

จะมีภาคการศกึษาในชัน้เรียนมากกวา่การทํางาน (Thin Sandwich) มีทัง้แบบสลบัภาคการศกึษากบั

ภาคการทํางาน(Alternating Pattern) และแบบคูข่นาน (Parallel Pattern) ท่ีเรียนและทํางานในเวลา

เดียวกนั นอกจากนีห้ลกัสตูรสหกิจศกึษายงัมีระยะเวลาในการศกึษานานกวา่หลกัสตูรปกต ิในเบือ้งต้น
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แคนาดามีปัญหาในการดําเนนิงานสหกิจศกึษาอยูบ้่างในเร่ืองความรู้ ความ เข้าใจในสหกิจศกึษา 

สภาพทางภมูิศาสตร์ ยงัเป็นอปุสรรคในการหางาน และต้นทนุการศกึษาท่ีมากกวา่หลกัสตูรปกตร้ิอยละ

10 ปัจจบุนัการจัดการศกึษาสหกิจศกึษาในแคนาดาประสบ ความสําเร็จเป็นอยา่งมาก มหาวิทยาลยั  

Waterloo ได้ช่ือวา่เป็นมหาวิทยาลยัท่ีเดน่ทางด้านสหกิจศกึษาของโลก แห่งหนึง่ โดยมีการจดัตัง้

หนว่ยงานสหกิจศกึษากลางระดบัสถาบนัขึน้เรียกวา่  CECA หรือ Cooperative Education and the 

Centre for Career Action ทําหน้าท่ีประสานงานสหกิจศกึษากบัหนว่ยงานตา่งๆ ทัง้ภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลยั ในการดําเนินงานสหกิจศกึษาได้นําเทคโนโลยีสารสนเทศม าประยกุต์ใช้เพ่ือให้

กระบวนการตา่งๆ ดําเนินการไปได้อยา่งมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ เชน่ การพฒันาระบบฐานข้อมลู 

JobMine ซึง่สามารถรวบรวมข้อมลูสถานประกอบการ ตําแหนง่งาน ประวตัสิว่นตวัของนกัศกึษา การ

จบัคูห่รือจดัสรรงานสหกิจศกึษาให้แก่นกัศกึษา และการประกาศงานสหกิจศึกษา นอกจากมีบคุลากร

ประจําหนว่ยงานกลางสหกิจศกึษาแล้วยงักําหนดให้มีผูป้ระสานงานระดบัคณะวิชา (Faculty Relations 

Staff) ทําหน้าท่ี ประสานงาน สหกิจศกึษาระหวา่ง ภาควิชา และนกัศกึษา ในคณะวิชาตา่งๆ รวมทัง้

ประสานงานกบัหนว่ยงานสหกิจศกึษากลาง ด้านการกําหนดระยะเวลาในการปฏิบตัิ งานสหกิจศกึษา

ของนกัศกึษาสหกิจศกึษานัน้ได้กําหนดให้ นกัศกึษาสามารถออกปฏิบตังิานสหกิจศกึษา เตม็เวลา ได้

ครัง้ละตัง้แต ่4-6 เดือน(University of Waterloo. 2011: Online)    

 อังกฤษ มีการสร้างประสบการณ์วิชาชีพให้กบันกัศกึ ษาโดยอาศยัความร่วมมือ เรียกวา่ 

หลกัสตูรแซนด์วิช (Sandwich Course) ได้เร่ิมต้นครัง้แรกในปี ค.ศ.1903 ท่ีวิทยาลยัเทคนิค Sunderland ใน

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยนาวี ผู้ประกอบการได้ให้การยอมรับคณุคา่ของหลกัสตูรไม่

เพียงแตเ่ป็นการผสมผสานระหวา่งความรู้กบัการปฏิบตังิานเทา่นัน้แตเ่ป็นระบบท่ีงา่ยตอ่การถ่ายโอน

โลกการศกึษาด้านวิชากา รไปสูก่ารแขง่ขนัทางอตุสาหกรรมและการค้า  การฝึกปฏิบตังิานในองักฤษ

โดยการจดันกัศกึษาเข้าไปอยูใ่นอตุสาหกรรมนัน้จะเป็นการบรูณาการการปฏิบตังิานกบัเนือ้หาใน

หลกัสตูรทัง้หมด (อลงกต ยะไวทย์ . 2549: 4; อ้างอิงจาก Knowles. 1972: 98-109) นอกจากนัน้ใน

การปฏิบตังิานสหกิจศกึษาสว่นใหญ่มีทัง้ปฏิบตังิาน 1 ปี และเรียน 3 ปี (หลกัจากการศกึษาในชัน้ปีท่ี 

2) แบง่การปฏิบตังิาน เป็น 2 ถึง 5 ชว่ง มีชว่งเวลาท่ีแตกตา่งกนัตลอดหลกัสตูร เชน่ มหาวิทยาลยั 

Surrey ได้กําหนดให้มีระยะเวลาในการปฏิบตังิานสหกิจศกึษาครัง้ละ 12 เดือน (Wong; & Coll.  2001: 

11) นอกจากนัน้การปฏิบตังิานของนกัศกึษาสหกิจศกึษาได้รับความร่วมมือด้วยดีทัง้จากสถานศกึษา

(College-base, University-base) และอตุสาหกรรม (Industry-base) อาจารย์ผู้สอนจะทําหน้าท่ีใน

การจดัหางาน แนะนํา และประเมินผลกา รปฏิบตังิาน ซึง่แตกตา่งจากสหรัฐอเมริกาและแคนดา  

ปัญหาและอปุสรรคการดําเนินงานในชว่งแรกเกิดจากทศันคตขิององค์กรผู้ใช้บณัฑิตท่ีวา่การเรียนรู้จะ

อยูท่ี่มหาวิทยาลยั แตก่ารฝึกทกัษะอาชีพอยูท่ี่ศนูย์ฝึกอาชีพหรือองค์กรผู้ใช้บณัฑิต แม้วา่จะเห็นพ้อง
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วา่การฝึกอาชีพมีความจํา เป็น แตไ่มไ่ด้ให้ความร่วมมือกบัภาครัฐมากนกั แตใ่นปัจจบุนัองค์กรผู้ใช้

บณัฑติในประเทศองักฤษให้การยอมรับมหาวิทยาลยัท่ีจดัหลกัสตูรสหกิจศกึษา โดยเฉพาะความสามารถ

ของนกัศกึษาเก่ียวกบัทกัษะการแก้ปัญหาโดยนําความรู้ภาคทฤษฎีไปสูก่ารปฏิบตัอิยา่งได้ผล การ

ส่ือสาร การนําเสนอ การใช้สารสนเทศ ความสามารถในการทํางานเป็นทีมความรับผดิชอบ และทําให้

ได้รับการจ้างงานตอ่เน่ืองหลกัจากสําเร็จการศกึษา 

 เยอรมันนี มีการสร้างประสบการณ์วิชาชีพให้กบันกัศกึษา โดยอาศยัความร่วมมือ 3 รูปแบบ 

คือ 1) โปรแกรม Fachhochschulen เกิดขึน้ในปี ค .ศ.1970-1971 เพ่ือสร้างความใกล้ชดิระหวา่ง

อตุสาหกรรมกบัสถาบนัอดุมศกึษา และสมาคมวิชาชีพ เป็นการเช่ือมโยงระหวา่งการศกึษาภาคทฤษฎี

ไปสูก่ารปฏิบตัโิปรแกรมนีมี้หลายรูปแบบ ขึน้กบัสถาบนัอดุมศกึษาและหลกัสตูร โดย รัฐบาลสนบัสนนุ

ทนุให้แก่นกัศกึษาท่ีได้คา่ตอบแทนต่ําหรือไมไ่ด้เลย สว่นใหญ่ใ ช้ระยะเวลาการศกึษาตามหลกัสตูร     

4 ปีการศกึษาแบบทวิภาค ใช้เวลาปฏิบตังิานในภาคอตุสาหกรรม 1 ภาคการศกึษา 2) โปรแกรม 

Berufsakademie เกิดขึน้ในปี ค .ศ. 1974 ท่ีสถาบนั Berufsakademie-Baden เป็นการผสมผสาน

ภาคทฤษฎีกบัการปฏิบตังิานจริงแบบทวิภาคท่ีมากกวา่แบบแรก ใช้ระยะเวลาการศกึษาตามหลกัสตูร 

3 ปี และ 3) โปรแกรม Gesamthocschulen เป็นการฝึกงานใน มหาวิทยาลยั 2 ภาคการศกึษา       

แทนการไปปฏิบตังิานในโรงงานอตุสาหกรรมซึง่แตกตา่งจากสองแบบแรก ในปัจจบุนัโปรแกรม  

Berufsakademie ยงัคงได้รับความนยิมมีทัง้การไปปฏิบตังิานแบบสลบัวนัเรี ยนในชัน้เรียน และวนั

ทํางานในแตล่ะสปัดาห์และแบบตอ่เน่ือง ในหลกัสตูรเดียวกนังานท่ีปฏิบตัใินองค์กรผู้ใช้บณัฑิต ต้อง

เป็นงานวิจยัและพฒันาหรือโครงงาน 

 ออสเตรเลีย มีการสร้างประสบการณ์วิชาชีพให้กบันกัศกึษาโดยอาศยัความร่วมมือเรียกวา่

การศกึษาแบบแซนด์วชิ (Sandwich Education) เร่ิมขึน้เป็นครัง้แรกในปี ค .ศ.1962- 63 ท่ีสถาบนั

เทคโนโลยี Footscray และมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี Swinburne มี 2 รูปแบบ คือแซนด์วชิแบบบาง 

(Thin Sandwiches) มีภาคการศกึษา 7 ภาค และภาคการทํางาน 2 ภาค และแซนด์วิชแบบหนา

หลายชัน้ (Thick Sandwiches) มีภาคการศกึษา 7 ภาค และภาคการทํางาน 6 ภาค มีทัง้นกัศกึษาไป

ศกึษางานและเป็นลกูจ้างในอตุสาหกรรม ปัญหาท่ีพบในการดําเนินงานสหกิจศกึษาในประเทศ

ออสเตรเลียมีเพียงเร่ืองเหตผุลและปรัชญาท่ีหลากหลายตามสาขาวิชาตา่งๆ ในปัจจบุนัยงัคงมีทัง้

แบบสลบัภาคการศกึษากบัภาคการทํางานและแบบทํางานตอ่เน่ื อง โดยมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 

Swinburne ยงัคงเป็นผู้ นําทางสหกิจศกึษาหากพจิารณาผลการจดัอนัดบัของ Department of 

Education, Science and Training : DEST ของออสเตรเลียในปี ค .ศ. 2004 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 

Swinburne ได้อนัดบัท่ี 1 ในเร่ืองการพฒันา Generic Skills ให้กบันกัศกึษาซึง่เป็นทกัษะในการดําเนิน

ชีวิตและการทํางาน ในการดําเนินงานสหกิจศกึษาของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี Swinburne มีสํานกังาน
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ประสานงานอตุสาหกรรม (Industry Liaison Office) เป็นหนว่ยงานกลางทําหน้าท่ีประสานงานกบั

สํานกังาน IBL ท่ีตัง้อยูท่กุคณะวิชา มีการกําหนดให้มีอาจา รย์ท่ีปรึกษาสหกิจศกึษารับผดิชอบในการ

ดแูลนกัศกึษา และมีพนกังานท่ีปรึกษาในสถานประกอบการให้การดแูลนกัศกึษาในขณะปฏิบตังิาน

สหกิจศกึษา จดัระยะเวลาในการปฏิบตังิาน ครัง้ละ 6-12 เดือน โดยสถานประกอบการจา่ยคา่ตอบแทน

ให้นกัศกึษาสหกิจศกึษาในอตัราร้อยละ 70 ของคา่ตอบแทนบัณฑิตระดบัปริญญาตรี  สําหรับหวัข้อใน

การเตรียมความพร้อมได้กําหนดให้มีหวัข้อด้านทกัษะการทํางานให้ประสบความสําเร็จ การกําหนด

เป้าหมายในการทํางาน ทกัษะการตดัสินใจ และการประเมินตนเอง (University of Technology 

Swinburne.  2011: Online) 

 การดําเนนิงานสหกิจศกึษาในตา่งประเทศได้พิสจูน์ให้เห็นวา่เป็นการพฒันาศกัยภาพบณัฑติ

อยา่งแท้จริงและทําให้ ได้ประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งสถาบนัอดุมศกึษาและองค์กรผู้ใช้บณัฑิต  มี

ผู้ ทําการวิจยัถึงผลของสหกิจศกึษาท่ีมีตอ่การพฒันานกัศกึษา เชน่ ทศันคตเิก่ียวกบัการประกอบ

อาชีพ ซึ่ งเฮวอร์ดและฮอร์แวทช (Hayward; & Horvath. 2000: 7-14) ได้ทําการสอบถามนกัศกึษา

ระดบัปริญญาตรีในประเทศแคนาดา จํานวน 79 คน นกัศกึษากลุม่ท่ีเรียนหลกัสตูรสหกิจศกึษาและ

นกัศกึษาท่ีเรียนหลกัสตูรปกต ิพบวา่มีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งหลกัสตูรการศกึษาและประสบการณ์การ

ทํางานของนกัศกึษา และพบวา่ทศันคตใินการประกอบอาชีพของนั กศกึษาสหกิจศกึษามีคา่เฉล่ียสงู

กวา่นกัศกึษาท่ีเรียนในหลกัสตูรปกตอิยา่งมีนยัสําคญัทางสถิต ิโดยมีทศันคตท่ีิดีในการประกอบอาชีพ 

เชน่ การเลือกอาชีพ การปรับปรุงตนเอง การเผชญิตอ่ความเส่ียง และความสามารถในการทํางานหนกั 

ในด้านความสมัพนัธ์ของสหกิจศกึษาท่ีมีตอ่การตดัสิ นใจเก่ียวกบัอาชีพด้วยตนเองและการควบคมุ

ผลลพัธ์ของการทํางาน จากการวิจยัของ เดอะลอเลนโซ (Delorenzo. 2000: 15-24) ท่ีสอบถามความ

คดิเห็นของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีในรัฐเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จํานวน 225 คน ในสาขา

วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์คอมพวิเตอร์ พบวา่ นกัศกึษาท่ีมีประสบการณ์การปฏิบตังิานสหกิจ

ศกึษามีความสามารถในการตดัสนิใจด้วยตนเองเก่ียวกบัอาชีพสงูกวา่อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิ 0.01 

มากกวา่นกัศกึษาท่ีไมมี่ประสบการณ์ปฏิบตังิานสหกิจศกึษา แตจํ่านวนภาคการทํางาน (work term) 

ท่ีเพิม่มากขึน้ไมมี่ผลตอ่ความสามารถในกา รตดัสนิใจด้วยตนเองเก่ียวกบัอาชีพ นอกจากนีน้กัศกึษา

สหกิจศกึษายงัมีความพอใจในประสบการณ์การทํางานและเหน็คณุคา่ในโอกาสท่ีได้ทดลองทํางาน

จริงมากกวา่นกัศกึษาท่ีไมมี่ประสบการณ์สหกิจศกึษา สหกิจศกึษามีการแพร่ขยายไปในประเทศตา่งๆ 

ทัว่โลก จนถึงขัน้สร้างเครือขา่ยระดบัโลกขึน้มา คือการจดัตัง้สมาคมสหกิจศกึษาโลก (World Association 

of Cooperative Education, WACE) มีสํานกังานตัง้อยูท่ี่บอสตนั สหรัฐอเมริกา โดยจะ จดัให้มีการ

ประชมุระดบัโลกทกุ 2 ปี มีทัง้การสมัมนา และการอบรมการแลกเปล่ียนความคดิเห็นในการดําเนินงาน

สหกิจศกึษา การนําเสนอผลง านวิจยัเก่ียวกบัสหกิจศกึษา และการสร้างความร่วมมือระหวา่งสถาบนั  

อดุมศกึษาและองค์กรผู้ใช้บณัฑิต 
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สหกจิศึกษาในประเทศไทย 

 การจดัการศกึษาของประเทศไทยในปัจจบุนัมุง่เน้นท่ีจะสร้างประสบการณ์ให้กบัผู้ เรียนได้

ปรับตวักบัโลกแหง่ความจริงและสนองความต้องการขององค์กรผู้ใช้บณัฑิตในตลาดแรงงานจะเห็นได้

จากพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ .ศ.2542 ท่ีระบใุนหมวดท่ี 4 แนวการจดัการศกึษามาตรา 

24(3) ท่ีระบใุห้การจดัการศกึษาทกุระดบัต้อง “จดักิจกรรมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  

ฝึกการปฏิบตัใิห้ทําได้ คดิเป็นในทกุกลุม่สาขาวิชาชีพ ” สถาบนัการศกึษาทกุแหง่จงึได้แสวงหาและ

พฒันาวิธีการในการผลิตบณัฑิตท่ีมีคณุธรรมและคณุภาพตรงตามความต้องการขององค์กรผู้ใช้บณัฑิต 

โดยหลายสาขาวิชาชีพได้จดัให้นกัศกึษามีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพก่อนสําเร็จการศกึษาโดยจดัเข้า

เป็นสว่นหนึง่ของหลกัสตูรการศกึษา อาทิ สาขาแพทยศาสตร์ กําหนดให้มีการปฏิบตังิานในโรงพยาบาล

ในรูปแบบแพทย์ฝึกหดั(Internship) สาขาศกึษาศาสตร์ กําหนดให้มีการผา่นการฝึกสอนในสถานศกึษา

(Practice Teaching) ตอ่มามีการพฒันาวิธีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นรูปแบบ สหกิจศกึษา ซึง่

เป็นวิธีการจดัการศกึษารูปแบบหนึง่ เพ่ือพัฒนาคณุภาพบณัฑิตท่ีนิยม นํามาใช้กนัอยา่งแพร่หลายทัง้

ในประเทศไทยและทั่วโลก(สมาคมสหกิจศกึษาไทย. 2552: 1-2)   

 การจดัการศกึษาระบบสหกิจศกึษาเป็นแนวทางสําคญัท่ีทําให้บณัฑิตมีความสมบรูณ์พร้อม 

มีคณุภาพคณุลกัษณะและสมรรถนะท่ีตรงตามความต้องการขององค์กรผู้ใช้บณัฑิตทัง้ภาครั ฐและ

เอกชน คณะรัฐมนตรีโดยรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศกึษาธิการมีนโยบายให้สํานกังานคณะกรรมการ

การอดุมศกึษาสง่เสริมสนบัสนนุให้สถาบนัอดุมศกึษาจดัการศกึษาในระบบสหกิจศกึษาเพ่ือตอบสนอง

ความต้องการขององค์กรผู้ใช้บณัฑติและองค์กรท่ีเก่ียวข้อง โดยบรูณาการความร่วมมือจากทกุภาค

สว่นท่ีเก่ียวข้องทัง้สถาบนัอดุมศกึษา นกัศกึษา องค์กรผู้ใช้บณัฑติ สมาคมสหกิจศกึษาไทย เครือขา่ย

เพ่ือการพฒันาอดุมศกึษา องค์กรวิชาชีพ และองค์กรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง โดยให้การสง่เสริมและสนบัสนนุ

ทัง้ในสว่นของนโยบายและงบประมาณอยา่งตอ่เน่ือง ด้านนโยบายสํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา

ได้จดัทําแผนการดําเนินงานสง่เสริมสหกิจ ศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาระหวา่งปี พ.ศ.2551-2555 โดย

กําหนดวตัถปุระสงค์ไว้ดงันี ้(สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา. 2551: 21-24)  

 1. เพ่ือพฒันาบณัฑิตให้มีคณุลกัษณะและสมรรถนะท่ีตรงตามความต้องการขององค์กรผู้ใช้

บณัฑติ 

 2. เพ่ือให้สถาบนัอดุมศกึษาและองค์กรผู้ใช้บณัฑติเกิดการ บรูณาการความร่วมมือในการ

พฒันาหลกัสตูร การเรียนการสอน การวิจยั และการสร้างองค์ความรู้ใหม ่

 3. เพ่ือให้องค์กรผู้ใช้บณัฑิตใช้ประโยชน์จากสหกิจศกึษาเป็นแนวทางหนึง่ในการสรรหาและ

พฒันาบคุลากรท่ีมีประสิทธิภาพ 

 4. เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ  
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 เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ดงักลา่วข้างต้น สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาได้กําหนด

กลยทุธ์หลกัท่ีสําคญัไว้ 5 ประการ และในแตล่ะกลยทุธ์ได้กําหนดมาตรการหรือแนวปฏิบตัไิว้ดงันี ้

 1. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ี ยวกบัสหกิจศกึษา เน้นให้ผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง เห็นถึง

ความสําคญัอยา่งแท้จริงของสหกิจศกึษา โดยดําเนนิการเผยแพร่ความรู้ในวงกว้างแก่ภาคสงัคมทัว่ไป

ในรูปแบบการสมันา ประชาสมัพนั ธ์ผา่นส่ือเอกสาร วิทย ุและโทรทศัน์ อยา่งตอ่เน่ือง สง่เสริมและ

สนบัสนนุงบประมาณในการสร้างความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการอบรมเชงิปฏิบตักิารแก่สถาบนัอดุมศกึษา 

องค์กรผู้ใช้บณัฑิต และองค์กรท่ีเก่ียวข้อง สง่เสริมการวิจยัและตดิตามประเมินผลท่ีเก่ียวข้องกบัสหกิจ

ศกึษา รวมทัง้สง่เสริมและสนบัสนนุงบประมาณในการเผยแพร่ความรู้ประสบการณ์และแนวปฏิบตัท่ีิดี  

ท่ีเกิดขึน้ขององค์กรตา่งๆ  

 2. การกําหนดมาตรฐานการดําเนินงานสหกิจศกึษาไทย โดยได้มีการกําหนดมาตรฐานการ

ดําเนินงานสหกิจศกึษาทัง้ในสว่นของสถาบนัอดุมศกึษา และองค์กรผู้ใช้บณัฑิต เพ่ือให้เกิดผลในการ

ปฏิบตัอิยา่งถกูต้องเป็นแนวทางในการสนบัสนนุสง่เสริม และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

 3. การสง่เสริมและสนบัสนนุสหกิจศกึษาไทย โดยนําเสนอแตง่ตัง้คณะอนกุรรมการสง่เสริม

การพฒันาสหกิจศกึษา ดําเนินการผลกัดนัและเสนอให้รัฐบาลกําหนดมาตรการเพ่ือสร้างแรงจงูใจ

ให้กบัองค์กรผู้ใช้บณัฑิต อาจารย์ และบคุลากรของสถาบนัอดุมศกึษา สนบัสนนุให้เครือขา่ย

อดุมศกึษาภมูิ ภาค 9 เครือขา่ยหลกั และสมาคมสหกิจศกึษาไทย ร่วมรณรงค์สง่เสริมสนบัสนนุและ

ประสานการดําเนนิการสหกิจศกึษารวมทัง้การสง่เสริมให้เกิดการทําข้อตกลงความร่วมมือและการใช้

ทรัพยากรและองค์ความรู้ร่วมกนัระหวา่งสถาบนัอดุมศกึษากบัองค์กรผู้ใช้บณัฑติ  

 4. การสง่เสริมและสนบัสนนุ สหกิจศกึษานานาชาต ิ เพ่ือเป็นแนวทางชว่ยยกระดบัคณุภาพ

และมาตรฐานของสหกิจศกึษาไทย เป็นหนว่ยกลางทําหน้าท่ีประสานกบัตา่งประเทศในการกําหนด

กรอบความร่วมมือ และข้อตกลงในการดําเนินงานร่วมกนั รวมถึงการสง่นกัศกึษาสหกิจศกึษา

แลกเปล่ียนกบัแตล่ะประเทศ 

 5. การตดิตามประเมินผล จั ดให้มีการรายงานผลการดําเนินงาน โดยสถาบนัอดุมศกึษา  

การตรวจเย่ียมการดําเนินงานสหกิจศกึษา ณ สถาบนัอดุมศกึษาและองค์กรผู้ใช้บณัฑติ และการวิจยั

ผลสมัฤทธ์ิการดําเนินงานสหกิจศกึษา 

 กระบวนการสหกิจศึกษา 

 การดําเนินงานสหกิจศกึษาจะต้องกําหนดขัน้ตอนการดําเนินงานอยา่งชดัเจนเพ่ื อเป็นแนว

ปฏิบตัท่ีิถกูต้องและมีประสิทธิภาพ ซึง่ทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องจะได้สามารถดําเนิ นงานสอดคล้องไปใน

ทิศทางเดียวกนัสมาคมสหกิจศกึษาไทยได้ระบถึุงกระบวนการสหกิจศกึษา ทัง้ในสว่นของสถานศกึษา

และสถานประกอบการในประมวลสาระสหกิจศกึษาไว้มี 3 กระบวนการ ดงันี ้(สมาคมสหกิจศกึษาไทย.  

2552: 28-35) 
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 กระบวนการสหกิจศึกษาของสถานศึกษา  

 กระบวนการก่อนการปฏิบัตงิานสหกจิศกึษา เป็นกิจกรรมท่ีสถานศกึษาจะต้องจดัก่อนท่ี

นกัศกึษาสหกิจศกึษาจะออกปฏิบตังิาน ณ สถานประกอบการ ลกัษณะกิจกรรม เป็นการเตรียมความ

พร้อมด้านตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง  ได้แก่ จดัหาสถานประกอบการ  จดัหางานคณุภาพ รับรองคณุภาพงาน  

พจิารณาคณุสมบตันิกัศกึษา ประชาสมัพนัธ์หลกัสตูรสหกิจศกึษา ประกาศรับสมคัร คดัเลือกและ

ประกาศผลการคดัเลือก การเตรียมความพร้อมให้นกัศกึษาทัง้ด้านวิชาการ ทกัษะท่ีทําให้เกิดความ

พร้อมในการปฏิบตังิาน การทําประกนัสขุภาพและอบุตัเิหตใุห้นกัศกึษา และออกหนงัสือสง่ตวันกัศกึษา 

 1. กระบวนการระหว่างการปฏบัิตงิานสหกจิศกึษา  ลกัษณะกิจกรรมสว่นใหญ่เป็นการ

ตดิตามความคืบหน้าเพ่ือป้องกนัและแก้ไขปัญหาตา่งๆ ท่ีอาจจะเกิดขึน้ในระหวา่งการปฏิบตังิานของ

นกัศกึษาสหกิจศกึษา ได้แก่ การรายงานตวัของนกัศกึษา ณ สถานประกอบการ การสง่แผนการปฏิบตังิาน

ของนกัศกึษา การนเิทศงาน การรายงานความก้าวหน้า การนําเสนอผลการปฏิบตังิาน และการประเมนิผล

การปฏิบตังิาน 

 2. กระบวนการหลังการปฏบัิตงิานสหกจิศกึษา  ลกัษณะกิจกรรมสว่นใหญ่เป็นการ

ประเมนิผลนกัศกึษาสหกิจศกึษา และการให้ข้อมลูสะท้อนกลบั ได้แก่ การประเมนิผลนกัศกึษา สถาน

ประกอบการ และคณาจารย์นเิทศ การนําเสนอผลการปฏิบตังิานของนกัศกึษา การแจ้งข้อมลูหรือผล

สะท้อนกลบัแก่นกัศกึษาและสถานประกอบการ การจดัทําฐานข้อมลู 

 สถาบนัอดุมศกึษาสว่นใหญ่ท่ีจดัการศกึษารูปแบบสหกิจศกึษาได้ดําเนนิงานสหกิจศกึษา

ตามกระบวนการสหกิจศกึษาข้างต้น โดยอาจมีการปรับกิจกรรมตา่งๆ ในแตล่ะกระบวนการให้มีความ

เหมาะสม สอดคล้องกบัสถาบนัตนเองหรือคณะหรือสาขาวิชา 

 

 กระบวนการสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ 

 1. กระบวนการก่อนการปฏบัิตงิานสหกจิศกึษา เป็นกิจกรรมท่ีสถานประกอบการจะต้อง

จดัเตรียมคว ามพร้อมก่อนรับนกัศกึษาสหกิจศกึษาเข้าปฏิบตังิาน ณ สถานประกอบการ ลกัษณะ

กิจกรรมเป็นการเตรียมความพร้อมด้านตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ การวางแผนรับนกัศกึษา และงบประมาณ 

กําหนดคณุสมบตันิกัศกึษา กําหนดลกัษณะและรายละเอียดของงานหรือโครงงาน คดัเลือกและ

ประกาศผลการคดัเลือก การจดัเตรียมวสัด ุอปุกรณ์ สถานท่ีให้แก่นกัศกึษา   

 2. กระบวนการระหว่างการปฏบัิตงิานสหกจิศกึษา  ลกัษณะกิจกรรมสว่นใหญ่เป็นการ

สอนงาน ให้คําปรึกษา ตดิตามความคืบหน้าเพ่ือป้องกนัและแก้ไขปัญหาตา่งๆ ท่ีอาจจะเกิดขึน้ใน

ระหวา่งการปฏิบตังิานของนกัศกึษาสหกิจศกึษา ได้แก่  การ รับรายงานตวั นกัศกึษา  จดัทําและ สง่

แผนการปฏิบตังิานของนกัศกึษาให้กบัคณาจารย์นิเทศ สอนงานและนิเทศงาน ตรวจและให้คําแนะนํา

รายงาน ร่วมฟังการนําเสนอผลการปฏิบตังิาน และการประเมนิผลการปฏิบตังิาน 
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 3. กระบวนการหลังการปฏบัิตงิานสหกจิศกึษา ลกัษณะกิจกรรมสว่นใหญ่เป็นการประเมินผล

นกัศกึษาสหกิจศกึษา และการให้ข้อมลูสะท้อนกลบั ได้แก่ การประเมนิผลนกัศกึษา และค ณาจารย์

นิเทศ การแจ้งข้อมลูหรือผลสะท้อนกลบัแก่สถานศกึษา การจดัทําฐานข้อมลู 

 มาตรฐานสหกิจศึกษา 

 เพ่ือให้การดําเนินงานสหกิจศกึษา ตามกระบวนการสหกิจศกึษา เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ

และสามารถนําไปสูก่ารปฏิบตัท่ีิดี สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาจงึได้แตง่ตัง้คณะทํางานร่าง

มาตรฐานการดําเนนิงานสหกิจศกึษาขึน้ทําการศกึษาและยกร่างมาตรฐานการดําเนินงานสหกิจศกึษา

เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการปฏิบตัท่ีิดีสําหรับสถานศกึษาและสถานประกอบการ และเป็นแนวทางใน

การประเมนิคณุภาพการดําเนนิงานสหกิจศกึษา โดยร่างมาตรฐาน ดงักลา่วได้ผา่นการประชมุวิพากษ์

ของผู้ทรงคณุวฒุจิากสถานศกึษาและสถานประกอบการทัง้ภาครัฐและเอกชน จนได้รับความเห็นชอบ

ให้เป็นมาตรฐานสหกิจศกึษาและการประกนัคณุภาพการดําเนินงานสหกิจศกึษา ในสว่นของมาตรฐาน

สหกิจศกึษานัน้จะมีการกําหนดเป็น 2 สว่น คือ 1) มาตรฐานขัน้ต่ําเป็นมาตรฐานบงัคบัท่ีสถานศกึษา

และสถานประกอบการจะต้องปฏิบตั ิและ 2) มาตรฐานสง่เสริมเป็นมาตรฐานท่ีได้กําหนดไว้เป็นแนวทาง

สําหรับการปฏิบตัเิทา่นัน้ไมไ่ด้บงัคบั หากสถานศกึษาและสถานประกอบการใดปฏิบตัไิด้ก็จะสง่ผลให้

เกิดประสิทธิภาพตอ่การดําเนินงานสหกิจศกึษาย่ิงขึน้ ดงันี(้สมาคมสหกิจศกึษาไทย. 2552: 3-39)  

1. มาตรฐานสหกิจศึกษาของสถานศึกษา ประกอบด้วย 

1.1 มาตรฐานการศกึษา หลกัสตูรและการเรียนการสอน 

1.1.1 มาตรฐานการศกึษาและหลกัสตูร  

1) หลกัสตูรสหกิจศกึษาต้องสอดคล้องกบัเกณฑ์มาตรฐ านหลกัสตูรระดบั  

มาตรฐานขัน้ต่ํา  

ปริญญาตรี พ.ศ.2548 ของสํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 

2) รายวิชาสหกิจศกึษาต้องมีจํานวนหนว่ยกิตไมน้่อยกวา่ 6 หนว่ยกิต 

1.1.2 มาตรฐานการเรียนการสอน 

1) ต้องจดัให้มีการปฐมนเิทศนกัศกึษาสหกิจศกึษา 

มาตรฐานขัน้ต่ํา  

 2)  ต้องมีกระบวนการเตรียมความพร้อมนั กศกึษาก่อนไปปฏิบตัสิหกิจศกึษา

โดยใช้เวลาไมน้่อยกวา่ 30 ชั่วโมง 

 3)  ต้องกําหนดคณุสมบตัแิละเง่ือนไขทางวิชาการของนกัศกึษาท่ีสามารถไป

ปฏิบตัสิหกิจศกึษา 
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 4) ต้องกําหนดชว่งเวลาท่ีนกัศึ กษาปฏิบตัสิหกิจศกึษาไมต่ํ่ากวา่ 16 สปัดาห์

อยา่งตอ่เน่ือง โดยต้องเป็นการปฏิบตังิานเตม็เวลา 

 5) ต้องจดัหางานท่ีมีลกัษณะเป็นโครงงานหรืองานประจําท่ีตรงกบัสาขา

วิชาชีพและเน้นประสบการณ์การทํางาน 

 6) ต้องเปิดโอกาสให้สถานประกอบการได้คดัเลือกนกัศกึษา 

 7) ต้องเปิดโอกาสให้นกัศกึษาเลือกสถานประกอบการตามความสมคัรใจ 

 8) ต้องทําความตกลงกั บสถานประกอบการให้ ทกุตําแหนง่งานมี คา่ตอบแทน

และสวสัดกิารตา่งๆ ตามความเหมาะสมและจําเป็นตามลกัษณะงาน 

 9) ต้องจดัให้มีการนิเทศของคณาจารย์นิเทศ 

 10) ต้องจดัให้มีการสมันาแลกเปล่ียนความคดิเหน็ระหวา่งนกัศกึษา 

คณาจารย์นิเทศ และคณาจารย์สาขาวิชา 

 11) ต้องถือวา่กระบวนการประเมนิผลการปฏิบตังิานสหกิจศกึษาเป็นสว่นหนึง่

ของระบบการประเมินและวดัผล และเป็นไปตามมตรฐานของสถานศกึษานัน้ๆ  

1.2 มาตรฐานการนิเทศ 

 1) คณาจารย์นิเทศต้องมีประสบการณ์การสอนไมน้่อยกวา่ 1 ภาคการศกึษา 

และผา่นการอบรการนเิทศงานโดยหนว่ยงานท่ีได้รับการรับรองจาก สกอ. 

มาตรฐานขัน้ต่ํา 

 2) สถานศกึษาต้องจดัระบบพ่ีเลีย้งให้แก่คณาจารย์นิเทศท่ียงัไมมี่ประสบการณ์

การนเิทศ ทัง้นี ้ตามท่ีสถานศกึษากําหนด 

 3) คณาจารย์นิเทศต้องเป็นคณาจารย์ประจําสาขาวิชาท่ีนกัศกึษาสงักดัอยู ่

 4) สถานศกึษาต้องนดัหมายสถานประกอบการเพ่ือให้คณาจารย์นเิทศเข้ามา

นเิทศนกัศกึษา ณ สถานประกอบการ 

 5) คณาจารย์นิเทศต้องได้รับเอกสารประกอบการนิเทศไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนการ

นิเทศ 

 6) คณาจารย์นิเทศต้องมีแผนการนิเทศนกัศกึษา 

 7) สถานศกึษาต้องจดัให้คณาจารย์ในสาขาวิชาไปนเทศงานขณะนกัศกึษา

ปฏิบตังิานอยา่งน้อย 1 ครัง้ โดยเป็นการไปพบนกัศกึษา ณ สถานประกอบการ 

 8) ในการนิเทศต้องจดัให้มีการประชมุ (พบปะ -หารือ ) ระหวา่งผู้ นิเทศงานกบั

คณาจารย์นิเทศ นกัศกึษากบัคณาจารย์นเิทศ และประชมุร่วมทัง้สามฝ่าย 

 9) คณาจารย์นิเทศต้องใช้เวลาในการนิเทศไมน้่อยกวา่ 1 ชัว่โมงตอ่ครัง้ 
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 10) คณาจารย์นิเทศต้องตดิตามความก้าวหน้าของนกัศกึษา ป ระเมินผลและให้

ข้อเสนอแนะแก่นกัศกึษาตามความจําเป็นของแตล่ะสาขาวิชา 

1.3 มาตรฐานนกัศกึษา 

 1) นกัศกึษาต้องผา่นเง่ือนไขรายวิชาตามท่ีสถานศกึษากําหนด 

มาตรฐานขัน้ต่ํา 

 2) นกัศกึษาต้องมีคณุสมบตัท่ีิจะสําเร็จการศกึษาและไมอ่ยูร่ะหวา่งการถกู

ลงโทษทางวินยัโดยให้อยูใ่นดลุยพินิจของสถานศกึษา 

 3) นกัศกึษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมนกัศกึษาก่อนไปปฏิบตัิ  สหกิจ

ศกึษา 

 4) นกัศกึษาต้องบนัทกึรายงานการปฏิบตังิานประจําวนัหรือประจําสปัดาห์ 

 5) นกัศกึษาต้องสง่รายงานความก้าวหน้าตอ่ผู้นเิทศงานและคณาจารย์นเิทศไม่

ช้ากวา่สปัดาห์ท่ี 10 ของการปฏิบตังิานสหกิจศกึษา 

 6) นกัศกึษาต้องสง่(ร่าง)รายงานฉบบัสมบรูณ์ให้คณาจารย์นิเทศและผู้ นิเทศงาน

ก่อนเสร็จสิน้การปฏิบตังิานและต้องแก้ไขตามคําแนะนําให้เรียบร้อย 

 7) นกัศกึษาต้องสง่รายงานฉบบัสมบรูณ์ท่ีได้รับอนญุาตให้เผยแพร่ได้จากสถาน

ประกอบการให้คณาจารย์นิเทศและผู้ นิเทศงาน 

 8) รายงานต้องมีมาตรฐานเชน่เดียวกบัรายงานทางวิชาการทัว่ไป 

 9) นกัศกึษาต้องนําเสนอผลการปฏิบตัสิหกิจศกึษาในการสมัมนาสหกิจศกึษา

ระหวา่งคณาจารย์นเิทศ นกัศกึษสหกิจศกึษาและนกัศกึษาของแตล่ะสาขาวิชาหลงักลบัจากปฏิบตัิ   

สหกิจศกึษา 

1.4 มาตรฐานการวดัและประเมินผล 

มาตรฐานขัน้

1.4.1 กระบวนการเตรียมความพร้อมให้นกัศกึษาก่อนไปสหกิจศกึษา  

ต่ํา 

ประเมนินกัศกึษา

1) นกัศกึษาต้องมีเวลาเข้ารับการอบรมไมน้่อยกวา่ร้อยละ  80 

:- 

2) นกัศกึษาต้องผา่นเกณฑ์ตามท่ีสถานศกึษากําหนด  

ประเมินการดําเนินงาน

1)  ประเมินความพงึพอใจของนกัศกึษาท่ีเข้ารับการอบรม  

:- 

2)  การอบรมมีเนือ้หาท่ีจําเป็นตอ่การพฒันาทกัษะอาชีพ 
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1.4.2 กระบวนการ จดัหางาน  ลกัษณะงานเป็น โครงง านหรืองานประจําท่ีเน้น       

ประสบการณ์การทํางานและตรงกบัสาขาวิชา 

ประเมินการดําเนินงาน

1) จํานวนงานพอเพียงกบัจํานวนนกัศกึษา 

:- 

2) ความพงึพอใจของนกัศกึษาตอ่สถานประกอบการ  

1.4.3) กระบวนการรับรองคณุภาพงาน 

ประเมินการดําเนินงาน

1) คณาจารย์ประจําสาขาวิชาพจิารณารับรองงานก่อนให้นกัศกึษาเลือก  

:- 

2) คณาจารย์ประเมนิคณุคา่ทางวิชาการของงาน 

3) งานท่ีนกัศกึษาทํามีประโยชน์ตอ่สถานประกอบการ  

1.4.4) กระบวนการคดัเลือกและจบัคู่  

ประเมินการดําเนินงาน

1) นกัศกึษาเลือกสถานประกอบการโดยความสมคัรใจ  

:- 

2) สถานประกอบการมีโอกาสคดัเลือกนกัศกึษา  

3) ความพงึพอใจของนกัศกึษาตอ่กระบวนการคดัเลือกและจบัคู่ 

4) ความพงึพอใจของสถานประกอบการตอ่กระบวนการคดัเลือกและจบัคู่  

5) เม่ือสิน้สดุการปฏิบตัสิหกิจศกึษาสถานศกึษาต้องประเมนิความพร้อม  

ของสถานประกอบการ 

1.4.5) กระบวนการนิเทศงานสหกิจศกึษา 

          ประเมนินกัศกึษา

1) ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ และการประยกุต์ใช้  

:- 

2) การปรับตวั และปฏิบตัติามกฎ ระเบียบของสถานประกอบการ 

3) ความก้าวหน้าของงานเป็นไปตามแผน 

4) การส่ือสาร และการนําเสนอผลงาน 

5) ความคดิสร้างสรรค์ และความสามารถในการทํางานด้วยตนเอง 

6) การนิเทศงานต้องเป็นสว่นหนึง่ของการวดัและประเมินผลในรายวิชาสหกิจศกึษา 

 ประเมินการดําเนินงาน

1) ระยะเวลาท่ีคณาจารย์นิเทศได้รับเอกสารประกอบการนิเทศ  

:- 

2) มีการตดิตามการนิเทศงาน 

3) ความพงึพอใจของสถานประกอบการตอ่กระบวนการตดิตอ่และประสานงาน 

การนิเทศ 
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4) เวลาท่ีคณาจารย์นเิทศใช้เพียงพอตามความจําเป็นของนกัศกึษา  

5) การนิเทศของคณาจารย์นิเทศมีประโยชน์ตอ่การปฏิบตัสิหกิจศกึษาของ  

นกัศกึษา 

6) การนิเทศของคณาจารย์นิเทศมีประโยชน์ตอ่สถานประกอบการ  

1.4.6) กระบวนการจดัสมัมนาแลกเปล่ียนความคดิเห็น 

ประเมินนกัศกึษา

1) คณุภาพของการนําเสนอผลงาน :ความรู้ทางวิชาการ ทกัษะการนําเสนอ 

:- 

การตอบคําถาม 

2) การสมัมนาแลกเปล่ียนความคดิเห็นต้องเป็นสว่นหนึง่ของการวดัและ  

ประเมนิผลรายวิชาสหกิจศกึษา 

ประเมินการดําเนินงาน

1) ร้อยละของคณาจารย์ท่ีเข้าร่วมการสมัมนาแลกเปล่ียนความคดิเห็น 

:- 

1.4.7) กระบวนการประเมินผลการปฏิบตังิานสหกิจศกึษา 

ประเมินนกัศกึษา

1) ต้องประเมนิผลการปฏิบตังิานจากความสามารถในการทํางานโดยสถานศกึษา 

:- 

ต้องชีแ้จงรายละเอียด และเกณฑ์ให้นกัศกึษาทราบ 

2) ต้องมีสดัสว่นการประเมนิผลของสถานประกอบการไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 

3) ผู้นิเทศงานควรให้ความคดิเห็นตอ่จดุเดน่ ข้อควรปรับปรุงของนกัศกึษา 

4) นกัศกึษาควรประเมินพฒันาการของตนเองแตก่ารประเมินนีไ้มเ่ป็นสว่นหนึง่ 

ของระบบการวดัและประเมินผลของรายวิชาสหกิจศกึษา 

ประเมินการดําเนินงาน

1) คณาจารย์นิเทศต้องแจ้งข้อมลูการวดัและประเมนิผลให้นกัศกึษาทราบ 

:- 

2) สถานประกอบการประเมนิการประสานงานกบัสถานศกึษาในภาพรวม 

2. มาตรฐานสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ ประกอบด้วย 

2.1 มาตรฐานการบริหารจดัการ 

2.1.1 นโยบายและการบริหาร 

     

1) มีนโยบายในการสนบัสนนุการดําเนินงานสหกิจศกึษา  

มาตรฐานขัน้ต่ํา 

2)  ผู้บริหารให้ความสําคญัตอ่การดําเนินงานสหกิจศกึษา 

3)  บคุลากรท่ีเก่ียวข้องตระหนกัรู้และเข้าใจเก่ียวกบัหลกัการ แนวคดิ ตลอดจน 

ประโยชน์ท่ีสถานประกอบการจะได้รับในการดําเนินงานสหกิจศกึษา  
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2.1.2 การจดับคุลากร 

1) จดัให้บคุลากรท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวข้องของสถานประกอบการทําหน้าท่ีประสานงาน 

มาตรฐานขัน้ต่ํา 

ด้านสหกิจศกึษา 

2) มีผู้นิเทศงานท่ีมีคณุวฒุิ/ประสบการณ์ตรงตามสาขาวิชาชีพของนกัศกึษา 

2.1.3 การจดังบประมาณ และทรัพยากร 

    

1) มีคา่ตอบแทน และสวสัดกิารในอตัราท่ีมีความเหมาะสมและจําเป็นตาม    

มาตรฐานขัน้ต่ํา 

ลกัษณะงาน 

2) มีอปุกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีเหมาะสมสําหรับการปฏิบตังิานของนกัศกึษา 

3) มีความปลอดภยัตอ่การปฏิบตังิานของนกัศกึษา  

2.1.4 การเสนองานสหกิจศกึษาแก่สถานศกึษา 

     

1) มีการเสนองานสหกิจศกึษาแก่สถานศกึษาอยา่งน้อย  1 ภาคการศกึษา 

มาตรฐานขัน้ต่ํา 

ก่อนท่ีนกัศกึษาจะไปปฏิบตังิาน 

2.1.5 การคดัเลือกนกัศกึษาเข้าปฏิบัตงิาน 

    

1) มีกระบวนการและเกณฑ์การคดัเลือกนกัศกึษาเข้าปฏิบตังิาน  

มาตรฐานขัน้ต่ํา 

2.2 มาตรฐานวิชาการ 

2.2.1 การเตรียมความพร้อมนกัศกึษา 

    

1) มีการปฐมนิเทศ สอนงาน และจดัให้นกัศกึษาได้เหน็ภาพรวมการดําเนินการ 

มาตรฐานขัน้ต่ํา 

ของสถานประกอบการ ตลอดจนกฎระเบียบ ข้อบงัคบั 

2.2.2 การจดัประสบการณ์ให้นกัศกึษาในระหวา่งการปฏิบตังิาน  

    

1) นกัศกึษาได้รับการปฏิบตัเิสมือนเป็นพนกังานชัว่คราวเตม็เวลาของสถาน  

มาตรฐานขัน้ต่ํา 

ประกอบการ 

2) มีการกําหนดภาระงานหรือหวัข้อโครงงานท่ีตรงวิชาชีพและประสบการณ์ 

การทํางาน 
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2.3 มาตรฐานผู้ นิเทศงาน 

1) เป็นผู้ มีคณุวฒุิไมต่ํ่ากวา่ระดบัปริญญาตรีในสาขาวิชาชีพเดียวกบันกัศกึษา 

มาตรฐานขัน้ต่ํา 

หรือใกล้เคียงหรือเป็นผู้ มีความชํานาญในสาขาวิชาชีพเดียวกบันกัศกึษา 

2)  มีการให้คําปรึกษา ตดิตาม แนะนําการปฏิบตังิานสหกิจศกึษาของนกัศกึษา 

และประสานงานกบัหนว่ยงานตา่งๆ ภายในสถานประกอบการให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ 

3) ตรวจสาระรายงานและให้ข้อเสนอแนะในการเขียนรายงานสหกิจศกึษา  

4) ประเมินผลการปฏิบตังิานของนกัศกึษาและรวบรวมข้อมลูเพ่ือนําเสนอตอ่  

สถานศกึษา และองค์กรของตนเอง 

2.4 มารตรฐานการวดัและประเมินผล 

1) มีกระบวนการการตรวจสอบลักษณะ คณุภาพงานให้สอดคล้องกบัสาขา 

มาตรฐานขัน้ต่ํา 

2) วิชาชีพของนกัศกึษา และเป็นประโยชน์กบัสถานประกอบการ 

3) มีกระบวนการกํากบัดแูลการปฏิบตังิานของนกัศกึษา  

4) มีกระบวนการให้คําปรึกษาทางวิชาการวิชาชีพ และให้คําแนะนําในการ 

ปรับตวัให้เข้ากบัการปฏิบตังิาน 

5) มีกระบวนการวดัและประเมนิผลการปฏิบตังิานของนกัศกึษา  

6) มีกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

 

 สหกิจศกึษาเป็นทางเลือกหนึง่ ของการจดัการศกึษา ท่ีทําให้นกัศกึษาสามารถเรียนรู้การ

ทํางานจริงก่อนสําเร็จการศกึษา ได้คดิเป็น ทําเป็น และสามารถเช่ือมโยงโลกการศกึษากบัโลกการ

ทํางานได้ มีความรับผิดชอบสามารถปรับตวัแก้ปัญหาท่ีเกิดในงานและองค์กร และพร้อมในการ

ทํางานทนัทีหลงัสําเร็จการศกึษา การดําเนนิงานสหกิจศกึษาอยา่งมีประสทิธิภาพและประสบ

ความสําเร็จตามวตัถปุระสงค์จําเป็นต้องได้รับความร่วมมือด้วยดีจากสถานประกอบการในทกุ

กระบวนการอยา่งจริงจงั สําหรับ สถาบนั อดุมศกึษา เองควรมีการกําหนดนโยบาย จดัทํา แผนการ

ดําเนินงานและกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีควรจดัให้มีขึน้ในแตล่ะกระบวนการ ของสหกิจศึกษาเพ่ือเตรียมความ

พร้อม รองรับและผลกัดนัให้สหกิจศกึษาเป็นแนวทางการศกึษาท่ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่นกัศกึษา และ

เป็นกลไกในการพฒันาศกัยภาพนกัศกึษาอยา่งแท้จริง 
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 การดาํเนินงานสหกิจศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 

 องค์กรผู้ใช้บณัฑติได้วิพากษ์สถาบนัอดุมศกึษาวา่ไมส่ามารถผลติบคุลากรท่ีมีคณุภาพตรง

กบัความต้องการของภาคอตุสาหกรรม โดยเหน็วา่ยงัขาดแรงงานท่ีมีทกัษะทางอาชีพและขาดการ

เช่ือมโยงหรือความสมัพนัธ์ระหวา่งสถาบนัอดุมศกึษ าและองค์กรผู้ใช้บณัฑิต ประกอบกบั ประเทศ

ตา่งๆ ได้พฒันาไปสูเ่ศรษฐ กิจบนพืน้ฐานของความรู้ เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนั ของ

ประเทศ สมรรถนะของคนเป็นกลไกสําคญัในการขบัเคล่ือน การพฒันาการผลิตบณัฑิตจงึเป็นปัจจยัท่ี

สถาบนัอดุมศกึษาต้องให้ความสําคญั สหกิจ ศกึษาจงึเป็นทางเลือกหนึง่ท่ีสถาบนัอดุมศกึษานํามาใช้

ในการจดัการศกึษาเพ่ือพั ฒนาศกัยภาพนกัศกึษาก่อนสําเร็จการศกึษา  ปัจจบุนัมีสถาบนัอดุมศกึษา

ทัง้ 9 เครือขา่ยกวา่ 97 แหง่ (สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา . 2554: ออนไลน์) จดัการศกึษา

ในรูปแบบสหกิจศกึษาโดยนํากระบวนการและมาตรฐานสหกิจศกึษาข้างต้นมาเป็นแนวทาง  อยา่งไรก็

ตามการจดัการ สหกิจศกึษาของ สถาบนัอดุมศกึษาแตล่ะแหง่นัน้ยงัมีความแตกตา่งกนั แม้วา่ จะมี

กระบวนการและมาตรฐานการดําเนินงานสหกิจศกึษาเป็นกรอบแนวทางให้ยดึถือปฏิบตัก็ิตา ม ในท่ีนี ้

ผู้ วิจยัขอนําเสนอลกัษณะของการจดัดําเนินงานสหกิจศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษา เพียง 3 แหง่ ได้แก่ 

มหาวิทยาลยัศรีปทมุ ซึง่เป็ นการศกึษาตนเอง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารีและมหาวิทยาลยัวลยั

ลกัษณ์ ซึง่เป็นมหาวิทยาลยัท่ี ได้รับรางวลัการจดัดําเนนิงานสหกิจศกึษาดีเดน่จากการคดัเลือกของ

คณะกรรมการในงานวนัสหกิจศกึษาไทยครัง้ท่ี 2 ประจําปี 2553 และครัง้ท่ี 3 ประจําปี 2554 จดัโดย

สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา(สกอ.) ร่วมกบัสมาคมสหกิจศกึษาไทย ดงันี ้ 

 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 1.  ด้านการจัดหลักสูตรสหกจิศกึษา 

 มหาวิทยาลยัศรีปทมุเป็นสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนรายแรกๆ ท่ีได้เข้าร่วมโครงการนําร่องใน

การจดัการศกึษาสหกิจศกึษาตัง้แตปี่การศกึษา 2545 ปัจจบุนั ในระดบัปริญญาตรี หลกัสตูร 4 ปีมี

หลกัสตูรสหกิจศกึษา 31 หลกัสตูรจากทัง้หมด 33 หลกัสตูร คดิเป็นร้อยละ  94 (มหาวิทยาลยัศรีปทมุ .  

2554: 126-376) มหาวิทยาลยัศรีปทมุจดัการศกึษาระบบทวิภาค มีนโยบายให้บรรจสุหกิจศกึษาเป็น

รายวิชาในหลกัสตูรโดยระบไุว้ในกลุม่วิชาเอก เลือกมีคา่หนว่ยกิต 6-9 หนว่ยกิต  สาขาวิชาเป็นผู้

พจิารณาให้ความเห็นชอบคดัเลือกนกัศกึษาท่ีมีคณุสมบตัติามเง่ือนไขกําหนดเข้าหลกัสตูรรายวิชา  

สหกิจศกึษา และได้กําหนดรายวิชาสหกิจศกึษาไว้ในภาคการศกึษาปกตภิาคท่ี 1 หรือ 2 ของปีท่ี 4 

 2.  ด้านการจัดหน่วยงานสหกจิศกึษา 

 มหาวิทยาลยัศรีปทมุได้ มีการจดัตัง้ หนว่ยงานสหกิจศกึษาเรียกวา่ ศนูย์สหกิจศกึษาและ

พฒันาอาชีพ(Cooperative Education and Career Development Center) สงักดักลุม่งานกิจการ

สมัพนัธ์เป็นหนว่ยงานกลางระดบัสถาบนัทําหน้าท่ีประสานงาน สง่เสริมและสนบัสนนุการดําเนินงาน

สหกิจศกึษาของคณะ และสถานประกอบการ โดยแบง่สว่นงานออกเป็น 2 สว่นงานตามภาระงาน คือ  
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งานสหกิจศกึษาและงานจดัหางาน สําหรับโครงสร้างการบริหารงาน  (มหาวิทยาลยัศรีปทมุ . 2554: 

ออนไลน์ ) กําหนดให้มีผู้ อํานวยการศนูย์สหกิจศกึษาและพฒันาอาชีพเป็นผู้บริหารสงูสดุ และมีรอง

ผู้ อํานวยการศนูย์ฯ ชว่ยกํากบัดแูลการดําเนิ นงานภายในศนูย์ฯ ทัง้นีใ้นการบริหารงานนัน้ได้มีการ

แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารศนูย์สหกิจศกึษาและพฒันาอาชีพขึน้ ทําหน้าท่ีกํากบั ตดิตามการ

ดําเนินงานของศนูย์ฯ ซึง่ประกอบด้วย รองอธิการบดี เป็นประธาน ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายวิชาการประจํา

คณะ เป็นกรรมการ ผู้ อํานวยการศนูย์สหกิจศกึ ษาและพฒันาอาชีพ เป็นกรรมการและเลขานกุาร 

(มหาวิทยาลยัศรีปทมุ . 2550) มีเจ้าหน้าท่ีประจําศนูย์ฯ ทําหน้าท่ีในการประสานงานจดัหาสถาน

ประกอบการ จดัหางาน จดัทําเอกสารตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง ประสานงานสถานประกอบการในการ

คดัเลือกและสมัภาษณ์นกัศกึษา จดักิจกรรมเตรียมความพร้อมให้ แก่นกัศกึษา  ให้คําปรึกษา และ

ประสานงานกบัคณะ /สาขาวิชา นอกจากนัน้ในสว่นของคณะ /สาขาวิชามีผู้ชว่ยคณบ ดีฝ่ายวิชาการ

และหวัหน้าสาขาวิชา ทําหน้าท่ีประสานงานด้านสหกิจศกึษาภายในคณะ /สาขาวิชา มีการกําหนด

อาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศกึษาประจําสาขาวิชา ทําหน้าท่ีพจิารณาสถานประกอบการ รับรองงาน 

คดัเลือกและจบัคูน่กัศกึษากบัสถานประกอบการ จดัอ บรมเตรียมความพร้อมเพิม่เตมิแก่นกัศกึษา 

ตดิตามและให้คําปรึกษาทัง้ด้านวิชาการและด้านความเป็นอยูข่องนกัศกึษา นเิทศงานสหกิจศกึษา 

ประเมินรายงาน จดักิจกรรมท่ีเก่ียวข้องหลงัสิน้สดุการปฏิบตังิานสหกิจศกึษา และประเมินผล

นกัศกึษา  รวมทัง้ ได้มีการจดัทําคูมื่อสหกิจศกึษา ขั ้ นตอนการดําเนินงานสหกิจศกึษา ปฎิทินสหกิจ

ศกึษา แบบฟอร์มท่ีต้องใช้ทัง้ในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ และเอกสารอิเล็คทรอนิกส์ เพ่ือเป็นแนวทาง

สําหรับการดําเนนิงานสหกิจศกึษาไว้อยา่งชดัเจน และยงัมีการนําเทคโนโลยีเข้ามาชว่ยในการ

ปฏิบตังิาน เชน่ ว็บไซด์ เฟสบุ๊ค เพ่ือเป็นชอ่งท างในการตดิตอ่ส่ือสาร ประชาสมัพนัธ์การดําเนินงาน 

และเป็นแหลง่รวบรวมองค์ความรู้ด้านสหกิจศกึษาและด้านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องและ ยงัได้มีการพฒันา

ระบบสหกิจศกึษาออนไลน์เข้ามาใช้ในการปฏิบตังิานสหกิจศกึษาอีกด้วย   

 3. ด้านการจัดกจิกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการดาํเนินงานสหกจิศึกษา 

     3.1 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา  ก่อนออกปฏิบตังิานสหกิจศกึษา

ของนกัศกึษาสหกิจศกึษา  ศนูย์สหกิจศกึษาฯ จะ จดัให้มีการเตรียมความพร้อมให้แก่ นกัศกึษา ท่ีเข้า

ร่วมสหกิจศกึษาด้วยการ เสริมความรู้และทกัษะทัง้ด้านวิชาการ วิชาชีพ และด้านตา่งๆ ท่ีมีความ

จําเป็นและเป็นประโยชน์ตอ่การ ปฏิบตังิานของนกัศกึษาสหกิจศกึษา ซึง่จะจดัให้มีขึน้ลว่งหน้า 1 ภาค

การศกึษา โดยในระยะแรกการเตรียมความพร้อมนกัศกึษาสหกิจศกึษาจะจดัอบรมเป็นกิจกรรมเสริม

หลกัสตูรซึง่จะจดัในชว่งเวลาท่ีนกัศกึษาวา่งจากการเรียนตามตารางเรียนปกต ิตอ่มาได้ปรับให้กา ร

เตรียมความพร้อมสว่นหนึง่ บรรจไุว้ในรายวิชาบณัฑิตในอดุมคต ิ 2 อีกสว่นหนึง่ ยงัคงจดัอบรมเป็น

กิจกรรมเสริมหลกัสตูร สําหรับหวัข้อการอบรมท่ีได้จดัให้แก่นกัศกึษา ได้แก่ เทคนิคการเขียน Resume 
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และ Profile การเตรียมตวัสมัภาษณ์ การพฒันาบคุ ลิกภาพ การปรับตวัและการสร้างสมั พนัธภาพใน

การทํางาน การคดิเชงิบวก /EQ: ความฉลาดทางอารมณ์ ทกัษะการใช้ภาษาองักฤษ ทกัษะการใช้

คอมพวิเตอร์ ทั กษะการใช้เคร่ืองใช้สํานกังาน นอกกจากนัน้ได้ จดัให้มีการปฐมนเิทศนกัศกึษาสหกิจ

ศกึษาในชว่ง 1 สปัดาห์ก่อนการออกปฏิบตังิานสหกิจศกึษา โดยนกัศกึษาจะได้รับฟังโอวาทจา กรอง

อธิการบดี และได้พบกบัอาจารย์ท่ีปรึกษาซึง่จะได้มีการแนะนําการปฏิบตัตินในสถานประกอบการ 

ชีแ้จงกฎ ระเบียบ ข้อควรปฏิบตัติา่งๆ เพ่ือให้นกัศกึษาได้มีความพร้อมและมัน่ใจในการออก

ปฏิบตังิานสหกิจศกึษาในสว่นของคณะ/สาขาวิชาก็จะมีการจดัอบรมเตรียมความพร้อมเพิม่เตมิให้แ ก่

นกัศกึษาในหวัข้อท่ีเก่ียวข้องและจําเป็นกบัวิชาชีพ  

     3.2 การจัดหางานและการรับรองงานสหกจิศกึษา เจ้าหน้าท่ีประจําศนูย์สหกิจศกึษา

และพฒันาอาชีพจะทําหน้าท่ีในการประสานงานจดัหาสถานประกอบการ จดัหางาน และสง่ข้อมลูไป

ยงัคณะ /สาขาวิชาทําหน้าท่ีพจิารณาสถานประกอบการ รั บรองงาน และคดัเลือกนกัศกึษาเข้า

ปฏิบตังิาน อยา่งไรก็ตามปัจจบุนัการดําเนินงานเก่ียวกบัเร่ืองนีมี้แนวปฏิบตัท่ีิแตกตา่งกนัไปในแตล่ะ

คณะ /สาขาวิชาบ้าง เชน่ คณะนิเทศศาสตร์ผู้ รับผิดชอบประจําสาขาวิชาจะเป็นผู้ประสานงานและ

จดัหาสถานประกอบการ จดัหางานและรับรองงานให้แก่นกั ศกึษา หลงัจากนัน้จงึสง่ข้อมลูการจบัคู่

ระหวา่งสถานประกอบการกบันกัศกึษาแจ้งไปยงัศนูย์สหกิจศกึษาฯ ทราบเพ่ือดําเนินการจดัทํา

หนงัสือสง่ตวันกัศกึษาและประสานงานกบัสถานประกอบการในสว่นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป (นาตยา  

กนัทะเสนา . 2554: สมัภาษณ์) คณะศลิปศาสตร์ คณะบญัชี และคณะบริหารธุรกิจ เจ้าหน้าท่ีประจํา

ศนูย์สหกิจศกึษาฯ จะเป็นผู้ตดิตอ่ประสานงานสถานประกอบการ จดัหางาน และสง่ข้อมลูไปยงัคณะ

เพ่ือพจิารณารับรองงานตอ่ไป อยา่งไรก็ตามท่ีผา่นมาลกัษณะงานท่ีได้รับเสนอจากสถานประกอบการ

ของทกุคณะ/สาขาวิชายงัไมช่ดัเจนในรายละเอียดงาน สว่นใ หญ่มกัจะเป็นภาพกว้างๆ ท่ีระบเุพียงแค่

แผนกท่ีสถานประกอบการยินดีรับนกัศกึษาเข้าปฏิบตังิาน จงึทําให้การพจิารณารับรองคณุภาพงาน

ไมมี่ประสทิธิภาพเทา่ท่ีควร และยงัเป็นความเส่ียงในการสง่นกัศกึษาไปปฏิบตังิานสหกิจศกึษา ทัง้นี ้

จะทราบรายละเอียดงานท่ีนกัศกึษาไปปฏิบตัก็ิต่ อเม่ือนกัศกึษาได้เข้าไปปฏิบตังิาน ณ สถาน

ประกอบการแล้ว   

     3.3 การคัดเลือกนักศึกษาเข้าปฏิบัตงิานในสถานประกอบการ  คณะบญัชี คณะ

นเิทศศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศาสตร์ กําหนดให้อาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศกึษาหรือกรรมการของคณะเป็นผู้พจิารณาความเหมาะสม

ตามเกณฑ์คณุสมบตัเิบือ้งต้นและเกณฑ์ท่ีสถานประกอบการเสนอมา และแจ้งข้อมลูให้ศนูย์สหกิจ

ศกึษาและพฒันาอาชีพทราบ กรณีท่ีสถานประกอบการต้องการคดัเลือกนกัศกึษา เจ้าหน้าท่ีศนูย์สห

กิจศกึษาและพฒันาอาชีพจะเป็นผู้ประสานงานเพ่ือนดัหมายวั น เวลาในการให้นกัศกึษาเข้า
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สมัภาษณ์ ณ สถานประกอบการตอ่ไป  (พรรณทิพย์ อยา่งกลัน่ ; เยาวลกัษณ์ ปานเพช็ร ; อนพทัย์  

หนองคู; นาตยา กนัทะเสนา . 2554: สมัภาษณ์) สําหรับคณะศลิปศาสตร์ ได้เปิดโอกาสให้นกัศกึษา

เลือกสมคัรงานสหกิจศกึษากบัสถานประกอบการท่ีได้มีการประกาศรายช่ือผา่นเว็บไซต์ไว้จํานวน 1 แหง่

ตอ่ครัง้ โดยผา่นการพจิารณาคดัเลือกจากอาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศกึษาประจําสาขาวิชา กรณีท่ีสถาน

ประกอบการต้องการคดัเลือกนกัศกึษา เจ้าหน้าท่ีศนูย์สหกิจศกึษาและพฒันาอาชีพจะเป็นผู้

ประสานงานนดัหมายวนั เวลาเพ่ือให้นกัศกึษาเข้าสมัภาษณ์ ณ สถานประกอบการ (สํารวย เหลือล้น .  

2554: สมัภาษณ์) อยา่งไรก็ตามภายหลงัเสร็จสิน้กระบวนการคดัเลือกนกัศกึษาสหกิจศกึษา เจ้าหน้าท่ี

ประจํา ศนูย์สหกิจศกึษา ฯ จะรับผดิชอบในการประกาศรายช่ือผลการคดัเลือกนกัศกึษาและสถาน

ประกอบการให้คณะ/สาขาวิชา และนกัศกึษาทราบเพ่ือเตรียมตวัไปปฏิบตังิานสหกิจศกึษาตอ่ไป  

      3.4 การให้คาํปรึกษา แก้ไขปัญหา และการนิเทศงานสหกิจศึกษา  กําหนดให้

เจ้าหน้าท่ีศนูย์สหกิจศกึษาและพฒันาอาชีพ มีหน้าท่ีให้คําปรึกษา แนะนํานกัศกึษาสหกิจศกึษา   

นอกจากนัน้กําหนดให้มีอาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศกึษาประจําคณะ /สาขาวิชา ทําหน้าท่ีตดิต าม

นกัศกึษาอยา่งสม่ําเสมอเพ่ือให้คําแนะนํา ชว่ยเหลือนกัศกึษาในด้านตา่งๆ แก้ไขปัญหาทัง้ด้านชีวิต

สว่นตวั ความเป็นอยู ่และการปฏิบตังิานสหกิจศกึษา โดยใช้ส่ือตา่งๆ เชน่ โทรศพัท์ อีเมล์ social 

network ตา่งๆ นอกจากนัน้อาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศกึษาจะต้องเดนิทางไปนเิทศงาน สหกิจศกึษา

นกัศกึษา ณ สถานประกอบการอยา่งน้อย 1 ครัง้ ในชว่งระหวา่งสปัดาห์ท่ี 5-12 ของการปฏิบตังิาน 

โดยเจ้าหน้าท่ีศนูย์สหกิจศกึษาฯ จะรวบรวมข้อมลูนกัศกึษา สถานประกอบการมอบให้ผู้ชว่ยคณบดี

ฝ่ายวิชาการ หวัหน้าสาขาวิชาแตล่ะคณะ เพ่ือกําหนดอาจารย์นเิทศและจดัทําแผนการนิ เทศงาน       

สหกิจศกึษาตอ่ไป โดยคณะและสาขาวิชาจะเป็นผู้ รับผดิชอบในการประสานงานสถานประกอบใน

การนดัหมายวนั เวลาเข้านเิทศงานสหกิจศกึษา(ศนูย์สหกิจศกึษาและพฒันาอาชีพ. 2553: 15) 

      3.5 การจัดค่าตอบแทนและสวัสดกิารให้นักศึกษาสหกิจศึกษา  กําหนดให้เจ้าหน้าท่ี

ศนูย์สหกิจศกึษาฯ ร่วมกบัคณะประสานงานจดัหางานให้กบันกัศกึษาสหกิจศกึษา โดยเน้นให้ความรู้

ความเข้าใจในหลกัการสหกิจศกึษาและหารือร่วมกนักบัสถานประกอบการเพ่ือให้สถานประกอบการ

จา่ยคา่ตอบแทนการปฏิบตังิานสหกิจศกึษาแก่นกัศกึษา อยา่งไรก็ตามปัจจบุนัสถานประกอบการสว่น

หนึง่ยินดีจ่ ายคา่ตอบแทนและสวสัดกิารให้แก่นกัศกึษาสหกิจศกึษา แตก็่ยงัมีสถานประกอบการอีก

จํานวนหนึง่ท่ียินดีรับนกัศกึษาสหกิจศกึษาเข้าปฏิบตังิานแตย่งัไมมี่การจา่ยคา่ตอบแทนและสวสัดกิาร

ให้แก่นกัศกึษาสหกิจศกึษา กรณีนีใ้นการพจิารณาสถานประกอบการจะให้ความสําคญักบัคณุภาพ

และลกัษณะ งานท่ีสถานประกอบการเสนอมา และประสบการณ์ของสถานประกอบการในการ

ดําเนนิงานสหกิจศกึษาเป็นประเดน็สําคญัในการพจิารณาเลือกสถานประกอบการ(เยาวลกัษณ์  ปานเพช็ร;

นฤมล  ป่ินโต. 2554: สมัภาษณ์)       
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  3.6 การวัดและประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา  ได้กําหนดระบบการวดัและการ

ประเมิ นผลรายวิชาสหกิจศกึษาเป็นระดบัคะแนนตวัอกัษร คือ S (Satisfactory = ผา่น ) และ U 

(Unsatisfactory = ไมผ่า่น) ซึง่การประเมินผลเพ่ือกําหนดระดบัคะแนนของรายวิชาสหกิจศกึษาจะ

พจิารณาจากหลกัเกณฑ์ ดงันี ้(ศนูย์สหกิจศกึษาและพฒันาอาชีพ. 2553: 17) 

1) ผลการประเมนิการปฏิบตังิานโดยพนกังานท่ีปรึกษา                          50%  

2) การมีสว่นร่วมในการเตรียมความพร้อมโดยอาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศกึษา   5% 

3) ผลการประเมนิรายงานและการนําเสนอรายงานโดยอาจารย์ท่ีปรึกษา 

สหกิจศกึษา/คณะกรรมการคณะ สาขาวิชา    30% 

4) ผลการสอบประมวลความรู้      15% 

 ทัง้นี ้คณะศลิปศาสตร์ คณะนเิทศศาสตร์กําหนดให้นกัศกึษาต้องได้คะแนนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 

60 คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์กําหนดให้

นกัศกึษาต้องได้คะแนนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 70 และคณะบญัชีกําหนดให้นกัศกึษาต้องได้คะแนนไม่

น้อยกวา่ร้อยละ 80 จงึจะถือวา่ผา่นได้รับผลการประเมินในระดบัคะแนนตวัอกัษร S นกัศกึษาท่ีได้รับ

การประเมินระดบัคะแนนตวัอกัษร U ในรายวิชาสหกิจศกึษา จะเลือกไปปฏิบตังิานสหกิจศกึษาอีกครัง้

ในภาคการศกึษาตอ่ไปหรือเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาเอกเลือกทดแทนก็ได้ขึน้อยูก่บัการพจิารณา

ของคณะ/สาขาวิชา   

 4. ด้านการจัดบริการอ่ืนๆ ท่ีต่อเน่ืองจากสหกจิศกึษา 

 ศนูย์สหกิจศกึษาและพฒันาอาชีพ (2553: 58) นอกเหนือจากการดําเนนิงานสหกิจศกึษา

ครอบคลมุทกุกระบวนการดงักลา่วข้างต้นแล้ว ศนูย์สหกิจศกึษาและพฒันาอาชีพยงัได้ให้บริการอ่ืนๆ 

ท่ีตอ่เน่ืองจากสหกิจศกึษาได้แก่ การให้ บริการแบบทดสอบความถนดัโดยจดัแบบทดสอบความถนดั

ความรู้ความสามารถทัว่ไปให้แก่นกัศกึษาเพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์ในการสอบคดัเลือกเข้าทํางาน    

บริการจดัหาแหลง่งานโดยทําหน้าท่ีเป็นหนว่ยงานกลางประสานงานกบัหนว่ยงานภายในและ

ภายนอกเก่ียวกบัตําแหนง่งานและแหลง่งานทัง้ลกัษณะ งานประจํา(Full Time) และงานพิเศษ (Part 

Time) เพ่ือสร้างงานและสร้างรายได้ให้แก่นกัศกึษาในระหวา่งศกึษา  และสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่

บณัฑิต/ศษิย์เก่า การจดับริการวิชาการให้แก่สถานประกอบการ การ บริการข้อมลูขา่วสารสาระนา่รู้ท่ี

เป็นประโยชน์ตอ่การเตรียมความพร้อมก่อน ก้าวสูโ่ลกอาชีพ (ศนูย์สหกิจศกึษาและพฒันาอาชีพ . 

2554: ออนไลน์) 
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 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 จากการศกึษาข้อมลูจากเอกสารสิง่พมิพ์ตา่งๆ  ได้แก่ คูมื่อสหกิจศกึษาสําหรับนกัศกึษาและ

อาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศกึษา คูมื่อสหกิจศกึษาสําหรับสถานประกอบการ ประกาศมหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีสรุนารี เร่ือง การเตรียมสหกิจศกึษาและการปฏิบตังิานสหกิจศกึษา ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีสรุนารี วา่ด้วยสหกิจศกึษา พ .ศ.2554 เอกสารรายงานสภาพการดําเนินงานสหกิจศกึษา

และเอกสารสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ ท่ีมีการประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่  รวมทัง้ข้อมลูท่ีเผยแพร่ผา่นท างเว็บไซต์  

สรุปสภาพการจดัดําเนินงานสหกิจศกึษาของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี (มทส.) ดงันี ้ 

 1. ด้านการจัดหลักสูตรสหกจิศกึษา 

 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารีได้พฒันาหลกัสตูรสหกิจศกึษามาตัง้แตปี่การศกึษา  2536 ซึง่

ถือเป็นมหาวิทยาลยัแหง่แรกในประเทศไทยท่ีดําเนินงานทา งด้านสหกิจศกึษา โดยจดัหลกัสตูรสหกิจ

ศกึษาไว้เป็นรายวิชาบงัคบัของนกัศกึษาปริญญาตรีทกุสาขาวิชา  รวม 29 หลกัสตูรจาก  31 หลกัสตูร 

(ร้อยละ  93.5) ภายใต้กรอบการจดัการศกึษาแบบระบบไตรภาค (Trimester) โดยใน 1 ปีการศกึษา

ประกอบด้วย 3 ภาคการศกึษา โดยกําหนดให้หลกัสตูรสหกิจศกึษ ามีจํานวนหนว่ ยกิต 9 หนว่ยกิต  

เป็นรายวิชาเตรียมสหกิจศกึษา 1 หนว่ยกิต และรายวิชาสหกิจศกึษา  8 หนว่ยกิต ได้จดัรายวิชาสหกิจ

ศกึษาไว้ในภาคการศกึษาท่ี 1 และ 2 ของปีท่ี 4 ยกเว้นสาขาเทคโนโลยีการจดัการกําหนดให้นกัศกึษา

ไปปฏิบตังิานสหกิจศกึษาจํานวน 2 ครัง้ โดยกําหนดไว้ในชั ้ นปีท่ี 3 ภาคการศกึษาท่ี 3 และชัน้ปีท่ี 4 

ภาคการศกึษาท่ี 2   

 2. ด้านการจัดหน่วยงานสหกจิศกึษา 

 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี (2555: ออนไลน์) ได้มีการจดัตัง้ศนูย์สหกิจศกึษาและพฒันา

อาชีพเป็นหนว่ยงานสหกิจศกึษาถือเป็นหนว่ยงานกลางระดบัสถาบนั มีการจดัแบง่สว่นงานภาย ใน

ศนูย์สหกิจศกึษาและพฒันาอชีพออกเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายพฒันางานสหกิจศกึษา ฝ่ายพฒันาอาชีพ  

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  สําหรับโครงสร้างการบริหารงานภา ยในศนูย์สห

กิจศกึษาและพฒันาอาชีพกําหนดให้ผู้ อํานวยการศนูย์สหกิจศกึษาและพฒันาอาชีพเป็นผู้บริหารสงูสดุ

ของศนูย์ฯ มีรองผู้ อํานวยการศนูย์สหกิจศกึษาและพฒันาอาชีพ และมีหวัหน้าฝ่ายรับผดิชอบดแูลงาน

ในแตล่ะฝ่าย  การบริหารงานได้กําหนดให้มีคณะกรรมการบริหารศนูย์สหกิจศกึษาและพฒันาอาชีพ

ประกอบด้วยอธิการบดี เป็นประธาน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นรองประธาน รองอธิการบดีฝ่า ย

กิจการนกัศกึษา คณบดีสํานกัวิชาหรือผู้แทน ผู้ อํานวยการศนูย์บริการการศกึษา ผู้ อํานวยการเทคโนธานี 

ผู้แทนจากสถานประกอบการจํานวน 3 ทา่น เป็นกรรมการ ผู้ อํานวยการศนูย์สหกิจศกึษาและพฒันา

อาชีพเป็นกรรมการและเลขานกุาร รองผู้ อํานวยการศนูย์สหกิจศกึษาและพฒันาอาชีพเป็นผู้ชว่ยเลขานกุาร 

ทําหน้าท่ีกํากบั ตดิตามการดําเนินงานของหนว่ยงานสหกิจศกึษา ในการบริหารงานได้กําหนดให้ศนูย์

สหกิจศกึษาและพฒันาอาชีพมีหน้าท่ีในการเตรียมความพร้อมนกัศกึษา จดัหางาน จดัสง่นกัศกึษาไป
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ปฏิบตังิาน ประสานงานทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง จดักิจกรรมเสริมตา่งๆ และให้คําปรึกษ าแก่นกัศึกษา ซึง่

ภาระงานข้างต้นเป็นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีประจํา ศนูย์สหกิจศกึษาและพฒันาอาชีพ ท่ีสงักดั

ในแตล่ะฝ่าย สําหรับการดําเนินงานสหกิจศกึษาประจําสาขาวิชาจะมีการแตง่ตัง้คณาจารย์นิเทศทํา

หน้าท่ีให้คําแนะนําเก่ียวกบัรายวิชาสหกิจศกึษา ตดิตามความก้าวหน้าการปฏิบั ตงิาน นิเทศงานสห

กิจศกึษา ณ สถานประกอบการ ร่วมกิจกรรมตามท่ีศนูย์กําหนด และร่วมประเมนิผลรายวิชาสหกิจศกึษา

ของนกัศกึษา ทัง้นีใ้นแตล่ะสาขาวิชาอธิการบดีจะมีการแตง่ตัง้ประธานคณาจารย์นิเทศเพ่ือทําหน้าท่ี

ให้คําแนะนําและข้อเสนอแนะในการจดัหางานท่ีมีคณุภาพ พิจารณารับรองง านท่ีได้รับการเสนองาน

จากสถานประกอบการ ให้คําแนะนํานกัศกึษาในการลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศกึษาและในสว่น

ท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมสหกิจศกึษาทกุๆ ด้าน พจิารณาให้ความเห็นกรณีนกัศกึษาขอเล่ือนการไป

ปฏิบตังิานหรือขอลาออกจากการเป็นนกัศกึษาสหกิจศกึษา พจิารณาร่วมกบัผู้ อํา นวยการศนูย์ให้

ความเหน็ชอบในการให้นกัศกึษาสหกิจศกึษากลบัจากสถานประกอบการก่อนสิน้สดุการปฏิบตังิาน 

และประสานงานกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัรายวิชาสหกิจศกึษาในสาขาวิชาทกุๆ ด้านกบัศนูย์ (มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีสรุนารี. 2554: 3-4) และได้มีการจดัทําคูมื่อสหกิจศกึษา ขัน้ตอนการดําเนินงานสหกิจศกึษา 

ปฎิทินสหกิจศกึษา แบบฟอร์มท่ีต้องใช้ทัง้ในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ และเอกสารอิเล็คทรอนิกส์ เพ่ือ

เป็นแนวทางสําหรับการดําเนินงานสหกิจศกึษาไว้อยา่งชดัเจน และยงัมีการนําเทค โนโลยีเข้ามาชว่ย

ในการปฏิบตังิานโดยมีเว็บไซด์ เฟสบุ๊คประจําหนว่ยงานสหกิจศกึษาเพ่ือเป็นชอ่งทางในการตดิตอ่ส่ือสาร 

ประชาสมัพนัธ์การดําเนินงาน และเป็นแหลง่รวบรวมองค์ความรู้ด้านสหกิจศกึษาและด้านอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวข้อง  และยงัได้มีการพฒันาระบบสหกิจศกึษาออนไลน์เข้ามาใช้ในการปฏิบตังิานสหกิจศกึษา  

นอกจากนีม้หาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี ยงัได้กําหนดให้การดําเนินงานด้านสหกิจศกึษา  เป็นหนึง่ใน

แผนยทุธศาสตร์การพฒันามหาวิทยาลยัในระยะ 10 ปี (2555-2565) 

   3. ด้านการจัดกจิกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการดาํเนินงานสหกจิศกึษา 

       3.1 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี

(2554: 2) ได้กําหนดให้กิจกรรมเตรียมความพร้อมนกัศกึษาเป็นรายวิชาเตรียมสหกิจศกึษาในหลกัสตูร

และกําหนดแผนการเรียนไว้ก่อนรายวิชาสหกิจศกึษา โดยมีระยะเวลาไมน้่อยกวา่  30 ชั่วโมง  ซึง่ได้

กําหนดหวัข้ออบรมตา่งๆ ไว้  ได้แก่ การเลือกงานและสถานประกอบการ การเขียนใบสมคัรงานและ

ประวตัสิว่นตวั การเตรียมตวัสมัภาษณ์ การบรรยายพเิศษของสถานประกอบการ การพฒันาบคุลกิภาพ 

การนําเสนอโครงการ/ผลงาน การเขียนรายงาน ความปลอดภยัในโรงงาน กิจกรรม 5 ส และการบริหารงาน

ระบบคณุภาพ ISO 9000 นอกจากนัน้ยงัจดัให้ มีการปฐมนเิทศนกัศกึษาสหกิจศกึษา โดยนกัศกึษาจะ

ได้ฟังโอวาทจากอธิการบดี และพบอาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศกึษาเพ่ือแนะนําการปฏิบตัตินในสถาน

ประกอบการ ชีแ้จงข้อมลูท่ีเก่ียวข้องและสิ่งท่ีต้องปฏิบตั ิ 
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      3.2 การจัดหางานและการรับรองงานสหกจิศกึษา เจ้าหน้าท่ีในฝ่ายพฒันางานสหกิจศกึษา 

ศนูย์สหกิจศกึษาฯ เป็นผู้ รับผดิชอบจดัหางานคณุภาพ และมีจํานวนเพียงพอให้กบันกัศกึษาในแตล่ะ

ภาคการศกึษาลว่งหน้าอยา่งน้อย 1 ภาคการศกึษา โดย จะประสานงานเพ่ือให้ สถานประกอบการ

เสนองานสหกิจศกึษาตามแบบฟอร์มท่ี ได้กําหนดไว้ ซึง่สถานประกอบการจะให้รายละเอียดเก่ียวกบั

สถานประกอบการ คณุลกัษณะของนกัศกึษาและรายละเอียดเก่ียวกบังาน จํานวน ชัว่งโมงการทํางาน 

ชว่งเวลาหรือระยะเวลาท่ีต้องการ ให้นกัศกึษาปฏิบตังิาน คา่ตอบแทนและ สวสัดกิารตา่งๆ ท่ีนกัศกึษา

จะได้รับจากการปฏิบตังิาน  โดยมีการแตง่ตัง้ประธานคณาจารย์นิเทศเพ่ือทําหน้าท่ีให้คําแนะนําและ

ข้อเสนอแนะในการจดัหางานท่ีมีคณุภาพ พิจารณารับรองงานท่ีได้รับการเสนองานจากสถานประกอบการ 

      3.3 การคัดเลือกนักศึกษาเข้าปฏิบัตงิานในสถานประกอบการ  ภายหลงัการจดัหางาน

และสถานประกอบการ เรียบร้อยแล้ว ศนูย์สหกิจศกึษาฯ จะ ประกาศรายช่ือสถานประกอบการและ

ตําแหนง่งานเพ่ือให้นกัศกึษาใช้เป็นข้อมลูในการเลือก สมคัรงานสหกิจศกึษา  ซึง่ในก ารสมคัรงาน     

สหกิจศกึษานัน้จะดําเนินการเสมือนการรับสมคัรงานจริง โดยให้นกัศกึษาสามารถสมคัรงานได้ 2 ครัง้ 

เลือกสถานประกอบการท่ีประกาศไว้ 1 แหง่ตอ่ 1 ครัง้ของการสมคัร สําหรับการคดัเลือกนกัศกึษานัน้

สถานประกอบการจะเป็นผู้พจิารณาคดัเลือกนกัศกึษาเข้าปฏิบตังิานโดย พิจารณาจากใบสมคัรและ

การสมัภาษณ์  

   3.4 การให้คาํปรึกษา แก้ไขปัญหา และการนิเทศงานสหกิจศึกษา  มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีสรุนารี(2554: 4) ได้กําหนดให้มีการแตง่ตัง้คณาจารย์นิเทศ โดยกําหนดคณุสมบตัไิว้จะต้อง

เป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์การสอนไมน้่อยกวา่ 1 ภาคการศกึษา เป็นคณาจารย์ประจําสาขาวิชาท่ีนกัศกึษา

สหกิจศกึษาสงักดั ทําหน้าท่ีให้คําแนะนําเก่ียวกบัรายวิชาสหกิจศกึษา ตดิตามความก้าวหน้าการ

ปฏิบตังิาน โดยใช้ชอ่งทางการส่ือสารท่ีหลากหลายทัง้โทรศพัท์ อีเมล์ social network นอกจากนัน้ยงั

กําหนดให้คณาจารย์นิเทศต้องนิเทศงานสหกิจศกึษา ณ สถานประก อบการขณะนกัศกึษาปฏิบตังิาน

สหกิจศกึษาอยา่งน้อย 1 ครัง้ ในชว่งระหวา่งสปัดาห์ท่ี 5-12 ของการปฏิบตังิาน  ซึง่การออกนิเทศ

งานสหกิจศกึษากําหนดให้มีการนเิทศสถานประกอบการ 2 แหง่ตอ่หนึง่วนั โดยเจ้าหน้าท่ีศนูย์สหกิจ

ศกึษาฯ จะประสานงานการนดัหมายวนั เวลาการนเิทศงาน และรวบ รวมข้อมลูรายละเอียดนกัศกึษา 

สถานประกอบการสง่มอบให้กบัอาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศกึษาลว่งหน้า ในระหวา่งการนเิทศงาน

คณาจารย์นิเทศจะต้องได้พบและประชมุเพ่ือพดูคยุกบันกัศกึษาโดยลําพงั พนกังานท่ีปรึกษาของ

นกัศกึษาโดยลําพงั และได้ประชมุพดูคยุร่วมกนัทัง้สามฝ่าย (มหาวิทยาลยั เทคโนโลยีสรุนารี . 2552: 

17-18) 
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      3.5 การจัดค่าตอบแทนและสวัสดกิารให้นักศึกษาสหกิจศึกษา  มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีสรุนารี เน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจในหลกัการสหกิจศกึษากบัสถานประกอบการ

เพ่ือให้ยินดีจา่ยคา่ตอบแทนและสวสัดกิารแก่นกัศกึษาสหกิจศกึษา และได้ระบรุาย ละเอียดเก่ียวกบั

เร่ืองนีไ้ว้ในคูมื่อสหกิจศกึษาสําหรับนกัศกึษาและอาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศกึษาเพ่ือให้ทกุฝ่ายถือปฏิบตัิ

ไปในทิศทางเดียวกนั ทัง้นีก้รณีท่ีสถานประกอบการเสนองานให้แก่นกัศกึษาโดยจา่ยคา่ตอบแทนต่ํานัน้ 

การรับงานให้นกัศกึษาจะพจิารณาเง่ือนไขดงันี ้1) ยอมรับงานโดยปรับตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ

ท่ีตกต่ํา 2) เป็นไปตามความต้องการของนกัศกึษา 3) สาขาวิชาให้ความเหน็ชอบ ทัง้นีก้รณีท่ีสถาน

ประกอบการจดัท่ีพกัให้นกัศกึษาถือวา่เป็นสวสัดกิารเพิม่เตมิ(มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี.  2552: 14)  

       3.6 การวัดและประเมนิผลนักศึ กษาสหกิจศึกษา  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี 

(2554: 3, 5) ได้กําหนดข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี วา่ด้วยสหกิจศกึษา พ.ศ.2554 เก่ียวกบั

ระบบการวดัและการประเมนิผลรายวิชาสหกิจศกึษา โดยจะใช้ผลการประเมินเป็นระดบัคะแนน

ตวัอกัษร S (ผลการประเมินเป็นท่ีพอใจ ) และ U (ผลการประเมินไมเ่ป็นท่ีพอใจ ) ซึง่การประเมินผล

เพ่ือกําหนดระดบัคะแนนของรายวิชาสหกิจศกึษาจะพจิารณาจากหลกัเกณฑ์ ดงันี ้ 

   1) ผลการประเมินก ารปฏิบตังิาน  และผลการประเมนิรายงานการปฎิบตังิานจาก

คณาจารย์นิเทศ โดยประธานคณาจารย์นิเทศของแตล่ะสาขาวิชาจะเป็นผู้ประสานงานส่ งรายงานการ

ปฏิบตังิานของนกัศกึษาให้กบัคณาจารย์นิเทศในสา ขาวิชา เพ่ือให้คําแนะนําแก่นกัศกึษาและตรวจ

แก้ไขให้ได้ฉบบัท่ีสมบรูณ์และถกูต้องตามหลกัวิชาการและรวบรวมผลการประเมินแจ้งให้กบัศนูย์ฯ 

   2) ผลการเข้าร่วมกิจกรรมการสมัภาษณ์และการสมัมนาสหกิจศกึษาหลงักลบัจาก

สถานประกอบการ หากนกัศกึษาสหกิจศกึษาไมส่ามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้จะต้องย่ืนคําร้องขอลา

กิจกรรมและขอชดเชยกิจกรรมให้ครบถ้วน นกัศกึษาสหกิจศกึษาท่ีไมเ่ข้าร่วมกิจกรรมและไมย่ื่นคําร้อง

ขอลากิจกรรมจะถกูรายงานให้ประธานคณาจารย์นิเทศทราบ เพ่ือประกอบการพิจารณาการประเมินผล

รายวิชา  

 ทัง้นีป้ระธานคณาจารย์นิเทศ และคณาจารย์นิเทศของแตล่ะสาขาวิชาจะร่วมกนัพิจารณาให้

ระดบัคะแนนตวัอกัษร S หรือ U แก่นกัศกึษาและนําเสนอผา่นหวัหน้าสาขาวิชาเพ่ือขอความเหน็ชอบ

จากคณะกรรมการประจําสํานกัวิชา เชน่เดียวกบัการประเมนิผลรายวิชาอ่ืนๆ ก่อนท่ีจะรวบรวมผลการ

ประเมนิแจ้งให้ศนูย์บริการการศกึษาภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  ทัง้นี ้นกัศกึษาต้องได้คะแนนไมน้่อย

กวา่ร้อยละ 80 จงึจะถือวา่ผา่นได้รับผลการประเมินในระดบัคะแนนตวัอกัษร S   
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 4. ด้านการจัดบริการอ่ืนๆ ท่ีต่อเน่ืองจากสหกจิศกึษา 

 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี(2554: ออนไลน์) มีการให้บริการประชาสมัพนัธ์ตําแหนง่งาน 

การรับสมคัรงาน และให้บริการข้อมลูสาระนา่รู้ ขา่วสารด้านวิชาชีพตา่งๆ แก่นกัศกึษา รวมทัง้มีการ

จดัอบรมเพิม่เตมิเสริมทกัษะความรู้ให้นกัศกึษาก่อนสําเร็จการศกึษา นอกเหนือจากการเตรียมความ

พร้อมก่อนออกปฏิบตังิาน สหกิจศกึษาในหวัข้อท่ีนา่สนใจและทนัตอ่สถานการณ์  

 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

  จากการศกึษาข้อมลูจากเอกสารสิง่พมิพ์ตา่งๆ ได้แก่ คูมื่อนกัศกึษาสหกิจศกึษา ประกาศ

มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ เร่ือง สหกิจศกึษา พ.ศ.2550 เอกสารรายงานสภาพการดําเนนิงานสหกิจศกึษา 

และเอกสารสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ ท่ีมีกา รประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่ รวมทัง้ข้อมลูท่ีเผยแพร่ผา่นทางเว็บไซต์

ของศนูย์สหกิจศกึษาและพฒันาอาชีพของมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ สรุปสภาพการดําเนนิงานสหกิจศกึษา

ของมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ ดงันี ้ 

 1. ด้านการจัดหลักสูตรสหกจิศกึษา 

 มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์นําระบบสหกิจศกึษาเป็ นสว่นหนึง่ของการจดัการศกึษาระดบั

ปริญญาตรีตัง้แต่ ปีการศกึษา 2542 โดยจดัหลกัสตูรสหกิจศกึษา ในทกุหลกัสตูรปริญญาตรี  รวม 28 

หลกัสตูรจาก 34 หลกัสตูร(ร้อยละ 82.35) ภายใต้กรอบการจดัการศกึษาแบบระบบไตรภาค (Trimester) 

ใน 1 ปีการศกึษาประกอบด้วย 3 ภาคการศกึษา โดยได้กําหน ดให้รายวิชาสหกิจศกึษามี จํานวนหนว่ย

กิตเทา่กบั 9 หนว่ยกิต เป็นรายวิชาเตรียมสหกิจศกึษา  0.5 หนว่ยวิชาหรือ 1.5 หนว่ยกิต และรายวิชา

สหกิจศกึษา  2.5 หนว่ยวิชาหรือ 7.5 หนว่ยกิต ได้มีการกําหนดภาคการศกึษาท่ีนกัศกึษาจะต้องไป

ปฏิบตังิานสหกิจศกึษาไว้ในแผนการเรียนของแตล่ะสาขา โดยสว่นใหญ่กําหนดไว้ในภาคการศกึษาท่ี 1 

หรือ 2 โดยมีนโยบายให้นกัศกึษาสามารถออกปฏิบตังิานสหกิจศกึษาได้ 1 ครัง้ และกําหนดให้นกัศกึษา

กลบัมาศกึษาตอ่หลงัการปฏิบตังิานสหกิจศกึษาแล้ว 1 ภาคการศกึษา แตมี่สาขาการบญัชี และการ

ทอ่งเท่ียวและโรงแรมท่ีกําหนดให้นกัศกึษาออกปฏิบตังิานสหกิจศกึษาถึง 3 ครัง้ ทัง้นีน้กัศกึษาจะต้อง

ผา่นการเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศกึษาก่อนออกปฏิบตังิานสหกิจศกึษาเป็นระยะเวลาไมน้่อยกวา่  

30 ชั่วโมง และผา่นการปฐมนเิทศนกัศกึษาสหกิจศกึษาเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมนกัศกึษาก่อน

ไปปฏิบตังิานสหกิจศกึษา   

 2. ด้านการจัดหน่วยงานสหกจิศกึษา 

 มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์มีการจดัตัง้ศนูย์สหกิจศกึษาและพฒันาอาชีพเป็นหนว่ยงานสหกิจ

ศกึษากลางระดบัสถาบนั รับผดิชอบการจดัสหกิจศกึษาของสํานกัวิชาตา่งๆ โดยมีการจดัแบง่สว่นงาน

ภายในศนูย์สหกิจศกึษาและพฒันาอาชีพออกเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป ฝ่ายสหกิจศกึษา 

ฝ่ายพฒันาอาชีพ และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  ด้านโครงสร้างการบริหารงานของศนูย์สหกิจศกึษา

และพฒันาอาชีพ มีผู้ อํานวยการศนูย์ฯ เป็นผู้บริหารสงูสดุ และมีหวัหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ไปดแูลการ
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ดําเนินงานตา่งๆ ของศนูย์ฯ การบริหารงานกําหนดให้มี โครงสร้างบ ริหารศนูย์สหกิจศกึษาฯ  โดย

อธิการบดีเป็นประธาน  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศกึษาทําหน้าท่ีเป็นผู้ กํากบัดแูลและผู้ อํานวยการ

ศนูย์สหกิจศกึษาฯ  ทําหน้าท่ีบริหารศนูย์สหกิจศกึษาฯ  นอกจากนีกํ้าหนดให้มีผู้แทนจากทกุสํานกัวิชา  

และผู้ อํานวยการหรือผู้แทนศนูย์บริการการศกึษาเป็นกรรมก ารประจําศนูย์  และแตง่ตัง้ผู้แทนองค์กร

ผู้ใช้บณัฑติผู้แทนจากสํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา  เป็นคณะท่ีปรึกษาของคณะกรรมการ

การประจําศนูย์  สําหรับการประสานงานเชงิปฏิบตักิารกบัสํานกัวิชา  เพ่ือให้เกิดความคลอ่งตวัในการ

ประสานงาน ศนูย์สหกิจศกึษาฯ จงึได้กําหนดให้มีการแตง่ตัง้ผู้ประสานงานสหกิจศกึษาประจําหลกัสตูรไว้

ครบทกุหลกัสตูร โดยมีวาระการดํารงตําแหนง่คราวละ 2 ปีการศกึษา  ในการดําเนินงานนัน้ศนูย์สหกิจ

ศกึษาและพฒันาอาชีพได้กําหนดให้เจ้าหน้าท่ีประจําศนูย์แตล่ะคนรับผิดชอบดแูลและประสานงาน

ให้ความชว่ยเหลือการดําเนนิงานสหกิจศกึษาของแตล่ะสํานกัวิชาเป็นการเฉพาะ เชน่ เจ้าหน้าท่ีคนท่ี 1 

ดแูล ประสานงานและให้ความชว่ยเหลือการดําเนนิงานสหกิจศกึษาเฉพาะของสํานกัวิชาการจดัการ 

หลกัสตูรการสอบบญัชี หลกัสตูรระบบสารสนเทศทางการบญัชี หลกัสตูรบญัชีสหกิจศกึษา สํานกัวิชา

สารสนเทศศาสตร์ หลกัสตูรเทคโนโลยีสารสนเทศ หลั กสตูรวิทยาการคอมพวิเตอร์ และหลกัสตูร

เทคโนโลยีมลัตมีิเดียและแอนิเมชัน่ เป็นต้น โดยเจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบจะทําหน้าท่ีประสานงานกิจกรรม

ท่ีเก่ียวข้องกบัรายวิชาสหกิจศกึษาทกุๆ ด้านกบัสํานกัวิชา จดัหางาน  สง่ตวันกัศกึษาไปปฏิบตังิาน 

ประสานงานทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง จดักิ จกรรมเสริมตา่งๆ และให้คําปรึกษาแก่นกัศกึษา  ด้านสํานกัวิชา

จะมีการแตง่ตัง้อาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศกึษา ทําหน้าท่ีให้คําปรึกษาแก่นกัศกึษา ร่วมพจิารณาสถาน

ประกอบการรับรองคณุภาพงาน จบัคูแ่ละคดัเลือกนกัศกึษา ตดิตามนกัศกึษา นเิทศงานและประเมนิผล

นกัศกึษาสหกิจศกึษา โดยมีก ารแตง่ตัง้อาจารย์ผู้ประสานงานประจําคณะเป็นผู้ประสานงานการ

ดําเนินงานกบัศนูย์สหกิจศกึษาฯ (ภคนติย์  ออสปอนพนัธ์. 2554: สมัภาษณ์)   

 3. ด้านการจัดกจิกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการดาํเนินงานสหกจิศกึษา 

     3.1 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา  มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ (2554: 

17) ได้กําหนดให้กิจกรรมเตรียมความพร้อมนกัศกึษาเป็นรายวิชาเตรียมสหกิจศกึษาและกําหนด

แผนการเรียนไว้ก่อนรายวิชาสหกิจศกึษา  การเตรียมความพร้อมนกัศกึษาสหกิจศกึษาสว่นใหญ่จะ

ครอบคลมุหวัข้อตา่งๆ ได้แก่ หลกัการ แนวคดิ กระบวนการสหกิจศกึษา และระเบียบข้อบงัคบัเก่ียวกั บ  

สหกิจศกึษา เทคนคิการเลือกสถานประกอบการ ทกัษะการเขียนจดหมายสมคัรงาน การเขียนประวตัิ

ยอ่และการกรอกใบสมคัร การพฒันาทกัษะการส่ือสาร อาชีวอนามยัและความปลอดภยัในสถาน

ประกอบการ การสมัภาษณ์งาน วฒันธรรมองค์กร ทกัษะการคดิ การบริหารงานอยา่งมีคณุภาพ 

เทคนิคการเขียนราย งานและการนําเสนอ ทีมงาน มนษุยสมัพนัธ์ บคุลกิภาพ ข้อควรปฏิบตัสํิาหรับ

การไปปฏิบตังิานสหกิจศกึษา ปัญหาอสุรรคและแนวทางแก้ไขระหวา่งปฏิบตังิาน  นอกจากนีย้งัได้จดั

ให้มีการปฐมนเิทศนกัศกึษาสหกิจศกึษาก่อนออกปฏิบตังิานสหกิจศกึษา ณ สถานประกอบการด้วย 

(เอกราช  แก้วเขียว. 2554: สมัภาษณ์) 
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  3.2 การจัดหางานและการรับรองงานสหกจิศกึษา  กําหนดให้เจ้าหน้าท่ีประจําศนูย์

สหกิจศกึษาและพฒันาอาชีพทําหน้าท่ีประสานงานสถานประกอบการเพ่ือจดัหางาน  โดยสถาน

ประกอบการจะเป็นผู้ เสนองานสหกิจศกึษาตามแบบฟอร์มท่ีศนูย์สหกิจศกึษาฯ กําหนด ทัง้นีส้ถาน

ประกอบการจะให้รายละเอียดเก่ียวกบัสถานประกอบการ คณุลกัษณะของนกัศกึษาและรายละเอียด

เก่ียวกบังาน จํานวนชัว่งโมงการทํางาน ชว่งเวลาหรือระยะเวลาท่ีต้องการให้นกัศกึษาปฏิบตังิาน    

และคา่ตอบแทน สวสัดกิารตา่งๆ ท่ีนกัศกึษาจะได้รับ และสํานกัวิชาจะมีการแตง่ตัง้อาจารย์ท่ีปรึกษา      

สหกิจศกึษาเพ่ือทําหน้าท่ีพจิารณาสถานประกอบการและรับรองคณุภาพงาน (ภคนิตย์  ออสปอนพนัธ์.  

2554: สมัภาษณ์)   

     3.3 การคัดเลือกนักศึกษาเข้าปฏิบัตงิานในสถานประกอบการ   ภายหลงัจากการ

ประสานงานสถานประกอบการเพ่ือจดัหางานให้แก่นกัศกึษาสหกิจศกึษาเรียบร้อยแล้ว ศนูย์สหกิจศกึษาฯ 

จะนําสง่ข้อมลูดงักลา่วไปยงัสํานกัวิชาเพ่ือดําเนินการรับสมคัรนกัศกึษาโดยได้เปิดโอกาสให้นกัศกึษา

เลือกสมคัรงานกบัสถานประกอบการท่ีได้มีการประกาศรายช่ือไว้เพ่ือไปปฏิบตังิานสหกิจศกึษาได้ด้วย

ตนเอง โดยนกัศกึษาสามารถเลือกสถานประกอบการได้จํานวน 3 แหง่โดยเรียงลําดั บ หลงัจากนัน้    

จงึผา่นขัน้ตอนของการพิจารณาคดัเลือกโดยผา่นการสมัภาษณ์จากคณะกรรมการประจําสาขาวิชาและ

ต้องผา่นการสมัภาษณ์จากสถานประกอบการ (กรณีสถานประกอบการต้องการ ) (เอกราช  แก้วเขียว .  

2554: สมัภาษณ์) 

   3.4 การให้คาํปรึกษา แก้ไขปัญหา และการนิเทศงานสหกิจศึกษา  การดําเนินงาน

สหกิจศกึษาสว่นใหญ่กระบวนการทัง้หมดเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของศนูย์สหกิจศกึษาและ

พฒันาอาชีพ ดงันัน้ในการให้คําปรึกษา แก้ไขปัญหาตา่งๆ แก่นกัศกึษาจงึเป็นความรับผดิชอบหลกัท่ี

ศนูย์ฯ ต้องดําเนินการ เจ้าหน้าท่ีศนูย์สหกิจศกึษาฯ ทกุคนจะสามารถให้คําปรึกษาแก่นั กศกึษา        

สหกิจศกึษาได้โดยผา่นชอ่งทางการส่ือสารท่ีหลากหลาย เชน่ โทรศพัท์ อีเมล์ แฟกซ์ social network 

นอกจากนัน้ยงัมีการแตง่ตัง้อาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศกึษาประจําสาขาวิชา ทําหน้าท่ีให้คําปรึกษา แนะนํา 

แก้ไขปัญหาตา่งๆ ให้แก่นกัศกึษา สหกิจศกึษา รวมทัง้ ต้องนิเทศงา นนกัศกึษาสหกิจศกึษา ณ สถาน

ประกอบการอยา่งน้อย 1 ครัง้ โดยการนิเทศงานจะเร่ิมประมาณเดือนท่ี 2 ของการปฏิบตังิาน (เอกราช  

แก้วเขียว.  2554: สมัภาษณ์) 

     3.5 การจัดค่าตอบแทนและสวัสดกิารให้นักศึกษาสหกิจศึกษา  มหาวิทยาลยัวลยั

ลกัษณ์ (เอกราช แก้วเขียว . 2554: สมัภาษณ์ ) กําหนดให้เจ้าหน้าท่ีศนูย์ สหกิจศกึษาฯ รับผิดชอบ

ประสานงานจดัหางานให้กบันกัศกึษาสหกิจศกึษาทัง้หมด ท่ีผา่นมามีสถานประกอบการสว่นหนึง่

ยินดีจา่ยคา่ตอบแทนและสวสัดกิารให้แก่นกัศกึษาสหกิจศกึษา แตก็่ยงัมีสถานประกอบการอีกจํานวน

หนึง่ท่ียินดีรับนกัศกึษาสหกิจศกึษาเข้าป ฏิบตังิานแตไ่มมี่การจา่ยคา่ตอบแทนและสวสัดกิารให้แก่
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นกัศกึษาสหกิจศกึษา กรณีนีศ้นูย์สหกิจศกึษาฯ จะให้ความสําคญักบัคณุภาพและลกัษณะงานท่ี

สถานประกอบการเสนอมา ความตอ่เน่ืองในการร่วมสหกิจศกึษา และประสบการณ์ของสถานประกอบการ

ในการดําเนินงานสหกิจศกึษาเป็นประเดน็สําคญัในการพจิารณาเลือกสถานประกอบการ   

      3.6 การวัดและประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์  (2550: 3) 

กําหนดให้การประเมนิผลการศกึษาของรายวิชาสหกิจศกึษาเป็นระดบัคะแนนตวัอกัษร โดยเกณฑ์การ

ประเมิน ดงันี ้ 

   1) ผลการประเมนิการปฏิบตังิานจากสถานประกอบการ      40% 

   2) ผลการประเมนิรายงานจากสถานประกอบการ       10% 

   3) ผลการประเมนิจากอาจารย์นิเทศงานสหกิจศกึษา      20% 

   4) ผลการประเมนิจากการนําเสนอผลการปฏิบตังิาน      20% 

   5) ผลการประเมนิรายงานจากอาจารย์นเิทศงานสหกิจศกึษา   10% 

 ทัง้นี ้นกัศกึษาต้องได้คะ แนนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 60 จงึจะถือวา่ผา่นได้รับผลการประเมินใน

ระดบัคะแนนตวัอกัษร S นกัศกึษาท่ีได้รับการประเมินระดบัคะแนนตวัอกัษร U ในรายวิชาสหกิจศกึษา 

จะไมส่ามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศกึษาซํา้อีก นกัศกึษาจะต้องลงทะเบียนรายวิชา

ประสบการณ์วิชาชีพตามท่ีหลกัสตูรกําหนด จํานวน 2.5 หนว่ยวิชา   

 4. ด้านการจัดบริการอ่ืนๆ ท่ีต่อเน่ืองจากสหกจิศกึษา 

 มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ (2554: ออนไลน์) มีการให้บริการประชาสมัพนัธ์ตําแหนง่งาน การ

รับสมคัรงาน และให้บริการข้อมลูสาระนา่รู้ ขา่วสารด้านวิชาชีพตา่งๆ แก่นกัศกึษา รวมทัง้มีการจดั

อบรมเพิม่เตมิเสริมทกัษะความรู้ให้นกัศกึษาก่อนสําเร็จการศกึษา นอกเหนือจากการเตรียมความพร้อม

ก่อนออกปฏิบตังิานสหกิจศกึษาในหวัข้อท่ีนา่สนใจและทนัตอ่สถานการณ์ เชน่ การอบรมทกัษะความ

เป็นครู การอบรมทกัษะความเป็นผู้ นํา และดําเนินการจดักิจกรรม Job Fair เพ่ือเพิ่มชอ่งทางกา รได้

งานทําแก่นกัศกึษา(ภคนติย์ ออสปอนพนัธ์. 2554: สมัภาษณ์) 

 

รูปแบบการจัดการ 

 ความหมายของการจัดการ 

 องค์การหรือหนว่ยงานท่ีจดัตัง้ขึน้จําเป็นต้องมีการจดัการท่ีดีและเหมาะสมจงึจะทําให้

สามารถดําเนินงานบรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีวางไว้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ควา มสามารถ

ของผู้บริหารเป็นปัจจยัสําคญัท่ีมีผลกระทบตอ่การจดัการองค์การ มีนกัวิชาการหลายทา่นได้ให้ คํา

นยิามความหมายของ “การจดัการ” ไว้โดยมีความแตกตา่งกนัไป ดงันี ้ 
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 สมคดิ  บางโม (2538: 61) กลา่ววา่ การจดัการเป็นศลิปะในการใช้คน เงิน วสัดอุปุกรณ์ของ

หนว่ยงานและนอกหนว่ยงาน เพ่ือให้หนว่ยงานบรรลวุตัถปุระสงค์อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยการจดัการ

มีคณุลกัษณะท่ีสําคญัดงันี ้1) การจดัการเป็นศลิปะการใช้บคุลากรปฏิบตังิานในหนว่ยงาน 2) การจดัการ

ต้องอาศยัปัจจยัพืน้ฐาน คือ คน เงิน และวสัดอุปุกรณ์  และ 3) การจดัการเป็นการดําเนินงานของกลุม่

บคุคล  

 รังสรรค์  ประเสริฐศรี (2549: 13) กลา่ววา่ การจดัการ (Management) หมายถึง กิจกรรมท่ี

เก่ียวข้องกบัการนําทรัพยากรการบริหารมาใช้ให้บรรลวุตั ถปุระสงค์ขององค์การ ประกอบด้วย  การ

วางแผน การจดัองค์กร การนํา และการควบคมุ   

 พะยอม วงศ์สารศรี(2550: 37, 43) กลา่ววา่ การจดัการเป็นศลิปะของการใช้บคุคลอ่ืนทํางาน

ให้แก่องค์การ (Management is an art of getting things done through others) และมีความสําคญั

ดงันี ้ 

  1. การจดัการเป็นสมองขององค์การ การท่ีองค์การจะประสบความสําเร็จตามเป้าหมายท่ี

กําหนดไว้นัน้ จําเป็นต้องมีกระบวนการจดัการท่ีดี เชน่ มีการวางแผนและตดัสินใจโดยผา่นการกลัน่กรอง

จากฝ่ายจดัการท่ีได้พจิารณาข้อมลูตา่งๆ อยา่งใช้ดลุยพนิจิ ใช้สตปัิญญาพจิารณาผลกระทบตา่งๆ ท่ี

จะเกิดขึน้ตอ่องค์การนัน้ 

  2. การจดัการเป็นเทคนิควิธีการท่ีทําให้สมาชิกในองคืการเกิดจิตสํานกึร่วมกนัในการ

ปฏิบตังิาน มีค วามตัง้ใจ เตม็ใจชว่ยเหลือให้องค์การประสบความสําเร็จ ทัง้นีเ้พราะมีกระบวนการ

สร้างขวญัและกําลงัใจในการทํางานนําทางให้องค์การไปสูค่วามสําเร็จ 

  3. การจดัการเป็นการกําหนดขอบเขตในการทํางานของสมาชิกในองคืการไมใ่ห้

ซํา้ซ้อนกนั ทําให้การปฏิบตังิานเป็นไปด้วยความราบร่ืน รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

  4. การจดัการเป็ นการแสวงหาวิธีการท่ีดีท่ีสดุในการปฏิบตังิานให้องค์การเกิด

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพสงูสดุ    

 สาคร สขุศรีวงศ์(2553: 26) กลา่ววา่ การจดัการ หมายถึง การทํางานให้สําเร็จตามวตัถปุระสงค์

ขององค์การผา่นกิจกรรมตา่งๆ ทางการจดัการ ซึ่ งรวมถึงกิจกรรมหลกั 4 ประการ ได้แก่ การวางแผน 

การจดัองค์การ การชีนํ้า และการควบคมุองค์การ  

 พิมลจรรย์  นามวฒัน์  และ เสนห์่  จุ้ยโต (2553: 17) กลา่ววา่ การจดัการ หมายถึงนโยบาย 

เป้าหมาย และกลยทุธ์ท่ีชดัเจนและใช้เป็นแนวทางสําหรับกํากบัการใช้ทรัพยากรในแผนงานตา่งๆ โดย

มีจดุมุง่หมายเพ่ือนําองค์การไปสูก่ารได้เปรียบทางการแขง่ขนั มีการเจริญเตบิโตท่ียัง่ยืนในระยะยาว  
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 จากความหมายข้างต้นสรุปได้วา่ การจดัการเป็น ทัง้ศาสตร์และศลิปะ ท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้

คนและทรัพยากร ในการ ดําเนินงาน กิจกรรมตา่งๆ ขององค์การเพ่ือให้องค์การบรรลผุลสําเ ร็จตาม

วตัถปุระสงค์ท่ีวางไว้อยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การจดัการจงึเป็นหน้าท่ีสําคญัประการหนึง่ของ

ผู้บริหารองค์การหรือหนว่ยงาน 

 หน้าท่ีทางการจัดการ 

 การจดัการองค์การให้ประสบความสําเร็จ อยา่งมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ รวมทัง้ม

สามารถแขง่ขนักบัผู้ อ่ืนได้นัน้ จํา เป็นอยา่งย่ิงต้องอาศยั หน้าท่ีทางการจดัการหรือ กระบวนการจดัการ

ท่ีดีทัง้นีจ้ากการศกึษาข้อมลู ท่ีนกัวิชาการได้ให้ความคดิเห็นไว้หลายทา่น อาทิ  พิมลจรรย์  นามวฒัน์ , 

และ เสนห์่ จุ้ยโต(2553: 22), พชัสิริ ชมภคํูา (2554: 5-6), รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2549: 13-14), สาคร 

สขุศรีวงศ์ (2553: 26-27) สรุปได้วา่หน้าท่ีทางการจดัการ ท่ีผู้บริหารจะต้องปฏิบตัิ ประกอบด้วย การ

วางแผน การจดัองค์การ การชีนํ้า และการควบคมุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

 1. การวางแผน (Planning) คือ หน้าท่ีแรกท่ีต้องกระทําเป็นเร่ืองเก่ียวกบั การวิเคราะห์

สถานการณ์ปัจจบุนั กา รคาดการณ์ในอนาคต การกําหนดวตัถปุระสงค์ นโยบาย วิสยัทศัน์ ท่ีองค์การ

ต้องการบรรลใุนอนาคต พร้อมกบักําหนด โครงการ กลยทุธ์และวิธีดําเนินงานท่ี จะทําให้บรรลผุลตาม

วตัถปุระสงค์และนโยบายท่ีกําหนดไว้   

 2. การจดัองค์การ (Organizing) เป็นเร่ืองการจดัโครงสร้างองค์การ กําหนดบทบา ทหน้าท่ี 

ความรับผดิชอบ  โดยการพจิารณากําหนดกิจกรรมตา่งๆ ท่ีจําเป็น ในการดําเนินงาน สําหรับการบรรลุ

เป้าหมายขององค์การ  รวมทัง้การจดัระบบการทํางานท่ีจะชว่ยให้คนทํางานร่วมกนั ได้และ ประสบ

ความสําเร็จ  

 3. การนํา(Leading) เป็นเร่ืองการกระตุ้นจงูใจ และความกระตือรือร้นให้พนกัง านทุม่เทเพ่ือ

การทํางาน อยา่งเตม็ความสามารถ และใช้พลงัอยา่งเตม็ท่ี ทําอยา่งไรให้เกิดความรู้สกึเป็นสว่นหนึง่ 

และความเป็นหุ้นสว่นขององค์การ โดยการนํานัน้รวมถึงการตดิตอ่ปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน ชว่ยแนะนํา

แนวทางและสร้างแรงจงูใจให้สมาชิกในองค์การบรรลเุป้าหมายท่ีวางไว้  

 4. การควบคมุ(Controlling) เป็นเร่ืองของการตดิตามตรวจสอบการปฏิบตังิานและความก้าวหน้า

ของงานที่เกิดขึน้วา่เป็นไปตามวตัถปุระสงค์หรือมาตรฐานท่ีกําหนดไว้หรือไม ่เพียงใด กรณีท่ีเบ่ียงเบน

ไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายให้มีการปรับปรุงแก้ไขตอ่ไป หากปราศจากหน้าท่ีนีแ้ล้ว องค์การจะไมส่ามารถรู้

ได้เลยวา่การดําเนินการนั ้ นเป็นไปตามท่ีวางแผนไว้หรือไม ่ และการควบคมุ ยงัชว่ยให้ทราบวา่ต้องมี

การปรับเปล่ียนอะไร อยา่งไรบ้าง ทําให้องค์การบรรลเุป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

 

 



 52 

 ระดบัขัน้ของการจัดการ  

 การจดัการต้องอาศยับคุคลซึง่เรียกวา่ ผู้บริหารหรือผู้จดัการเข้ามามีบทบาททําหน้าท่ีจดัการ 

รับผิดชอบในการวางแผน ตดัสินใจ จดัองค์การ การนํา และการควบคมุทัง้คนและทรัพยากรตา่งๆ 

เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ ท่ีมีทกัษะในการ

จดัการงานให้ประสบความสําเร็จโดยใช้ผู้ อ่ืน โดยทัว่ไปองค์การขนาดใหญ่จะมีผู้บริหารในแตล่ะระดบั

เพ่ือจดัการนํานโยบายสูก่ารปฏิบตั ิได้แก่ (พชัสิริ  ชมภคํูา . 2554: 8), (บตุรี จารุโรจน์ ; และคนอ่ืนๆ . 

2549: 19-20) 

 1. ผู้บริหารระดบัสงู (Top Mananger) มีหน้าท่ีในการจดัการองค์การในภาพรวมทัง้หมด 

โดยทํากา รกําหนดเป้าหมายและกลยุ ทธ์องค์การ รวมทัง้นโยบายขององค์ การ ผู้บริหารระดบันีมี้

จํานวนน้อยท่ีสดุเม่ือเทียบกบัระดบัอ่ืน แตน่บัวา่มีค วามสําคญัตอ่ทศิทางและความอยูร่อดของ

องค์การอยา่งมาก ต้อง ใสใ่จกบัสภาพแวดล้อมภายนอกขององค์ การเพ่ือรับมือกบัสภาพแวดล้อมท่ีมี

การเปล่ียนแป ลง ดงันัน้ ผู้บริหารจะต้องสามารถคาดการณ์อนาคตเพ่ือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์

ตา่งๆ ท่ีอาจจะเกิดขึน้ หรือสามารถจดัการกบัสภาพการแขง่ขนัท่ีสงู 

 2. ผู้บริหารระดบักลาง (Middle Manager) มีหน้าท่ีในการรับเป้าหมายและนโยบายจาก

ผู้บริหารระดบัสงูมาดําเนินการ รวมทัง้ดแูลประส านการทํางานกบัผู้บริหารระดบัต่ํากวา่ ผู้บริหาร

ระดบักลางจงึต้องสามารถแปลแนวคดิของผู้บริหารระดบัสงูอยา่งชดัเจนเพ่ือส่ือสารลงไปยงัระดบัลา่ง 

รวมทัง้สามารถร่วมงานกบัทกุสว่นในองค์การได้เป็นอยา่งดี  

 3. ผู้บริหารระดบัต้น (Firstline Manager) มีหน้าท่ีดแูลรับผิดชอบการ ทํางานของพนกังาน  

ระดบัปฏตักิาร เพ่ือให้การทํางานในแตล่ะวนัเป็นไปปอยา่งเรียบร้อย ต้องทําการตดัสินใจในระยะสัน้ท่ี

ครอบคลมุการดําเนินงานประจําวนั ให้ความชว่ยเหลือในการแก้ปัญหา กระตุ้นให้เกิดแรงจงูใจ และ

รับผิดชอบโดยตรงกบัผู้ ท่ีทําการปฏตังิานในแผนกของตนเองเทา่นัน้    

 ทักษะการจัดการ  

 ผู้บริหารต้องมีทกัษะตา่งๆ ท่ี จะปรับให้พฤตกิรรมของบคุลากร ในองค์การซึง่มีห ลากหลาย

สามารถทํางานร่วมกนั เกือ้กลูซึ่งกนัและกนัได้และก่อให้เกิดความสําเร็จ จากการศกึษาเอกสาร ตํารา

ของนกัวิชาการหลายทา่น เชน่ พชัสิริ ชมภคํูา(2554: 9), พะยอม วงศ์สารศรี(2550: 64), สาคร สขุศรีวงศ์ 

(2553: 30), พิมลจรรย์ นามวฒัน์ ; และ เสนห์่ จุ้ยโต(2553: 25) แม้วา่ผู้บริหารจําเป็นต้องมีความรู้ 

ความสามารถหรือประสบการณ์มากมายหลายหลายเพียงใด แตห่ากพจิารณาตามทกัษะทางการ

บริหารแล้วสามารถแบง่ออกได้เป็น 3 ประการ ได้แก่ 
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 1. ทกัษะทางเทคนิค (Technical Skills) หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารในการทํางาน

เฉพาะทางด้านใดด้านหนึง่เป็นอยา่งดี ได้แก่ บญัชี วิศวกรรม การวิจยั ตลาด คอมพิวเตอร์ เป็นต้น  

ทกัษะทางเทคนิคก็คือ เก่งงานนัน้ๆ นัน่เองโดยสามารถแสดงการทํางานเป็นตวัอยา่งแก่ผู้ใต้บงัคบับญัชา 

รวมทัง้สามารถปรับปรุงวิธีทํางานให้มีประสทิธิภาพมากย่ิงขึน้ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

เป็นอยา่งดี   

 2. ทกัษะด้านบคุคล (Human skills) หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารในการเป็นผู้ นํา 

สามารถประพฤตตินให้เป็นท่ียอมร้บนบัถือจากสม าชิกในองค์กร สามารถเข้าใจ รู้ใจ และจูงใจสมาชิก

ภายในองค์กรให้ทําหน้าท่ีของแตล่ะคนอยา่งเตม็ท่ีเพ่ือให้บรรลเุป้าหมายขององค์ กรได้รวมทัง้มีความ 

สามารถในการถ่ายทอดวิสยัทศัน์ ตดิตอ่ส่ือสาร ข้อมลู และประสานงานระหวา่งบคุคลตา่งๆ เพ่ือให้

บคุคลท่ีเก่ียวข้องเข้าใจวิสยัทศัน์ขององค์การได้อยา่งถกูต้องชดัเจนได้รับข้อมลูท่ีเพียงพอเหมาะสมกบั

การทํางาน ตลอดจนเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของหนว่ยงานตา่งๆ ภายในองค์ก าร อนัจะนําไปสูก่ารร่วม

แรงร่วมใจในการปฏิบตังิานในทิศทางเดียวกนัอยา่งพร้อมเพรียงเพ่ือความสําเร็จขององค์การ   

 3. ทกัษะด้านความคดิ (Conceptual skills) หมายถึง ความสามารถของ ผู้บริหารในการคดิ 

วิเคราะห์ คาดการณ์ สามารถมองภาพรวมขององค์การ รวมถึงการมีวิสยัทศัน์ (Vision) ซึง่หมายถึง

ความสามารถในการพยากรณ์สภาวะในอนาคตขององค์การและสงัคมได้อยา่งชดัเจน และสามารถ

กําหนดแนวทาง (Direction) เพ่ือให้ไปถึงจดุหมายปลายทางของวิสยัทศัน์นัน่ได้ รวมถึงสามารถระบุ

และแก้ปัญหาเพ่ือประโยชน์สําหรับองค์การและทกุคนท่ีเก่ียวข้องได้ นอกจากนัน้ยงัครอบคลมุถึง

ความสามารถในการคดิเชงิกลยทุธ์ (Strategic Thinking) ความคดิสร้างสรรค์  (Creative Thinking) 

และความคดิริเร่ิม (Innovative Thinking) นัน่คือผู้บริหารจําเป็นต้องคดิสร้ างสรรค์สิ่งแปลกใหมใ่ห้แก่

องค์การอยา่งสม่ําเสมอ และท่ีสําคญัท่ีสดุจะต้องสามารถนําความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ไ ปสูก่ารปฏิบตัิ

ให้เป็นจริงให้ได้และต้องเข้าใจการทํางานแตล่ะสว่นท่ีต้องทําร่วมกนั เกือ้กลูซึง่กนัและกนั 

 การจัดองค์การ 

 องค์การ(Organization) เป็นกลุม่ของบคุคลตัง้แตส่องคนขึน้ไป มีการรวมตวักนัเข้าเป็ นหนึง่

เดียวและร่วมกนัทํางานในลกัษณะกลุม่ท่ีมีการรวบรวมทรัพยากรและความพยายามของทุ กฝ่ายมา

ดําเนินการร่วมกนั โดยมุง่ท่ีจะดําเนินการให้บรรลถึุงผลสําเร็จในเป้าหมายท่ีสงูขึน้ ซึง่ไมอ่าจทําให้

สําเร็จลงได้ด้วยการกระทําโดยลําพงัหรือ โดยอิสระ(บรรยงค์  โตจินดา . 2548: 20) การจดัองค์การจงึ

เป็นหน้าท่ีหนึง่ของการจดัการท่ีเก่ียวข้องกบักระบวนการจดับคุคลและทรัพยากรอ่ืนๆ เพ่ือการทํางาน

ร่วมกนัให้บรรลเุป้าหมายขององค์การ การจดัองค์การเป็นการออกแบบงาน การจดัแผนกงาน การจดัแบง่

อํานาจหน้าท่ีและการประสาน งานระหวา่งบคุคลและหนว่ยงานตา่งๆ ในองค์ก าร เพ่ือให้องค์ก าร

สามารถดําเนินงานบรรลเุป้าหมายท่ีกําหนดไว้ การจดัองค์การเป็นกระบวนการท่ีประกอบด้วยขัน้ตอน

หลกั 4 ประการ ได้แก่(สาคร  สขุศรีวงศ์. 2553: 127-141)  
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 1. การออกแบบงาน  (Job Design) หมายถึง การกําหนดภาระหน้าท่ีแ ละความรับผดิชอบ

สําหรับสมาชิกขององค์การในแตล่ะตําแหนง่งาน  

 2. การออกแบบโครงสร้างองค์กร (Organizational Sturcture Design) หมายถึงการจดักลุม่

ตําแหนง่งานตา่งๆ เข้าด้วยกนัเป็นหมวดหมู ่เพ่ือให้การปฏิบตัหิน้าท่ีของสมาชิกภายในองค์การเป็น ไป

อยา่งมีประสทิธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และได้รับผลตามเป้าหมายขององค์กร   

 3. การจดัแบง่อํานาจหน้าท่ี  (Authority Alloction) อํานาจหน้าท่ี  (Authority) หมายถึง สิทธิ

อนัชอบธรรมของผู้บริหารในการสัง่การผู้ใต้บงัคบับญัชาให้ปฏิบตังิานเพ่ือบรรลวุตัถปุระสงค์ของ

องค์การ ผู้บริหารแตล่ะคนสามารถใช้อํานาจห น้าท่ีของตนกบัใครในองค์ก ารได้บ้างนัน้ยอ่มขึน้อยูก่บั

สายบงัคบับญัชา ซึง่จะระบวุา่ผู้บริหารคนหนึง่จะมีผู้ใต้บงัคบับญัชาจํานวนเทา่ใดและใครบ้างท่ีขึน้

ตรงกบัตนเอง โดยจะเรียงลําดบัตัง้แตผู่้บริหารสงูสดุขององค์การลงไปจนถึงพนกังานระดบัลา่งสดุของ

องค์การ 

 4. การประสานงาน (Coordintion) ผู้บริหารจําเป็นต้องวางกรอบของการประสานงานไว้ให้

ชดัเจนเพ่ือให้การประสานงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ทราบวา่จะทําอยา่งไรจงึจะทําให้

บคุคลและหนว่ยงานตา่งๆ ภายในองค์กรมีความร่วมมือท่ีจะดําเนินงานตา่งๆ อยา่งสอดคล้องกนั

เพ่ือให้การปฏิบตังิานราบร่ืน 

 การจัดโครงสร้างองค์การ 

 การจดัโครงสร้างองค์กร (Organizational Sturcture Design) หมายถึงการจดักลุม่ตําแหนง่

งานตา่งๆ เข้าด้วยกนัเป็นหมวดหมู ่เพ่ือให้การปฏิบตัหิน้าท่ีของสมาชิกภายในองค์กรเป็นไปอยา่งมี

ประสทิธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และได้รับผลตามเป้าหมายขององ ค์กร โดยทัว่ไปโครงสร้างขององค์การ

จะแสดงออกมาในรูปของแผนภมูิองค์การหรือพีระมิดของภาระงาน และยงัแสดงให้เห็นถึง

ความสมัพนัธ์ด้านอํานาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบระหวา่งงานด้านตา่งๆ ในองค์การ เแสดงให้เห็น

การตดิตอ่ส่ือสารและการประสานงานเข้าด้วยกนั โดยจะชีใ้ห้เห็นวา่ ใครจะต้องรายงานให้แก่ใคร หรือ

ใครบงัคบับญัชาใครนัน่เอง โครงสร้างองค์การมีความสมัพนัธ์โดยตรงกบัการบรรลเุ ป้าหมายของ

องค์การ ด้วยเหตผุลดงันี(้พยอม  วงศ์สารศรี. 2550: 116) 

 1. โครงสร้างขององค์การกําหนดอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ โดยระบใุห้เห็นวา่ใคร

บงัคบับญัชาใค ร และใครมีความรับผิดชอบในงานประเภทใด นอกจากนีโ้ครงสร้าง ขององค์การยงั

ชว่ยให้สมาชกิในองค์การรู้บทบาทของตนและบทบาทของผู้ อ่ืนท่ีจะต้องเก่ียวข้อง 

 2. โครงสร้างขององค์การได้แสดงให้เห็นการตดิตอ่ส่ือสารและการประสานงานในการรวม

กิจกรรมและบคุคลประเภทตา่งๆ เข้าด้วยกนั  
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 3. โครงสร้างขององค์ การกําหนดการตดัสนิ ใจให้แก่ฝ่ายบริหารระดบัสงูในองค์ การเก่ียวกบั

งานด้านตา่งๆ ท่ีจะดําเนินการ  

 4. โครงสร้างองค์การกําหนดความสมดลุอยา่งเหมาะสมและการให้ความสําคญั แก่กิจกรรม

ตา่งๆ  

 การจดัโครงสร้างองค์กร ผู้บริหารจะต้องพิจารณาวา่ตําแหนง่งานตา่งๆ ภ ายในองค์การท่ี

กําหนดไว้นัน้จะสามารถนํามาจดักลุม่เข้าด้วยกนัเป็นหมวดหมูอ่ยา่งไรจงึจะทําให้องค์การสามารถ

ดําเนินได้อยา่งมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และได้รับผลตามเป้าหมายขององค์การ ทัง้นีใ้นการจดั

โครงสร้างองค์การนัน้ปัจจยัท่ีนํามาพจิารณาได้แก่(สาคร  สขุศรีวงศ์. 2553: 133)  

 1. ประสิทธิภาพ หมายถึง  ความสะดวก รวดเร็ว และประหยดั อาท ิ ความสะดวกรวดเร็วใน

การประสานงานระหวา่งหนว่ยงานตา่งๆ ภายใน การตดัสินใจในการดําเนินงาน การตอบสนองตอ่การ

เปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก คา่ใช้จา่ยในการดําเนินงาน การใช้ทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่ง

คุ้มคา่  

 2.  ประสทิธิผล หมายถึง เอือ้ตอ่การบรรลเุป้าหมายโดยรวมขององค์การ ความสามารถใน

การรองรับกลยทุธ์ และโอกาสในการเตมิโตขององค์การ 

 3.  ประโยชน์ทางการตลาด  หมายถึง จํานวนและประเภทของสินค้า /บริการ การตอบสนอง

ตอ่ความต้องการของลกูค้าในด้านตา่งๆ อาท ิการจดัสง่สนิค้า การให้บริการหลงัการขาย การข้อร้องเรียน 

เป็นต้น 

  4. ปัจจยัตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัพนกังาน หมายถึง จํานวนพนกังาน ความสบัสนท่ีเกิดจากการรับ

จากผู้บงัคบับญัชาหลายคน ความชํานาญในการทํางานและโอกาสในการฝึกฝนและพฒันา การ

แลกเปล่ียนประสบการณ์ความรู้ระหวา่งบคุลากรและหนว่ยงา น ความเท่ียงตรงในการวดัผลการ

ปฏิบตังิาน และโอกาสท่ีจะเกิดความขดัแย้งระหวา่งบคุลากรและหนว่ยงาน  

 การจดัโครงสร้างองค์การเป็นการสร้างแบบของความสมัพนัธ์ระหวา่งสว่นประกอบตา่งๆ  

ขององค์การ ซึง่แตล่ะสว่นประกอบจะต้องประสานสมัพนัธ์เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการบริหารให้บรร ลุ

วตัถปุระสงค์ท่ีกําหนดไว้อยา่งมีประสิทธิภาพ โครงสร้างองค์การจงึแสดงให้เห็นถึงการแบง่แยกงาน

ออกเป็นสว่นๆ การมอบหมายอํานาจหน้าท่ีในแตล่ะสว่น การจดับคุคลเข้าปฏิบตัหิน้าท่ีเหลา่นัน้อยา่ง

เหมาะสม รวมทัง้เป็นการแสดงให้เห็นถึงอํานาจหน้าท่ี สายการบงัคบับญั ชา การตดิตอ่ ส่ือสาร และ

การควบคมุในแตล่ะหนว่ยงานด้วย โครงสร้างองค์การสามารถจดัแบง่ได้เป็น 4 ประเภทท่ีสําคญั ได้แก่ 

โครงสร้างแบบงานหลกั โครงสร้างแบบหน้าท่ีการงานเฉพาะอยา่ง โครงสร้างแบบหนว่ยงานหลกัและ

หนว่ยงานท่ีปรึกษา และโครงสร้างแบบคณะกรรมการ (เสนห์่  จุ้ยโต . 2553: 306-307) สอดคล้องกบั

แนวคดิการจดัโครงสร้างองค์การของพยอม วงศ์สารศรี (2550: 132-137) ซึง่ได้กลา่วไว้วา่ประเภท

โครงสร้างองค์การแบง่ออกเป็น 5 ประเภท ดงันี ้ 
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 1. องค์การสายปฏิบตังิานหรือองค์การหลกั(Line organization) แสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์

ของอํานาจในการบงัคบับญัชาโดยตรงมีลกัษณะเป็นแนวดิง่และมีรูปแบบง่าย โดยแสดงให้เห็นถึงการ

บริหารท่ีลดหลัน่จากระดบัสงูมายงัระดบัลา่ง  

 2. องค์การสายปฏิบตังิานและสายท่ีปรึกษา เป็ นองค์การท่ีนิยมใช้ในปัจจบุนั ประกอบด้วย

สายปฏิบตังิานคือ ทํางานโดยตรงเพ่ือให้วตัถปุระสงค์หลกัขององค์การบรรลผุล และสายท่ีปรึกษาเป็น

หนว่ยงานท่ีทําหน้าท่ีสง่เสริมชว่ยเหลือให้การทํางานตามสายปฏิบตังิานประสบผลสําเร็จด้วยดี  

 3.  องค์การตามหน้าท่ีการงาน โครงสร้างองค์การลกัษณะนีใ้ห้ความสําคญัในเร่ืองหน้าท่ีการ

งานทางธรุกิจมากกวา่สายการบงัคบับญัชาจากคนหนึง่ไปยงัอีกคนหนึง่ มีการแบง่ งานตามหน้าท่ีของ

ผู้ ชํานาญการทําให้การปฏิบตังิานมีคณุภาพมาตรฐานตรงกนั 

 4.  องค์การแบบโครงการ เป็นองค์การแบบชัว่คราวท่ีออกแบบขึน้มาเพ่ือให้บรรลผุลเฉพาะ

อยา่ง โดยอาศยัผู้ เช่ียวชาญจากหนว่ยงานตางๆ ในองค์การ เม่ือใดท่ีโครงการเสร็จสิน้ลงบคุคลท่ีเข้า

มาร่วมกนัในโครงการก็สลายตวั 

 5.  องค์การแบบเมตริกซ์ เป็นองค์การแบบถาวรท่ีออกแบบขึน้มาเพ่ือให้บรรลผุลเฉพาะอยา่ง 

โดยอาศยัผู้ เช่ียวชาญจากหนว่ยงานตางๆ ในองค์การเป็นการรวมเอาการจดัองค์การแบบหน้าท่ีและ

ผลิตภณัฑ์มาประกอบกนั  

 นอกจากนีย้งั สอดคล้องกบัแนวคดิของ พชัสิรี ชมภคํูา (2554: 142-148) ท่ีได้กลา่วไว้วา่

รูปแบบโครงสร้างองค์กรท่ีนํามาใช้กนัโดยทัว่ไปมีรูปแบบพืน้ฐาน ดงันี ้ 

 1. การจดัดครงสร้างตามหน้าท่ีการงาน (Functional Structure) เป็นการจดัแผนกโดยการ

แบง่ตามหน้าท่ีหรือลกัษณะงานท่ีจะต้องกระทําโดยอาศยัความถนดัของแตล่ะบคุคลเพ่ือผลประโยชน์

สงูสดุขององค์การ เชน่ การผลิต การเงิน การตลาด บคุคล เป็นต้น 

 2. การจดัโครงสร้างตามท่ีตัง้ทางภมูศิาสตร์(Geographical Structure) เป็นการจดัโครงสร้าง

แยกออกไปตามแตล่ะพืน้ท่ีโดยมีผู้บริหารรับผิดชอบควบคมุการปฏิบตังิานในพืน้ท่ีทัง้หมด เชน่  

ภาคตะวนัออก ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคเหนือ กรุงเทพฯ เป็นต้น 

 3. การจดัโครงสร้างตามผลติภณัฑ์ (Product Structure) เป็นการจดัโครงสร้างโดยแบง่กลุม่

งานตามชนิดของผลิตภณัฑ์โดยงานทัง้ในสว่นของการผลิตและสว่นการขายจะอยูภ่ายใต้การบริหาร

ของผู้บริหารผลติภณัฑ์เพียงคนเดียว จงึเป็นการเปิดโอกาสให้บคุลากร ได้พฒันาความชํานาญอยา่ง

เตม็ท่ีตลอดจนสง่เสริมแนวคดิในเร่ืองการพึง่พาตนเองโดยเอือ้ให้ผู้บริหารใช้ทรัพยากรท่ีจําเป็นตอ่การ

ดําเนินการให้บรรลตุามแผนท่ีวางไว้  



 57 

 4. การจดัโครงสร้างตามลกูค้า (Client Structure) เป็นการจดัโครงสร้างโดยอิงตามลกัษณะ

ของลกูค้าเป็นปัจจยัในการ จดักลุม่ของงาน เชน่ สถาบนัการศกึษาแบง่โครงสร้างออกตามลกัษณะ

ของการจดัการเรียนการสอนโดยแบง่ออกเป็นหลกัสตูรปกต ิหลกัสตูรพิเศษ หลกัสตูรภาคค่ํา เป็นต้น 

 5. การจดัโครงสร้างแบบผสมผสม (Hybrid Structure) เป็นโครงสร้างองค์การท่ีมีการใช้

โครงสร้างหลายๆ รูปแบบผสมกนัเพ่ือได้ใช้ประโยชน์จากข้อดีของรูปแบบโครงสร้างองคืการในรูปแบบ

ตา่งๆ  

 6. การจดัโครงสร้างแบบเมตริกซ์(Matrix Structure) เป็นโครงสร้างท่ีได้ช้การเช่ือมโยงรูปแบบ

โครงสร้างองค์การแบบแบง่ตามหน้าท่ีของงานกบัแบบแบง่ตามสว่นของงาน โดยในแนวนอนจะเป็น

การจดัเรียงแบบแบง่ตามหน้าท่ี งาน สว่นแนวตัง้จะเป็นการแบง่ตามสว่นงานโครงการ ทําให้พนกังาน

ต้องมีผู้บงัคบับญัชาถึง 2 คนด้วยกนั คือ หวัหน้างานแผนกงานและหวัหน้าโครงการ 

  7. การจดัโครงสร้างแบบทีม(Team Structure) เป็นการจดัโครงสร้างท่ีเน้นลกัษณะการทํางาน

เป็นทีมเพ่ือให้เกิดการประสานงานท่ีดี ซึ่ งจะชย่ลดปัญหาความขดัแย้งระหวา่งแผนกและให้มีการ

ตดัสินใจในรูปทีม และองค์ประกอบของสมาชิกในทีมก็มีทัง้ท่ีเป็นพนกังานทัว่ไปและพนกังานท่ีมี

ความชํานาญเฉพาะทาง  

 8.  การจดัโครงสร้างแบบเครือขา่ย (Network Structure) จะมีการเช่ือมโยงจากศนูย์กลาง

การทํางานขององค์การไปยั งกลุม่แผนกหรือบริษัทยอ่ยภายนอกด้วยการตดิตอ่ประสานงานกนัโดย

อาศยัความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 

 การบริหารและการจัดการสหกิจศึกษาในสถานศกึษา 

 การจดัการสหกิจศกึษาในสถานศกึษาเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัผู้บริหารระดบัสงู คณาจารย์

และบคุลากรในสงักดัหนว่ยงาน ซึง่จําเป็นต้องได้รับการสนบัสนนุและความร่วมมือจากหนว่ยงานตา่งๆ 

ในสถานศกึษา โดยปัจจยัท่ีสง่ผลให้การจดัการสหกิจศกึษาในสถานศกึษาดําเนินไปอยา่งมีประสทิธิภาพ

มีดงันี ้(สมาคมสหกิจศกึษาไทย. 2552: 67-72) 

 1. นโยบายและรูปแบบโครงสร้างการบริหาร 

 ผู้บริหารระดบัสงูของสถานศกึษาต้องมีความชดัเจนเร่ืองสหกิจศกึษาและกําหนดเป็นนโยบาย

หลกัประการหนึง่ท่ีจะดําเนินการในระดบัสถานศกึษาหรือระดบัคณะ พร้อมทัง้กําหนดบคุลากร

รับผดิชอบดําเนินงานท่ีสามารถปฏิบตังิานเตม็เวลา โดยผู้บริหารทกุระดบัในสถานศกึษาหรือหนว่ยงาน

ต้องให้ความสําคญั พร้อมทัง้ผลกัดนัให้คณาจารย์และ หนว่ยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องให้กา รสนบัสนนุการ

ดําเนินงานสหกิจศกึษา เพ่ือให้การบริหารและการจดัการสหกิจศกึษาในสถานศกึษามีความชดัเจน

และป็นใปในทิศทางเดียวกนั  การบริหารและการจดัการสหกิจศึ กษาในสถานศกึษาไทย ณ ปัจจบุนั 

จําแนกเป็น 3 รูปแบบ ดงันี ้
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  1.1 การบริหารและการจดัก ารสหกิ จศกึษาโดยมีหนว่ยงานกลางระดบัสถานศกึษา    

เป็นการกําหนดให้มีหนว่ยงานขึน้มาทําหน้าท่ีดแูลและรับผิดชอบการ ดําเนินงานสหกิจศกึษาของ

สถาบนัเป็นการเฉพาะโดยการดําเนินงานอาจกําหนดให้อยูภ่ายใต้การกํากบัดแูลของรองอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ   

  1.2 การบริหารและการจดัการสหกิจศึกษาโดยหนว่ยงานกลางระดบัคณะ เป็นระบบการ

บริหารท่ีคณะจดัตัง้หนว่ยงานภายในคณะขึน้เพ่ือดแูลการดําเนินงานสหกิจศกึษา และกําหนดให้มี         

ผู้ประสานงานเป็นผู้ควบคมุดแูลและประสานงานการดําเนินงานในภาพรวมระดบัสถาบนั 

  1.3 การบริหารและการจดัการสหกิจศกึษาโดยภาควิชา เป็น การดําเนินงานท่ีเร่ิมจาก

ผู้บริหารหรือคณาจารย์ในภาควิชามีความสนใจในกา รจดัการศกึษาแบบสหกิจศกึษาและ ดําเนินการ

เป็นโครงการนําร่องในภาควิชา โดยจดัให้นกัศกึษาไปสหกิจศกึษาโดยความสมคัรใจ 

 2. ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรสหกิจศึกษาในสถานศึกษา 

 ในการดําเนินงานสหกิจศกึษามีผู้ ท่ีเก่ียวข้องทัง้ผู้บริหาร คณาจารย์และบคุลากรท่ีปฏิบตังิาน

ตา่งๆ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

  2.1 ผู้บริหารและคณะกรรมการบริหาร หมายถึง ผู้ ท่ีสถานศกึษา คณะหรือภาควิชามี

คําสัง่แตง่ตัง้ให้มีหน้าท่ีรับผิดชอบการดําเนินงานสหกิจศกึษาในหนว่ยงานทัง้ระบบ ทัง้นีต้้องเป็น ผู้ ท่ี

สามารถเสียสละและทุม่เทเวลาให้กบัการปฏิบตังิานสหกิจศกึษาได้อยา่งเตม็ท่ี 

  2.2 คณาจารย์สหกิจศกึษา หมายถึง คณาจารย์ท่ีคณะหรือภาควิชากําหนดให้รับผดิชอบ

การดําเนนิงานสหกิจศกึษาของคณะหรือภาควิชา โดยมีบทบาทหน้าท่ีให้คําปรึกษาแก่นกัศกึษาสหกิจ

ศกึษาทัง้ก่อน ระหวา่งและหลงัการปฏิบตังิานสหกิจศกึษา 

  2.3 บคุลากรท่ีปฏิบตังิานตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนนิงานสหกิจศกึษา สถานศกึษา

ต้องมีการวางแผนด้านกําลงัคนท่ีจะปฏิบตังิานด้านตา่งๆ โดยกําหนดรายละเอียดของอตัรากําลงั   

ตามขนาดและการขยายตวัของการดําเนนิงานสหกิจศกึษา ทัง้นีค้วรทํากา รคดัเลือกบคุคลท่ีมีความรู้

ความสามารถท่ีตรงกบัภาระงานท่ีต้องรับผดิชอบ  

 3. การจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน 

 การดําเนินงานสหกิจศกึษาท่ีมีประสิทธิภาพจําเป็นต้องได้รับการจดัสรรทรัพยากรพืน้ฐานทัง้

ด้านงบประมาณ บคุลากรสนบัสนนุ ตลอดจนสถานท่ีและอปุกรณ์สํานกังานท่ีจําเป็นเพ่ื อให้สามารถ

ดําเนินงานสหกิจศกึษาได้อยา่งคลอ่งตวัและมีประสิทธิภาพ 

  3.1 การจดัสรรงบประมาณสนบัสนนุ การดําเนินงานสหกิจศกึษาจําเป็นต้องได้รับ

งบประมาณสนบัสนนุทัง้งบประมาณลงทนุในการจดัตัง้หนว่ยงานสหกิจศกึษาในระยะเร่ิมต้น  

และงบประมาณดําเนินการในแตล่ะปี   
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  3.2 สถานท่ี อปุกรณ์สํานกังานและสิง่อํานวยความสะดวก หนว่ยงานสหกิจศกึษา

จําเป็นต้องมีสถานท่ีสําหรับการตดิตอ่ประสานงาน ตัง้อยูใ่นทําเลท่ีนกัศกึษาและคณาจารย์สามารถ

ตดิตอ่ประสานงานได้โดยสะดวก และควรมีการจดัอปุกรณ์สํานกังานและสิง่อํานวยความสะดวกอ่ืนๆ 

อยา่งเหมาะสมเพียงพอเพ่ือเอือ้ตอ่การดําเนินงานสหกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง  

 กระแสโลกาภิวฒัน์ในปัจจบุนัเป็นแรงขบัเคล่ือนให้เกิดการปฏิรูปการศกึษาทัว่โลกนําไปสู่

การพฒันาระบบการศกึษา สหกิจศกึษานบัเป็นแนวทางหนึง่ของการพฒันาการจดัการศกึษาท่ีเช่ือมโยง

การเรียนทฤษฎีในสถาบนัศกึษากั บการปฏิบตังิานจริงในสถานประกอบการ ซึง่เป็นแนวคดิสําคญัใน

การเช่ือมโยงและสร้างความร่วมมือในการจดัการศกึษาร่วมกบัภาคอตุสาหกรรม เป็นกลไกและเคร่ืองมือ

ในการพฒันากําลงัคนให้มีคณุภาพ มีสมรรถนะและความรู้ ความสามารถตรงตามความต้องการของ

ตลาดแรงงาน สอดคล้องกบั สเุมธ แย้มนุน่(2552: 16) ซึง่ได้ศกึษาวิจยัเร่ือง สหกิจศกึษา : รูปแบบการ

จดัการศกึษาเพ่ือความมัน่คงทางเศรษฐกิจ ผลการศกึษาพบวา่ หลกัการหรือแนวคดิเชงิทฤษฎีของ

การจดัสหกิจศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาเกิดจากการเรียนรู้เชงิประสบการณ์ (Experiential Learning) 

และพฒันาไปสูห่ลกัการเรีย นรู้เชงิบรูณาการกบัการทํางาน (Work Integrated Learning) ซึง่ในทาง

ปฏิบตัแิล้วพบวา่การเรียนรู้เชงิบรูณาการกบัการทํางานนัน้มีวิธีการดําเนินการหลายรูปแบบ การ

จดัสหกิจศกึษาเป็นเพียงรูปแบบหนึง่ของการเรียนรู้เชงิบรูณาการกบัการทํางานเทา่นัน้ การมีสว่นร่วม

ในการจดัสหกิจศึ กษาของสถานประกอบการมกัมีรูปแบบการดําเนนิงานท่ีแตกตา่งกนัโดยเฉพาะใน

กระบวนการคดัเลือกนสิตินกัศกึษา และการจา่ยคา่ตอบแทนแตมี่วิธีการสง่เสริมการเรียนรู้และการ

ทํางานท่ียอมรับเหมือนกนัเป็นสว่นใหญ่ รูปแบบสหกิจศกึษาท่ีสถาบนัอดุมศกึษายดึถือปฏิบตัสิว่น

ใหญ่มีความคดิเห็น ในเชิงหลกัการตรงกนัและสามารถปฏิบตัติามหลกัการร่วมกนัเป็นสว่นใหญ่ รูป

แบบสหกิจศกึษาท่ีด่ีสดุท่ีมีสว่นชว่ยเสริมสร้างพฒันาการหรือสมัฤทธิผลในการปฏิบตังิานสหกิจศกึษา

สงูสดุ ได้แก่ บทบาทของสถานประกอบการท่ีกําหนดตําแหนง่รองรับพนกังานสหกิจศกึษาไว้ตลอดปี 

การให้พนกังานส หกิจศกึษาเข้าร่วมประชมุมอบหมายงานและการให้พนกังานสหกิจศกึษาเข้ามารับ

ฟังการบรรยายจากผู้ เช่ียวชาญ สว่นบทบาทของสถาบนัอดุมศกึษาท่ีเป็นรูปแบบสหกิจศกึษาท่ีดีท่ีสดุ 

ได้แก่ การจดัให้มีระบบคดัเลือกนกัศกึษาสหกิจศกึษาร่วมกบัสถานประกอบการ ผลการศกึษาดงักลา่ว

สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ ชลลดา มงคลวนชิ (2552: 87) ซึง่ได้ศกึษาวิจยัเร่ือง ความคดิเห็นตอ่

การนเิทศงานสหกิจศกึษาโดยผลการศกึษาพบวา่ ประโยชนท่ีตวัแทนสถานประกอบการได้รับมากท่ีสดุ

ในการนิเทศงาน คือ การเข้าใจวตัถปุระสงค์และแนวทางในการดําเนินงานสหกิจศกึษา รวมทัง้สามารถ

ชว่ยแก้ปั ญหาด้านความประพฤตแิละการปฏิบตังิานของนกัศกึษา สําหรับคณาจารย์นเิทศเห็นวา่   
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การนเิทศท่ีสถานประกอบการสามารถชว่ยให้ทราบรายละเอียดขัน้ตอนการปฏิบตังิานของนกัศกึษา

ในแผนกตา่งๆ และความคดิเห็นของตวัแทนสถานประกอบการสามารถนําไปปรับใช้ในการเรียน     

การสอนได้ รวมทัง้ได้ทราบปัญหาและอปุสรรคในการปฏิบตังิานของนกัศกึษา 

 สถาบนัอดุมศกึษาท่ีจดัการศกึษาในรูปแบบสหกิจศกึษาควรต้องมีการประเมนิผลสมัฤทธ์ิใน

การดําเนินงานเพ่ือให้ได้มาซึง่ข้อมลูอนัเป็นประโยชน์สําหรับการพฒันาปรับปรุงการดําเนินงาน        

สหกิจศกึษาตอ่ไป เก่ียวกบัเร่ืองนี ้ ธวชัชัย ทีฆชณุหเถียร (2543: บทคดัยอ่ ) ศกึษาวิจยัเร่ือง  ผลการ

ดําเนินงานโครงการสหกิจศกึษาในหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี ระยะท่ี 2 เป็นการประเมินผลการดําเนินการ

ของโครงการสหกิจศกึษาและพฒันาอาชีพ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารีตัง้แตภ่าคการศกึษาท่ี  

1/2540 (มถินุายน  2540) ถึงภาคกา รศกึษาท่ี  3/2540 (เมษายน  2541) ซึง่สํา เร็จการศกึษาในปี

การศกึษา 2539 และ2540 ผลการประเมินพบวา่ สถานประกอบการได้ประเมินผลการปฏิบตังิานของ

นกัศกึษา 239 คน ปรากฏวา่ นกัศกึษาทกุคนผา่นการประเมนิผลจากสถานประกอบการโดยท่ี  ร้อยละ 

69.04 และ 73.36 ได้รับการประเมินการปฏิ บตังิานและการทํารายงานวิชาการ  ตามลําดบั ในระดบัท่ี

สงูกวา่มาตรฐาน (คือ ดีมากและดีเย่ียม) คณาจารย์และสถานประกอบการมีความคดิเหน็ตอ่คณุสมบตัิ

ของนกัศกึษาไปในด้านเดียวกนั คือ นกัศกึษาในโครงการ มีคณุสมบตัใินระดบัดี โดยเฉพาะบคุลกิภาพ

และวฒุภิาวะ ความรู้พืน้ฐานเร่ืองการปฏิบตัตินในสถานประกอบการ  และมีคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์

ของสถานประกอบการในระดบัท่ีสงูกวา่คณุสมบตัอ่ืินๆ  สว่นคณุสมบตัท่ีิได้รับการประเมินในระดบัต่ํา

ท่ีสดุ(ปานกลาง ) ได้แก่ ทกัษะการนําเสนอเม่ือเปรียบเทียบบณัฑติหลกัสตูรสหกิจศกึษากบับณัฑติ

หลกัสตูรปกตแิล้ว  บณัฑิตหลักสตูรสหกิจศกึษามีผลการเรียนเฉล่ียสะสม  มีทกัษะการสมคัรงานและ

หางาน อตัราเงินเดือนแรกเข้า  และอตัราการเข้าศกึษาตอ่สงูกวา่บณัฑติหลกัสตูรปกตทิัง้สิน้  รวมทัง้

ความสามารถในการปฏิบตังิาน มีคณุสมบตัท่ีิพงึประสงค์ของสถานสถานประกอบการและความ สามารถ

ในการเรียนในระดบัปริญ ญาโทท่ีดีกวา่ผลการศกึษาข้างต้นสอดคล้องกบัแคลเวย์และเมอร์ฟี (อลงกต  

ยะไวท์. 2549: 56; อ้างอิงจาก Calway; & Murphy. 2000: 68-74)ซึง่ได้สํารวจความคดิเห็นของบณัฑิต

และใช้วิธีการประชมุกลุม่ยอย่ (focus group woukshops) บณัฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัเทคโ นโลยีสวินเบร์ิน ประเทศออสเตรเลีย ถึงความก้าวหน้าในอาชีพของบณัฑิตท่ีผา่น

การปฏิบตังิานสหกิจศกึษาแล้วพบวา่การได้รับประสบการณ์จากการปฏิบตังิานสหกิจศกึษาเป็น

ระยะเวลายาวๆ ทําให้เขาประสบความสําเร็จในการเข้าสูส่ถานท่ีทํางานใหม ่บณัฑติเหลา่นีจ้ะทํางาน

ได้หลากหลายตําแหนง่ และหลากหลายบทบาทในบริษัท พวกเขารู้สกึวา่สาขาวิชาของเขาทําให้เขามี

ทกัษะตามความต้องการและมีความเช่ือมัน่อยา่งยอดเย่ียมท่ีสดุในงานใหม ่ในสว่นของสถานประกอบการ

หลงัจากท่ีรับบณัฑติกลุม่นีเ้ข้าไปทํางาน พบวา่พวกเขามีความสามารถในการทํางานเป็นทีม การพฒันา

โครงงานเล็กๆ มีทกัษะในการจดัการตามท่ีกําหนด ทํางานได้เพิม่มากขึน้ สามารถทํางานได้ด้วยตนเอง  
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ซึง่การปฏิบตังิานใสถานประกอบการถือวา่เป็นสว่นสําคญัท่ีทําให้บณัฑิตเหลา่นีมี้วฒุิภาวะและ

ประสบการณ์ทํางานอยา่งเพียงพอ ผู้ประกอบการเหน็วา่ทกัษะ ประสบการณ์ และความเช่ือมัน่ของ

บณัฑิตท่ีได้จาก การปฏิบตังิานสหกิจศกึษาเป็นสว่นสําคญัท่ีทําให้บณัฑติประสบความสําเร็จในการ

เป็นสว่นหนึง่ของทีมงานในองค์กร  ผลสมัฤทธ์ิดงักลา่ว สอดคล้องกบัผลการศกึษาวิจยั เร่ือง รายงาน

การประเมินผลสมัฤทธ์ิของโครงการสหกิจศกึษานําร่องของประเทศไทย  รุ่นท่ี  1-5 ตอ่การพฒันา

ศกัยภาพบณัฑติ  ของ นฤมล รักษาสขุและคณะ (เสาวนีย์  ศรีจนัทร์นิล . 2553: 33; อ้างอิงจาก นฤมล  

รักษาสขุ; และคนอ่ืนๆ. 2545) ซึง่พบวา่สถาบนัการศกึษามองวา่ผลสมัฤทธ์ิของโครงการฯสหกิจศกึษา

คือมีสว่นชว่ยในการพฒันาศกัยภาพของนกัศกึษามากกวา่การฝึกงานภาคฤดรู้อน  สหกิจศกึษาทําให้

อาจารย์ต่ืนตั วและตระหนกัถึงความสําคญัในการพฒันาศกัยภาพนกัศกึษา  และบณัฑิตท่ีผา่นการ

ปฏิบตังิานสหกิจศกึษามีอตัราการจ้างงานสงูกวา่บณัฑติหลกัสตูรปกติ  ด้านสถานประกอบการ มอง

วา่สหกิจศกึษามีสว่นชว่ยในการพฒันาศกัยภาพของนกัศกึษามากกวา่การฝึกงานภาคฤดรู้อน เชน่กนั 

และมองวา่สหกิจศกึษา เป็นชอ่งทางในการรับพนกังานใหม่  และทําให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ  

ได้ประโยชน์จากงานประจําท่ีนกัศกึษาปฏิบตัิ  และบัณฑิตท่ีผา่นหลกัสตูรสหกิจศกึษาเป็นบณัฑิตท่ี  

พงึประสงค์  ด้านความคดิเห็นของ บณัฑิตเห็นวา่ตนเอง มีความเข้าใจระบบการทํางานในองค์กรและ

ปรับตวัได้รวดเร็วขึน้  

 นอกจากนัน้ เสาวนีย์  ศรีจนัทร์นิล(2553: 47-50) ได้ศกึษาวิจยัเร่ือง การประเมินผลโครงการ

สหกิจศกึษาวิทยาลยัราชพฤกษ์  สาขาวิชาการบญัชี  โดยการวิจยัมีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาระดบัผล

สมัฤทธิของโครงการและความพงึพอใจของนกัศกึษา คณะบญัชี สาขาวิชาการบญัชี วิทยาลยัราชพฤกษ์ 

ท่ีร่วมโครงการสหกิจศกึษา  ความพงึพอใจของผู้ประกอบการท่ีดแูลนกัศกึษาในโครงการสหกิจศกึษา  

ผลการศกึษาพบวา่เม่ือปฏิบตังิานแล้ว  นกัศกึษาได้รับประสบการณ์  และพฒันาตนเองเพิ่มด้านการ

ทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน  การวางตวั  ความอดทน  ความรับผดิชอบ  ด้านการบญัชีทัว่ไป  บญัชีท่ี จําเป็น     

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีจําเป็นตอ่ การใช้งาน การทํางานท่ีมีระบบ  และคาดวา่จะพฒันาตนเอง

ในอนาคตในเร่ืองมนษุยสมัพนัธ์  ความมีระเบียบของตนเอง  ความละเอียดรอบคอบ  การตรงตอ่เวลา  

การใช้ชีวิตในองค์กร  การอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืน  ความรับผดิชอบ  ความอดทน  ซ่ือสตัย์และการพฒันาตนเอง

ตอ่การเรียนรู้งานด้านบญัชี  และจรรยาบรรณในวิชาชีพ  ทัง้นีน้กัศกึษาพงึพอใจในสว่นของการอบรม

เตรียมความพร้อมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  คือความเป็นกนัเองระหวา่งครูพ่ีเลีย้งและนกัศกึษา  เอกสารท่ี

ใช้ในการอบรม  และโสตทศันปูกรณ์  นอกนัน้อยูใ่นระดบัมากทัง้หมด  ด้านผู้ประกอบการมีความพงึ

พอใจเก่ียวกบัการปฏิบตังิานของนกัศกึษาในระดบัมากท่ีสดุ  คือ ด้านวฒุภิาวะความออ่นน้อมถ่อมตน  

ความประพฤติ  คณุธรรมจริยธรรม  และการปฏิบตัติามระเบียบวินยัขององค์กร  ระยะเวลาปฏิบตังิาน

ของนกัศกึษามีความเหมาะสม  สว่นระดบัมาก  คือบคุลกิภาพ  การปรับตวั  การวางแผนการทํางาน  
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ความสามารถในการส่ือสารมอบหมาย  ความรับผดิชอบ  ความอตุสาหพยายาม  การทํางานโดยไม่

ต้องสั่ง  ความเข้าใจในหลกัสหกิจศกึษา  และความสะดวกรวดเร็วในการดําเนนิงานของโครงการ  

มนษุยสมัพนัธ์ ทศันคตติอ่งาน คณุภาพงานท่ีได้รับ สว่นท่ีอยูร่ะดบัปานกลาง คือ การแสดงความคดิเหน็ 

ความรู้วิชาการเพียงพอ  ความสามารถในการเรียนรู้งานใหม่  การตดัสินใจ  ความสามารถด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศคอมพวิเตอร์  และการได้รับนกัศกึษาท่ีมีคณุสมบตัติามต้องการ  สว่นท่ีอยูใ่น

ระดบัไมค่อ่ยดี  คือ พฒันาการด้านภาษาองักฤษ  และการทํางานกบัชาวตา่งชาติ  ซึง่สอดคล้องกบั

เฉลิมขวญั  ครุธบญุยงค์(2552: 67-68) ท่ีได้ศกึษาวิจยัเร่ืองการตดิตามผลสมัฤทธ์ิโครงการสหกิจศกึษา

เครือขา่ยอดุมศกึษาภาคกลางตอนบน ผลการวิจยัพบวา่สถานศกึษาเครือขา่ยอดุมศกึษาภาคกลาง

ตอนบนมีสถานศกึษาท่ีจดัหลกัสรูสหกิจศกึษาจํานวน 21 แหง่ มีหลกัสตูร 334 หลกัสตูร มี จํานวน

นกัศกึษาท่ีเข้าร่วมสหกิจศกึษา 16,265 คน มีจํานวนสถานประกอบการเครือขา่ย 3,045 แหง่ สถานศกึษา

ท่ีมีการจดัหลกัสตุรสหกิจศกึษาประสบความสําเร็จด้านตวัหลกัสตูรมากท่ีสดุ สว่นใหญ่กําหนด

รายวิชาสหกิจศกึษาเป็นวิชาเอกเลือกและไมมี่การกําหนดรายวิชาเง่ือนไขก่อนสง่นกัศกึษ าออกไป

ปฏิบตัสิหกิจศกึษา สว่นใหญ่ร้อยละ 63.64 มีการกําหนดคณุสมบตัขิองนกัศกึษา เชน่ เกรดเฉล่ียต้อง

มากกวา่ 2.00 เป็นนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 4 สว่นด้านมาตรฐานการจดัการบริหารหลกัสตูรสหกิจศกึษาสว่นใหญ่

ร้อยละ 68.18 มีการกําหนดนโยบายอยา่งชดัเจน มีแผนการดําเนินงานอยา่งชดัเจ น แตมี่ปัญหาด้าน

การสร้างเครือขา่ยสถานประกอบการ ด้านคณุธรรมจริยธรรมของนกัศกึษา สว่นใหญ่เหน็วา่อยูใ่น

ระดบัมากท่ีสดุ (4.14) รองลงมาคือมีความออ่นน้อมถ่อมตน แตน่กัศกึษามีความขยนัอดทนน้อยท่ีสดุ 

แนวโน้มการสนบัสนนุเพ่ือจดัหลกัสตูรสหกิจศกึษาของผู้บริหารสถานศกึษาอยู่ นระดบัมากท่ีสดุ และ

ผลการศกึษาข้างต้นยงัสอดคล้องกบั ผลการศกึษาของ นฤมล ชินวฒุิโรจน์  และนภทัร วจันเทพินทร์  

(2554: ออนไลน์) ซึง่ได้ทําการวิจยัเร่ืองมมุมองของสถานประกอบการท่ีมีตอ่นกัศกึษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ  ท่ีเรียนสหกิจศกึษาในปี

การศกึษา 2553 โดยกลุม่ตวัอยา่งท่ีนํามาศกึษาคือ นกัศกึษาสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล  สาขาวิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมและสาขาวิศวกรรมโยธาจํา นวนรวมทัง้สิน้  39 คน ผลการวิจยัพบวา่  

สถานประกอบการมีความเหน็ตอ่นกัศกึษาสหกิจในด้านลกัษณะสว่นบคุคล  และด้านความรับผดิชอบ

ตอ่หน้าท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ รองลงมาคือด้านผลสําเร็จของงาน  และความรู้ความสามารถอยูใ่น

ระดบัมาก  เม่ือวิเคราะห์ในรายละเอียดแตล่ะด้านพบวา่ด้านลกัษณะสว่นบคุคลนัน้ผลการประเมิน

ด้านมนษุย์สมัพนัธ์  มีคา่สงูสดุ รองลงมาคือด้านคณุธรรมจริยธรรม  ด้านบุคลกิภาพและการวางตวั   

สําหรับความมีระเบียบวินยั  และปฏิบตัติามวฒันธรรมองค์กร  มีคา่ต่ําท่ีสดุแตย่งัอยูใ่นระดบัมากถึง

มากท่ีสดุทกุหวัข้อ  ด้านความรับผดิชอบตอ่หน้าท่ีพบวา่ด้านความสนใจ  และความอตุสาหะในการ

ทํางาน มีคา่สงูสดุ  รองลงมาคือ  ด้านการตอบสนองตอ่การสัง่การ  และความสามารถในการเร่ิมต้น
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ทํางานด้วยตนเอง  ด้านผลสําเร็จของงาน  มีความเห็นในระดบัมากท่ีสดุ  ในด้านปริมาณงาน  และด้าน

คณุภาพงานอยูใ่นระดบัมาก  ด้านความรู้ความสามารถทัง้  9 ด้าน มีเพียงด้านเดียวท่ีมีความเห็นใน

ระดบัมากท่ีสดุ คือ ความเหมาะสมตอ่ตําแหนง่ท่ีได้รับมอบหมาย และท่ีผลการประเมินในระดบัปานกลาง 

คือ การพฒันาด้านภาษาและวฒันธรรมตา่งประเทศ  สว่นด้านอ่ืนๆ  อยูใ่นระดบัดี  และมีความคดิเห็น

เพิม่เตมิวา่นกัศกึษามีจดุเดน่  ด้านความขยนั  ความอดทน  มีมนษุย์สมัพนัธ์ดี  สามารถทํางานร่วมกบั

ผู้ อ่ืนได้ดี สว่นท่ีต้องปรับปรุงคือการตรงตอ่เวลา และการใช้ภาษาองักฤษ 

 การดําเนนิงานสหกิจศกึษาเป็นทางเลือกหนึง่ของการจดัการศกึษาท่ีเป็นกลไกในการพฒันา

คณุภาพบณัฑติให้มีศกัยภาพพร้อมในการก้าวสูก่ารทํางานหลงัสําเร็จการศกึษา เป็นผู้ มีความรู้

ความสามารถตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และยงัก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ทัง้สถาน

ประกอบการและสถานศกึษา แตใ่นการดําเนินงานสหกิจศกึษานัน้มีกระบวนการและขัน้ตอนตา่งๆ 

มากมายซึง่เก่ียวข้องกบับคุคลจากหลายภาคสว่น จงึทําให้การดําเนนิงานยอ่มมีปัญหาและอปุสรรค

ตา่งๆ เกิดขึน้ได้ ซึง่จากการศกึษาวิจยั เร่ือง รายงานการประเมินผลสมัฤทธ์ิของโครงการสหกิจศกึษา

นําร่องของประเทศไทย ของ นฤมล  รักษาสขุและคณะ (เสาวนีย์ ศรีจนัทร์นิล . 2553: 33; อ้างอิงจาก  

นฤมล  รักษาสขุ ; และคนอ่ืนๆ. 2545) พบวา่ปัญหาและอปุสรรคของโครงการฯ  คือสถาบนัการศกึษา

และสถานประกอบการ มีความรู้ความเข้าใจในหลกัการสหกิจศกึษายงัไมเ่พียงพอ  มีปัญหามากใน

เร่ืองของสภาพการเข้าร่วมโครงการฯ  ของนกัศกึษา  นกัศกึษามีความรู้  ความเข้าใจในหลกัการสหกิจ

ศกึษาในระดบัปานกลาง  สถานประกอบการ ไมไ่ด้รับการชีแ้จงจากสถาบนัการศกึษาเก่ียวกบัสหกิจ

ศกึษาลว่งหน้าและนกัศกึษาไมมี่ข้อมลูท่ีชดัเจนของสถานประกอบการ  ปัจจยัในการผลกัดนัโครงการ

ควรกําหนดเป็นนโยบายทัง้สถาบนัการศกึษาและสถานประกอบการ  ผลการศกึษาข้างต้นสอดคล้อง

กบัผลการศกึษาของ ยพุา ก๋องทา และคนอ่ืนๆ(2551: บทคดัยอ่) ซึง่ได้ศกึษาเร่ืองปัญหาและอปุสรรค

ในการออกฝึกประสบการณ์วิชาสหกิจศกึษาประสบการณ์ทางบริหารธรุกิจของนกัศกึษาโปรแกรม

บริหารธุรกิจ  แขนงการบัญชี คณะวิทยาการจดัการ  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย  ผลการวิจยัพบวา่

นกัศกึษาท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านการบญัชี  สว่นใหญ่ได้รับมอบหมายให้ทํา งานเก่ียวกบัการ

ตรวจสอบบญัชีเม่ือพิจารณาปัญหาและอปุสรรคของนกัศกึษา  พบวา่มีปัญหาและอปุสรรคมากท่ีสดุ  

คือขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบังานท่ีปฏิบตั ิด้านสถาบนั การศกึษามีปัญหาและอปุสรรคมากท่ีสดุ  

คือการตดิตอ่ระหวา่งอาจารย์นเิทศกบันกัศกึษา  รองลงมาคือ  อาจารย์นิเทศมีจํา นวนน้อย และขาด

การเตรียมความพร้อมของนกัศกึษาก่อนฝึกประสบการณ์ตามลําดบั และด้านหนว่ยงานท่ีฝึกประสบการณ์ 

มีปัญหาและอปุสรรคมากท่ีสดุ คือได้รับมอบหมายงานไมต่รงกบัความรู้  ความสามารถในสาขาวิชาท่ี

เรียน รองลงมาคือวสัดุ  อปุกรณ์ เทคโนโลยีท่ีใช้ในการปฏิบตังิานไมเ่พียงพอ  สว่นปัญหาอ่ืนๆ ท่ีพบ

ระหวา่งการฝึกประสบการณ์วิชาสหกิจศกึษาประสบการณ์ทางบริหารธรุกิจคือได้รับคําแนะนํา คําปรึกษา
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จากผู้ ร่วมงานน้อยและสถานท่ีฝึกประสบการณ์มีระยะทางไกลจากท่ีพกั  งานท่ีรับมอบหมายต้องใช้

เวลาในการศกึษามาก นอกจากนัน้เสาวนีย์  ศรีจนัทร์นิล(2553: 50-51) ได้ศกึษาวิจยัเร่ือง การประเมินผล

โครงการสหกิจศกึษาวิทยาลยัราชพฤกษ์  สาขาวิชาการบญัชี  โดยการวิจยัมีวตัถปุระสงค์เพ่ือศึ กษา

ระดบัผลสมัฤทธิของโครงการ และ ความพงึพอใจของนกัศกึษา  คณะบญัชี  สาขาวิชาการบญัชี  

วิทยาลยัราชพฤกษ์  ท่ีร่วมโครงการสหกิจศกึษา  ความพงึพอใจของผู้ประกอบการท่ี ดแูลนกัศกึษาใน

โครงการสหกิจศกึษา  และปัญหาและอปุสรรคของโครงการ  ผลการศกึษาพบวา่ปัญหาและอปุสรรค

ตามความเห็นของ นกัศกึษาคืออปุกรณ์ไมเ่พียงพอ  ไมท่นัสมยั  การส่ือสารท่ีเข้าใจไมต่รงกนัและไม่

เข้าใจงานทําให้งานผดิพลาด  สําหรับตวัแทนผู้ประกอบการเห็นวา่ นกัศกึษายงั มีปัญหาด้านความรู้

ความเข้าใจระบบบญัชี ภาษี ใบกํากบัภาษี ภาษาองักฤษ และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ นอกจากนัน้ใน

การศกึษาวิ จยัเร่ืองปัจจยัท่ีสง่เสสริมและฉดุรัง้ความสําเร็จในการจดัการศกึษาแบบสหกิจศกึษาใน

สถาบนัอดุมศกึษาไทย ของ พรชยั  มงคลวนชิ (2552: 19-20) ผลการวิจยัพบวา่ การท่ีนกัศกึษาไมมี่

เป้าหมายในอนาคตหลงัจากสําเร็จการศกึษาและการท่ีนกัศกึษาไมอ่ยากทํางานหนกัและต้องการ

สําเร็จการศึ กษาเร็วท่ีสดุเป็นปัจจยัฉดุรัง้ความสําเร็จของการจดัการศกึษาแบบสหกิจศกึษามากกวา่

ปัจจยัอ่ืนๆ   

   



บทท ี3 
วธีิดาํเนินการวจิัย 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในครั้งนี้
ใชวิธีการวิจัยในลักษณะการวิจัยและพัฒนา ซึ่งมีวิธีดําเนินการวิจัย 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
 ข้ันตอนที่ 1 ศึกษาสภาพการจัดการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุม   

 ข้ันตอนที ่2 พฒันารูปแบบการจัดการสหกจิศึกษา มหาวทิยาลยัศรีปทมุ   
 ข้ันตอนที ่3 ตรวจสอบความเหมาะสม/ความเปนไปไดในการนํารูปแบบการจัดการสหกจิศึกษา 

มหาวิทยาลยัศรีปทุม ไปปฏิบัติ 

 วิธีการดําเนนิการวิจยัในแตละขั้นตอนขางตนมีรายละเอียด ดังนี ้ 
  
ขันตอนท ี1 ศกึษาสภาพการจัดการสหกจิศกึษาของมหาวทิยาลัยศรีปทุม  
 การศึกษาในขั้นตอนนี้ผูวิจัยทําการศึกษาหลักการ แนวคิด และการดําเนินงานในกระบวนการ
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับสหกิจศึกษาจากแหลงเอกสาร ตํารา บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งจาก
แหลงเอกสารสิ่งพิมพและแหลงขอมูลอิเล็กทรอนิกส รวมทั้งศึกษาความคิดเห็นจากผูที่มีสวนเกี่ยวของ
กับการดําเนินงานสหกิจศึกษา หลังจากนั้นนําขอมูลที่ไดมาทําการสรุปสาระและวิเคราะหเนื้อหาโดย
คํานึงถึงองคประกอบสําคัญของกระบวนการสหกิจศึกษา ดังนี้ 1) ดานการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษา  

2) ดานการจัดหนวยงานสหกิจศึกษา 3) ดานการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานสหกิจศึกษา 

และ 4) ดานการจัดบริการอื่นๆ ที่ตอเนื่องจากสหกิจศึกษา เพื่อนําขอมูลที่ไดเปนแนวทางสําหรับการ

ดําเนินงานในขั้นตอนตอไป ซึ่งมีรายละเอียดสําหรับการดําเนินการ ดังนี้ 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง  

 กลุมตัวอยาง คือ ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวทิยาลยัศรีปทุม 

ซึ่งไดจากการเลือกตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (purposive selection) ซึ่งมีคุณสมบัติ ดังนี ้

  1.1 ผูบริหาร บุคลากรประจําหนวยงานสหกิจศึกษา ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม  

  1.2  ผูบริหารและอาจารยประจําคณะที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานสหกิจศึกษา ของ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม  

  1.3 ผูบริหารหรือผูประสานงานหรือพนักงานที่ปรึกษาสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ

หรือผูแทนจากกลุมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานสหกิจศึกษาของ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  

  1.4 นักศึกษาสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุมซึ่งผานการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

มาแลว  
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 2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  
  เครื่องมือสําหรับการรวบรวมขอมูล เปนแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง(ภาคผนวก ค)ที่ผูวิจัย

สรางขึ้นโดยแบบสัมภาษณกําหนดเฉพาะคําถามหลักที่เกี่ยวของกับกระบวนการตางๆ ในการดําเนนิงาน

สหกิจศึกษา   
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 นอกจากการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานสหกิจศึกษาจากแหลงเอกสาร

ส่ิงพิมพและแหลงอิเล็กทรอนิคสแลว ผูวิจัยไดดําเนินการประสานงานกับผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการ

ดําเนินงานสหกิจศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง และดําเนินการสัมภาษณเก็บขอมูลดวยตนเอง  
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการศึกษาดวยวิธีการวิเคราะหเนื้อหา(Content 

Analysis) และใชเปนขอมูลสําหรับการดําเนินการวิจัยในขั้นตอนตอไป  

 

ขันตอนท ี2 พฒันารูปแบบการจัดการสหกจิศกึษา มหาวทิยาลัยศรีปทุม   
 การดําเนินการวิจัยในขั้นตอนนี้ เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการสหกิจศึกษา ของมหาวิทยาลัย

ศรีปทุม โดยศึกษาความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ ซึ่งมีรายละเอียดสําหรับการดําเนินการ ดังนี้ 
1. ประชากรและกลุมตวัอยาง  

 กลุมตัวอยางคือ ผูเชี่ยวชาญดานสหกิจศึกษาจํานวน 17 คน ซึ่งมีคุณสมบัติคือ เปนผูที่มี

ความรู ความชํานาญและประสบการณในการดําเนินงานสหกิจศึกษามาแลวอยางนอยไมต่ํากวา 5 ป 

(ภาคผนวก ข) ซึ่งเปนการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (purposive selection)โดยผูวิจัยไดเสนอ

รายชื่อผูเชี่ยวชาญตอคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธเพื่อพิจารณา  
 2.  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 
  2.1  ลักษณะของเครื่องมือ 

            เครื่องมือสําหรับการรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
(Rating Scale) และขอคําถามปลายเปดประกอบดวยขอความที่ครอบคลุมองคประกอบของกระบวนการ
สหกิจศึกษา 4 ดาน ไดแก 1) ดานการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษา 2) ดานการจัดหนวยงานสหกิจศึกษา 
3) ดานการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานสหกิจศึกษา และ 4) ดานการจัดบริการอื่นๆ ที่
ตอเนื่องจากสหกิจศึกษา (ภาคผนวก ง) เพื่อใชสําหรับการรวบรวมความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ
ดานสหกิจศึกษา   
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      2.2 วิธีการสรางเครื่องมือ  
   2.2.1 ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 มาสรางเปนแบบสอบถาม
เพื่อศึกษาความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญดานสหกิจศึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของรางรูปแบบการ
จัดการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณ
คา 5 ระดับ(Rating Scale) และขอคําถามปลายเปด โดยผูวิจัยไดกําหนดคาน้ําหนักคะแนน ดังนี้  
                 5   หมายถึง ขอความนั้นมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 

                 4   หมายถึง ขอความนั้นมีความเหมาะสมในระดับมาก 

                 3   หมายถึง ขอความนั้นมีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 

                 2   หมายถึง ขอความนั้นมีความเหมาะสมในระดับนอย 

                 1   หมายถึง ขอความนั้นมีความเหมาะสมในระดับนอยที่สุด 

   2.2.2 ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอตอคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ

เพื่อพิจารณาตรวจสอบความครอบคลุม ความตรงเชิงเนื้อหาและความชัดเจนของภาษา  

   2.2.3 ผูวิจัยปรับแกไขแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการควบคุม

ปริญญานิพนธใหมีความสมบูรณถูกตอง 

   2.2.4 ผูวิจัยขออนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ใหออก

หนังสือถึงผูเชี่ยวชาญดานเครื่องมือจํานวน 5 คน เพื่อขอความอนุเคราะหในการตรวจเครื่องมือ 

(ภาคผนวก ข)  

   2.2.5 ผูวิจัยนําสงหนังสือขอความอนุเคราะหพรอมแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอให

ผูเชี่ยวชาญดานเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือดานความเหมาะสม ความถูกตองของเนื้อหา

และภาษาที่ใช(Content Validity) และหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยการหาคาดัชนีความ

สอดคลอง(IOC: Item Objective Congruence) โดยพิจารณาตั้งแต 0.50 ข้ึนไป (ภาคผนวก จ)   

   2.2.6 ผูวิจัยปรับแกไขแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญดานเครื่องมือ

ใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน และนําเสนอตอคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธเพื่อพิจารณา กอนนําไป

เก็บรวบรวมขอมูลตอไป 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล  
 ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานสหกิจศึกษาโดยใชเทคนิคเดลฟาย

(Delphi Technique) ซึ่งมีรายละเอียดสําหรับการดําเนินการ ดังนี้ 

      3.1 ผูวิจัยขออนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ใหออกหนังสือ

ถึงผูเชี่ยวชาญดานสหกิจศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน 17 คน เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บ

รวบรวมขอมูล (ภาคผนวก ข)               
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  3.2 ผูวิจัยสงหนังสือขอความอนุเคราะหพรอมแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปยังผูเชี่ยวชาญ

ดานสหกิจศึกษาเพื่อขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามโดยผูวิจัยทําการสงและรับคืนแบบสอบถาม

ดวยตนเอง อีเมล และโทรสาร   
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล  
     ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากผูเชี่ยวชาญดานสหกิจศึกษาโดยใชสถิติไดแก 
คามัธยฐาน(Median) และคาพิสัยระหวางควอไทล(Interquatile Range) ซึ่งจะนําขอความที่มีคามัธยฐาน
(Median) ตั้งแต 3.50 ข้ึนไป และคาพิสัยระหวางควอไทล(Interquatile Range) ตั้งแต 1.99 ลงมา 
เปนขอมูลสําหรับการพัฒนารูปแบบการจัดการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม และนําไปตรวจสอบ
ความเหมาะสม/ความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติในขั้นตอนตอไป   
 

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบความเหมาะสม/ความเปนไปไดในการนํารูปแบบการจัดการ
สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ไปปฏิบัติ 
 ผูวิจัยนํารางรูปแบบการจัดการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุมที่ไดพัฒนาขึ้นจากขั้นตอน

ที่ 2 ไปตรวจสอบความเหมาะสม/ความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติ โดยการสอบถามความคิดเห็น

ของผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งมีรายละเอียด

สําหรับการดําเนินการ ดังนี้ 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง  
 กลุมตัวอยางคือ ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม

จํานวน 50 คน ซึ่งมีคุณสมบัติคือ เปนผูที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับการดําเนินงานสหกิจศึกษาอยางนอย

ไมต่ํากวา 2 ป ทั้งในสวนของสถานประกอบการและมหาวิทยาลัยศรีปทุม และนักศึกษาที่ผานการ

ปฏิบัติสหกิจศึกษามาแลว ดังนี้ 

  1.1 นักศึกษาที่เคยผานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จํานวน 10 คน 

  1.2 เจาหนาที่ อาจารย ผูบริหารประจําคณะ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จํานวน 30 คน 

  1.3 ผูบริหาร ผูประสานงาน พนักงานที่ปรึกษาสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ หรือ

ผูแทนจากกลุมอุตสาหกรรม จํานวน 5 คน 

  1.4 ผูบริหาร ผูปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของศูนยสหกิจศึกษาฯ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

จํานวน 3 คน  

  1.5 ผูบริหารมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานสหกิจศึกษาจํานวน 2 คน 
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 2. เครืองมือทใีช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
      2.1 ลักษณะของเครื่องมือ  
           เครื่องมือสําหรับการรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
(Rating Scale) และขอคําถามปลายเปดประกอบดวยขอความที่ครอบคลุมองคประกอบของกระบวนการ
สหกิจศึกษา 4 ดาน ไดแก 1) ดานการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษา 2) ดานการจัดหนวยงานสหกิจศึกษา 
3) ดานการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานสหกิจศึกษา และ 4) ดานการจัดบริการอื่นๆ ที่
ตอเนื่องจากสหกิจศึกษา (ภาคผนวก ง) เพื่อใชสําหรับการรวบรวมความคิดเห็นจาก ผูที่มีสวนเกี่ยวของ
กับการดําเนินงานสหกิจศึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสม/ความเปนไปไดในการนํารางรูปแบบการ

จัดการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ไปปฏิบัติ   

       2.2 วิธีการสรางเครื่องมือ 
   2.2.1 ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาในขั้นตอนที่ 2 มาสรางเปนแบบสอบถาม
เพื่อศึกษาความคิดเห็นจากผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินงานสหกิจศึกษากลุมตัวอยางเกี่ยวกับ
ความเหมาะสม/ความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติของรางรูปแบบการจัดการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
โดยผูวิจัยไดกําหนดคาน้ําหนักคะแนน ดังนี้   
               5   หมายถึง  ขอความนั้นมีความเหมาะสม/ความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติใน 

     ระดับมากที่สุด 

                4   หมายถงึ  ขอความนัน้มคีวามเหมาะสม/ความเปนไปไดในการนาํปฏิบัติในระดับมาก 

                3   หมายถงึ  ขอความนัน้มคีวามเหมาะสม/ความเปนไปไดในการนาํปฏิบัติใน 

     ระดับปานกลาง 

                2   หมายถงึ  ขอความนัน้มคีวามเหมาะสม/ความเปนไปไดในการนาํปฏิบัติในระดับนอย 

                1   หมายถงึ  ขอความนัน้มคีวามเหมาะสม/ความเปนไปไดในการนาํปฏิบัติใน 

     ระดับนอยที่สุด 
 การแปลความหมายของคาคะแนนเฉลีย่ ดังนี้  

4.50-5.00 หมายถงึ ผูตอบแบบสอบถามเหน็วาขอความนั้นมีความเหมาะสม/ 

  ความเปนไปไดในการนาํไปปฏิบัติในระดับมากที่สุด 

                  3.50-4.49 หมายถงึ ผูตอบแบบสอบถามเหน็วาขอความนั้นมีความเหมาะสม/ 

 ความเปนไปไดในการนาํไปปฏิบัติในระดับมาก 

                   2.50-3.49 หมายถงึ ผูตอบแบบสอบถามเหน็วาขอความนั้นมีความเหมาะสม/ 

           ความเปนไปไดในการนาํไปปฏิบัติในระดับปานกลาง 
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               1.50-2.49 หมายถงึ ผูตอบแบบสอบถามเหน็วาขอความนั้นมีความเหมาะสม/ 

           ความเปนไปไดในการนาํไปปฏิบัติในระดับนอย 

               1.00-1.49  หมายถงึ ผูตอบแบบสอบถามเหน็วาขอความนั้นมีความเหมาะสม/   

 ความเปนไปไดในการนาํไปปฏิบัติในระดับนอยที่สุด 

  2.2.2 ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอตอคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ

เพื่อพิจารณาตรวจสอบความครอบคลุม ความตรงเชิงเนื้อหาและความชัดเจนของภาษา  

  2.2.3 ผูวิจัยปรับแกไขแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการควบคุม

ปริญญานิพนธใหมีความสมบูรณถูกตอง  
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล   
     ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลความคิดเห็นของผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินงานสหกิจศึกษา 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เกี่ยวกับความเหมาะสม/ความเปนไปไดในการนํารางรูปแบบการจัดการสหกิจศึกษา 

มหาวิทยาลัยศรีปทุมไปปฏิบัติ โดยผูวิจัยสงและรับคืนแบบสอบถามดวยตนเองและอีเมล   
 4. การวิเคราะหขอมูล  
     ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากความคิดเห็นของผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการ

ดําเนินงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม เกี่ยวกับความเหมาะสม/ความเปนไปไดในการนําราง

รูปแบบการจัดการสหกิจศึกษาไปปฏิบัติ โดยใชสถิติพื้นฐานไดแก คาเฉลี่ย(Mean) และคาความ

เบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) โดยผูวิจัยกําหนดคาเฉลี่ยตั้งแต 3.50 ขึ้นไป และคา      

ความเบี่ยงเบนมาตรฐานไมเกิน 1.00 เปนขอมูลสําหรับการพัฒนารูปแบบการจัดการสหกิจศึกษา 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม และผูวิจัยไดทําการเปรียบเทียบความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็น

ของผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุมเกี่ยวกับความเหมาะสม/

ความเปนไปไดในการนํารางรูปแบบการจัดการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ไปปฏิบัติกับเกณฑ

ที่กําหนดไว(3.50) โดยใชการทดสอบที(t-test แบบ one sample) 

 

  
  



บทที่ 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การศกึษา วิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการจดัการสหกิจศกึษา มหาวิทยาลยัศรีปทมุ มี

จดุมุง่หมายการวิจยัเพ่ือศกึษาสภาพการจดั การสหกิจศกึษา ของมหาวิทยาลยัศรีปทมุ  และพฒันา

รูปแบบการจดัการสหกิจศกึษาของ มหาวิทยาลยัศรีปทมุ  โดยผู้ วิจยัได้นําเสนอผ ลการวิเคราะห์ ข้อมลู

แบง่ออกเป็น 3 ตอน ดงันี ้

 ขัน้ตอนท่ี 1 ผลการศกึษาสภาพการจดั การ สหกิจศกึษาของมหาวิทยาลยัศรีปทมุ  จาก

การศกึษาเอกสาร ตํารา บทความ และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้การสมัภาษณ์ผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบั

การดําเนนิงานสหกิจศกึษา 

 ขัน้ตอนท่ี 2 ผลการพฒันารูปแบบการจดัการสหกิจศกึษา มหาวิทยาลยัศรีปทมุ จากความ

คดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญด้านสหกิจศกึษา 

 ขัน้ตอนท่ี 3 ผลการตรวจสอบความเหมาะสม /ความเป็นไปได้ในการนํา ร่าง รูปแบบการ

จดัการสหกิจศกึษา มหาวิทยาลยัศรีปทมุ ไปปฏิบตัิ  จากการสอบถามความ คดิเห็นของผู้ ท่ีมีสว่น

เก่ียวข้องกบัการดําเนนิงานสหกิจศกึษาของมหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูในแตล่ะขัน้ตอนของการดําเนินการวิจยั ดงันี ้

 

ขัน้ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพการจดัการสหกจิศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทมุ   

 ข้อมลูเก่ียวกบัสภาพการจดั การสหกิจศกึษาของมหาวิทยาลยัศรีปทมุ ท่ีผู้ วิจยัได้ศกึษาและ

รวบรวมข้อมลู จากเอกสาร ตํารา และบทควา มท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการ สหกิจศกึษา ทัง้จากแหลง่

เอกสารสิ่งพิมพ์และเอกสารอิเล็คทรอนิกส์ รวมทัง้การสมัภาษณ์ผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัการดําเนินงาน

สหกิจศกึษาของมหาวิทยาลยัศรีปทมุ  โดยผู้ วิจยันําข้อมลูท่ีได้มา วิเคราะห์เนื อ้หา(Content Analysis) 

และสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้ 

 1. ด้านการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษา 

 มีการกําหนดรายวิชาสหกิจศกึษา ไว้ในหมวดวิชาชีพเลือก จํานวน 6-9 หนว่ยกิต และจดั

แผนการเรียนไว้ในภาคการศกึษาท่ี  1 และ/หรือ 2 ชัน้ปีท่ี 4 โดยกําหนดให้นกัศกึษาสหกิจศกึษาต้อง

ปฏิบตังิานในสถานประกอบการ  1 ภาคการศกึษา ระยะเวลาการปฏิบตังิานไมต่ํ่ากวา่ 16 สปัดาห์

อยา่งตอ่เน่ือง   
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 2. ด้านการจัดหน่วยงานสหกจิศกึษาและการบริหารงาน 

     มีการจดัตัง้ศนูย์สหกิจศกึษาและพฒันาอาชีพเป็นหน่วยงานสหกิจศกึษากลางระดบัสถาบนั

ทําหน้าท่ีกํากบัดแูล สง่เสริ มและสนบัสนนุการดําเนินงานสหกิจศกึษาของคณะ สาขาวิชา กําหนดให้

ผู้ อํานวยการศนูย์ฯ เป็นผู้บริหารสงูสดุของ ศนูย์ฯ และมีรองผู้ อํานวยการ ศนูย์ฯ แบง่สว่นงานออกเป็น

งานสหกิจศกึษา และงานจดัหางาน ในการบริหารงานของศนูย์ฯ มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารศนูย์ฯ 

โดยมีรองอธิการบดีเ ป็นประธาน ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายวิชาการประจําคณะ เป็นกรรมการ ผู้ อํานวยการ

ศนูย์สหกิจศกึษา ฯ เป็นกรรมการและเลขานกุาร ในการดําเนินงาน ได้กําหนดให้มีบคุลากรจากหลาย

สว่นงานร่วมดําเนินงานสหกิจศกึษา ได้แก่  บคุลากรประจํา ศนูย์สหกิจศกึษา ฯ บคุลากรประจําคณะ 

สาขาวิชา และบคุลากรของสถาน ประกอบการ โดยในสว่นของคณะกําหนดให้มีผู้ประสานงาน  

อาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศกึษาและ /หรือคณาจารย์นิเทศประจําคณะ สาขาวิชา ทําหน้าท่ี ประสานงาน

กบัหนว่ยงานสหกิจศกึษา และให้คําปรึกษาแก่นกัศกึษา ร่วมพจิารณาสถานประกอบการ รับรอง

คณุภาพงาน จบัคูแ่ละคดัเลือกนกัศกึษา ตดิตามนกัศึกษา นเิทศงานและประเมนิผลนกัศกึษาสหกิจศกึษา 

นอกจากนัน้ในการดําเนินงานสหกิจศกึษาได้มีการจดัทําคูมื่อสหกิจศกึษา ขัน้ตอนการดําเนินงาน ปฎิทิน 

สหกิจศกึษา แบบฟอร์มตา่งๆ เพ่ือเป็ นแนวทางสําหรับการดําเนินงาน และ มีการนําเทคโนโลยีเข้ามา

ชว่ยในการปฏิบตังิานและตดิตอ่ส่ือสาร  

 3. ด้านการจัดกจิกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการดาํเนินงานสหกจิศกึษา 

         3.1 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา  

  จดัให้มี กิจกรรมเตรียมความพร้อมนกัศกึษาสหกิจศกึษาโดยจดัให้มีการบรรยายหวัข้อ

ตา่งๆ ได้แก่ ตดิปีกความรู้สูป่ระชาคมอาเซียน ทกัษะการเขียนจดหมายสมคัรงา น การเขียนประวตัยิอ่

และการกรอกใบสมคัร การพฒันาทกัษะการส่ือสาร การสมัภาษณ์งาน วฒันธรรมองค์กร การปรับตวั

และการสร้างสมัพนัธภาพในการทํางาน  เทคนิคการเขียนรายงานและการนําเสนอ ทีมงาน มนษุย

สมัพนัธ์ บคุลกิภาพ การคดิเชงิบวก/EQ:ความฉลาดทางอารมณ์ การอบรมทกัษะคอมพวิเตอร์ สําหรับ

การปฏิบตังิานสหกิจศกึษา การอบรมภาษาองักฤษสําหรับการปฏิบบตังิานสหกิจศกึษา บคุลากรท่ี

องค์กรต้องการ ทกัษะทีจําเป็นเฉพาะวิชาชีพ ข้อควรปฏิบตัสํิาหรับการไปปฏิบตังิานสหกิจศกึษา 

ปัญหาอสุรรคและแนวทางแก้ไขระหวา่งปฏิบตังิาน โดยกิจกรรมดงักลา่วจดัไว้ในรายวิชาบณัฑติใ น

อดุมคต ิ2 และกิจกรรมเสริมหลกัสตูร  

  3.2 การจัดหางานและการรับรองงานสหกจิศกึษา  

  มีแนวปฏิบตัท่ีิแตกตา่งกนัไปในแตล่ะคณะ /สาขาวิชาสรุปได้เป็น 2 แนวทาง คือ 1) คณะ 

สาขาวิชา รับผิดชอบในการจดัหางานและรับรองงานเอง ทัง้กระบวนการ และ 2) ศนูย์สหกิจศกึษาฯ 

จดัหางานให้ คณะ สาขาวิชาให้การรับรองงาน   อยา่งไรก็ตามท่ีผา่นมา พบวา่ยงัมีปัญหาในการจดัหา

งานและการรับรองงานสหกิจศกึษาอยูค่อ่นข้างมาก โดยเฉพาะ ลกัษณะงานท่ีได้รับเสนอจากสถาน
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ประกอบการยงัไมช่ดัเจนในรายละเอียดงาน สว่นใหญ่มกัจะเป็นภาพกว้างๆ ท่ีระบเุพียงแคแ่ผนกท่ี

สถานประกอบการยิ นดีรับนกัศกึษาเข้าปฏิบตังิาน จงึทําให้การพจิารณารับรองคณุภาพงานไมมี่

ประสิทธิภาพเทา่ท่ีควร และยงัเส่ียงในการท่ีนกัศกึษาสหกิจศกึษาจะได้งานท่ีไมมี่คณุภาพ  

  3.3 การคัดเลือกนักศึกษาเข้าปฏิบัตงิานในสถานประกอบการ  

  มีแนวปฏิบตัเิก่ียวกบัการคดัเลือกนกัศกึษาเข้าปฏิบตังิานในสถานประกอบการท่ีแตกตา่งกนั

ไปในแตล่ะคณะ สาขาวิชาสรุปได้เป็น 2 แนวทาง คือ 1) อาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศกึษาหรือกรรมการ

คณะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมตามเกณฑ์คณุสมบตัเิบือ้งต้นและเกณฑ์ท่ีสถานประกอบการ

เสนอมา และแจ้ งข้อมลูให้ศนูย์สหกิจศกึษาฯ ทราบ  และ 2) เปิดโอกาสให้นกัศกึษาเลือกสมคัรงาน   

สหกิจศกึษากบัสถานประกอบการท่ีได้มีการประกาศรายช่ือผา่นเว็บไซต์ไว้จํานวน 1 แหง่ตอ่ครัง้ โดย

ผา่นการพจิารณาให้ความเหน็ชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศกึษาประจําสาขาวิชา อยา่งไรก็ตาม

ทัง้สองแนวทางข้างต้น กรณีท่ีสถานประกอบการต้องการคดัเลือ กนกัศกึษาด้วยตนเอง  เจ้าหน้าท่ีศนูย์

สหกิจศกึษาฯ จะเป็นผู้ประสานงานนดัหมายวนั เวลาเพ่ือให้นกัศกึษาเข้าสมัภาษณ์ ณ สถานประกอบการ  

  3.4 การให้คาํปรึกษา แก้ไขปัญหา และการนิเทศงานสหกิจศึกษา  

  กําหนดให้เจ้าหน้าท่ีศนูย์สหกิจศกึษาฯ และอาจารย์ท่ีปรึก ษาสหกิจศกึษาประจํา คณะ  

สาขาวิชาร่วมทําหน้าท่ีให้คําปรึกษาและตดิตามนกัศกึษาอยา่งสม่ําเสมอเพ่ือให้คําแนะนํา ชว่ยเหลือ

นกัศกึษาในด้านตา่งๆ แก้ไขปัญหาทัง้ด้านชีวิตสว่นตวั ความเป็นอยูแ่ละการปฏิบตังิานสหกิจศกึษา 

โดยใช้ส่ือตา่งๆ เชน่ โทรศพัท์ อีเมล์ social network นอกจากนัน้อาจารย์ท่ีปรึ กษาสหกิจศกึษายงัต้อง

เดนิทางไปนเิทศงานสหกิจศกึษานกัศกึษา ณ สถานประกอบการอยา่งน้อย 1 ครัง้ ในชว่งระหวา่ง

สปัดาห์ท่ี 5-12 ของการปฏิบตังิาน โดยจดัทําแผนการนิเทศงานสหกิจศกึษา  ทัง้นีค้ณะและสาขาวิชา

จะเป็นผู้ รับผิดชอบในการประสานงานสถานประกอบในการนดัหมายวนั เวลาเข้านิเทศงานสหกิจศกึษา   

  3.5 การจัดค่าตอบแทนและสวัสดกิารให้นักศึกษาสหกิจศึกษา  

   กําหนดให้เจ้าหน้าท่ีศนูย์สหกิจศกึษาฯ ร่วมกบัคณะประสานงานจดัหางานให้กบันกัศกึษา

สหกิจศกึษา โดยเน้นให้ความรู้ความเข้าใจในหลกัการสหกิจศกึษา และหารือร่วมกนักบัสถาน

ประกอบการเพ่ือให้สถา นประกอบการจา่ยคา่ตอบแทนการปฏิบตังิานสหกิจศกึษาแก่นกัศกึษา 

อยา่งไรก็ตามปัจจบุนัมีสถานประกอบการเพียงสว่นหนึง่ท่ียินดีจา่ยคา่ตอบแทนและสวสัดกิารให้แก่

นกัศกึษาสหกิจศกึษา    

  3.6 การวัดและประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา  

   ได้กําหนดระบบการวดัและการประเมินผลรายวิชาสหกิจศกึษาเป็นระดบัคะแนนตวัอกัษร S 

(ผลการประเมินเป็นท่ีพอใจ ) และ U (ผลการประเมินไมเ่ป็นท่ีพอใจ ) โดยพจิารณาจากหลกัเกณฑ์ 

ดงันี ้1) ผลการประเมนิการปฏิบตังิาน โดยพนกังานท่ีปรึกษา  50% 2) การมีสว่นร่วมในการเตรียม

ความพร้อมโดยอาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศกึษา 5% 3) ผลการประเมนิรายงานและการนําเสนอรายงาน
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โดยอาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศกึษา /คณะกรรมการคณะ สาขาวิชา  30% และ 4) ผลการสอบประมวล

ความรู้ 15% ทัง้นี ้เกณฑ์การประเมินในแตล่ะคณะแตกตา่งกนั  โดยระดบัคะแนนท่ีถือวา่ผา่นการ

ปฏิบตังิานสหกิจศกึษาคือตัง้แตร่ะดบัคะแนน 60-80 อยา่งไรก็ตามนกัศึกษาท่ีได้รับการประเมินระดบั

คะแนนตวัอกัษร U ในรายวิชาสหกิจศกึษาจะเลือกไปปฏิบตังิานสหกิจศกึษาอีกครัง้ในภาคการศกึษา

ตอ่ไปหรือเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาเอกเลือกทดแทนก็ได้ขึน้อยูก่บัการพิจารณาของคณะ สาขาวิชา    

 4. ด้านการจัดบริการอ่ืนๆ ท่ีต่อเน่ืองจากสหกจิศกึษา  

 ให้บริการกบันกัศกึษาทัง้ท่ีเป็นนกัศกึษาสหกิจศกึษาและนกัศกึษาทัว่ไป ได้แก่ การให้บริการ

ประชาสมัพนัธ์ตําแหนง่งาน การรับสมคัรงาน และให้บริการข้อมลูสาระนา่รู้ ขา่วสารด้านวิชาชีพตา่งๆ 

แก่นกัศกึษา การจดัอบรมเพิม่เตมิเสริมทกัษะความรู้ให้นกัศกึษาก่อนสําเร็จการศกึษาในหวัข้อท่ีนา่สนใจ

และทนัตอ่สถานการณ์ จดักิจกรรม Job Fair เพ่ือเพิม่ชอ่งทางการได้งานทําแก่นกัศกึษา    

 

ขัน้ตอนที่ 2 ผลการพัฒนารูปแบบการจดัการสหกจิศึกษามหาวทิยาลัยศรีปทมุ        

จากความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญด้านสหกจิศึกษา 

 ผู้ วิจยัได้ทําการรวบรวม ความคดิเห็นข องผู้ เช่ียวชาญ ด้านสหกิจศกึษากลุม่ตวัอยา่ง จํานวน  

17 คน เก่ียวกบัความเหมาะสมของ รูปแบบการจดัก ารสหกิจศกึษา มหาวิทยาลยัศรีปทมุ โดยใช้

เทคนคิเดลฟาย (Delphi Technique) จํานวนทัง้สิน้ 3 รอบจนกระทัง่ได้คําตอบซึง่เป็นฉนัทามติ  และ

นําข้อมลูท่ีได้ในแตล่ะรอบทําการวิเคราะห์ด้วยสถิติคา่มธัยฐาน(Median) และคา่พิสยัระหวา่งควอไทล์ 

(Interquatile range) ผลการวิเคราะห์ข้อมลูในแตล่ะรอบดงัแสดงในตาราง 1 และตาราง 2 
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ตาราง 1 คา่มธัยฐานและคา่พิสยัระหวา่งควอไทล์ของคําตอบของผู้ เช่ียวชาญท่ีมีตอ่รูปแบบ 

      การจดัการสหกิจศกึษา มหาวิทยาลยัศรีปทมุ รอบท่ี 1   

 

รูปแบบการจัดการสหกจิศึกษา Mdn. I.R. 

ด้านการจัดหลักสูตรสหกจิศกึษา   

     1. การกําหนดหมวดรายวิชาสหกิจศกึษา และจํานวนหน่วยกิต   

 1.1 การจดัให้มีรายวิชาเตรียมสหกิจศกึษาเป็นรายวิชาในกลุม่วิชาแกน  5 1.00 

 1.2 การกําหนดให้มีรายวิชาเตรียมสหกิจศกึษาในหลกัสตูรมนษุย์ศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์จํานวน 1 หน่วยกิต  

 

4 

 

2.00 

 1.3 การกําหนดให้มีรายวิชาเตรียมสหกิจศกึษาในหลกัสตูรวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีจํานวน 3 หน่วยกิต  

 

3 

 

2.50 

 1.4 การจดัรายวิชาสหกิจศกึษาเป็นรายวิชาในกลุม่วิชาเอกเลอืกจํานวน             

6 หนว่ยกิต โดยกําหนดให้เรียนในทกุหลกัสตูรเหมือนกนั  

 

4 

 

2.00 

     2. การจดัแผนการเรียนสหกิจศกึษา   

 2.1 การกําหนดให้คณะ/สาขาวิชาสามารถจดัแผนการเรียนรายวิชาสหกิจ   

      ศกึษาไว้ในภาคการศกึษาใดก็ได้ในปีท่ี 3 หรือปีท่ี 4 ของหลกัสตูรตาม   

      ความเหมาะสมของวิชาชีพ  

 

 

5 

 

 

1.00 

 2.2  การกําหนดให้จดัแผนการเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศกึษาไว้ในภาค 

       การศกึษากอ่นรายวิชาสหกิจศกึษา    

 

5 

 

1.50 

 2.3  การกําหนดให้นกัศกึษาออกปฏิบติังานสหกิจศกึษาเป็นเวลา 1 ภาค     

       การศกึษาโดยมีระยะเวลา 16 สปัดาห์อยา่งตอ่เน่ือง  

 

5 

 

1.00 

ด้านการจัดหน่วยงานสหกจิศกึษา   

     1. การจดัโครงสร้างหน่วยงานสหกิจศกึษา   

 1.1 การจดัตัง้ศนูย์สหกิจศกึษาและพฒันาอาชีพเป็นหน่วยงานกลางระดบั  

       สถาบนั มีภาระหน้าท่ีกํากบัดแูล สง่เสริมและสนบัสนนุการดําเนินงาน  

       สหกิจศกึษาของคณะ  

 

 

5 

 

 

0.50 

 1.2 การจดัตัง้ศนูย์สหกิจศกึษาและพฒันาอาชีพเป็นหนว่ยงานภายใต้กลุม่

งานมาตรฐานและบริการการศกึษา ซึง่กํากบัดแูลโดยรองอธิการบดี   

 

4 

 

2.00 

 1.3 การกําหนดให้โครงสร้างศนูย์สหกิจศกึษาฯ ประกอบด้วย 2 งานหลกั คือ 

(1) งานสหกิจศกึษาและ (2) งานพฒันาอาชีพ   

 

5 

 

 

1.00 
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ตาราง 1 (ตอ่) 

   

 รูปแบบการจัดการสหกจิศกึษา Mdn. I.R. 

 1.4 การกําหนดให้จดัแบ่งสว่นงานย่อยของงานสหกิจศกึษาออกเป็น 3 งาน 

คือ (1) งานบริหารทัว่ไปและนิเทศงาน (2) งานพฒันาสหกิจศกึษา และ 

(3) งานสารสนเทศ  4 1.00 

 1.5 การกําหนดให้จดัแบ่งสว่นงานย่อยของงานพฒันาอาชีพออกเป็น 2 งาน 

คือ (1) งานพฒันาอาชีพ และ (2) งานจดัหางาน  4 2.00 

     2. รูปแบบการบริหารงาน และกลยทุธ์ท่ีใช้ในการดําเนินงานสหกิจศกึษา   

 2.1   การกําหนดให้มีคณะกรรมการบริหารศนูย์สหกิจศกึษาและพฒันา   

  อาชีพทําหน้าท่ีกําหนด นโยบาย รูปแบบการดําเนินงาน ระเบียบ    

  กํากบัติดตามการดําเนินงานของศนูย์สหกิจศกึษาฯ  5 1.00 

 2.2   การกําหนดให้ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการประจําคณะเป็นผู้ กํากบัดแูล 

  การดําเนินงานสหกิจศกึษาของคณะ/สาขาวิชา และประสานงานกบั  

  ศนูย์สหกิจศกึษาฯ  4 2.00 

 2.3   การกําหนดให้อาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศกึษาประจําคณะ/สาขาวิชา    

  ทําหน้าท่ีดแูล ให้คําปรึกษา รับรองคณุภาพงาน นิเทศงานและ 

  ประเมินผลนกัศกึษาสหกิจศกึษา  5 0.50 

 2.4   การกําหนดให้มีการแบง่หน้าท่ีความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีศนูย์    

  สหกิจศกึษาฯ เพ่ือทําหน้าท่ีในการประสานงานและดแูลแตล่ะคณะ/  

  สาขาวิชาโดยเฉพาะ  4 1.00 

 2.5   การกําหนดให้เจ้าหน้าท่ีศนูย์สหกิจศกึษาฯ ทําหน้าท่ีประสานงาน 

  สถานประกอบการเพ่ือสร้างความสมัพนัธ์อนัดีท่ียัง่ยืน    5 1.00 

 2.6   การกําหนดให้เจ้าหน้าท่ีศนูย์สหกิจศกึษาฯ ร่วมกบัคณะ/สาขาวิชา  

  รับผิดชอบในการจดักิจกรรมเตรียมความพร้อมนกัศกึษา     5 1.00 

 2.7   การกําหนดให้เจ้าหน้าท่ีศนูย์สหกิจศกึษาฯ ทําหน้าท่ีให้คําปรึกษา  

  แนะนํา แก้ไขปัญหาแก่นกัศกึษาทัง้ก่อน ระหวา่ง และหลงัการ 

  ปฏิบติังานสหกิจศกึษา โดยประสานงานกบัคณะ 

 

4 

 

 

1.50 

 2.8   สร้างความร่วมมือกบัสถานประกอบการเพ่ือกําหนดให้มีพนกังาน      

  ท่ีปรึกษาให้แก่นกัศกึษาสหกิจศกึษา ทําหน้าท่ีดแูล ให้คําปรึกษา  

  แนะนําการปฏิบติังานสหกิจศกึษาของนกัศกึษาในสถานประกอบการ    



 77 

ตาราง 1 (ตอ่) 

   

 รูปแบบการจัดการสหกจิศึกษา Mdn. I.R. 

          รวมทัง้ประเมินผลการปฏิบติังานของนกัศกึษา 5 1.00 

 2.9   การกําหนดให้มีการบนัทกึข้อมลูการติดตอ่กบัสถานประกอบการไว้ 

  อยา่งตอ่เน่ือง  5 1.00 

 2.10 การจดัให้มีข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีปทมุวา่ด้วยสหกิจศกึษา  5 1.00 

 2.11 การจดัให้มีคูมื่อสหกิจศกึษา ปฏิทินกิจกรรมและขัน้ตอนในการ  

  ดําเนินงานสหกิจศกึษาทกุกระบวนการเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน  5 0.00 

 2.12 มีการใช้เทคนิคการติดตอ่สื่อสารหลากหลายช่องทางกบัทกุฝ่ายท่ี 

  เก่ียวข้องทัง้ภายในและภายนอก ได้แก่ โทรศพัท์ โทรสาร  e-mail   

  เวบ็ไซต์ ไปรษณีย์ ป้ายประกาศ การแจก/สง่เอกสาร แผ่นพบั  

  โปสเตอร์ คูมื่อ เป็นต้น  5 0.00 

 2.13 กําหนดให้มีการวิเคราะห์ปัจจยัภายในและภายนอกท่ีมีผลกระทบตอ่ 

  การดําเนินงานสหกิจศกึษา (SWOT analysis) เพ่ือจดัทํา/ทบทวน 

  แผนยทุธศาสตร์ และแผนปฏิบติังานประจําปีงบประมาณท่ีสอดคล้อง  

  กบัยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั  5 0.00 

 2.14 การจดัให้มีการติดตามการปฏิบติังานตามแผนการปฏิบติังานประจําปี 

  งบประมาณ และประเมินผลการปฏิบติังานด้วยตวับ่งชีค้วามสําเร็จ  

  (KPI)   5 0.00 

 2.15 การจดัให้มีการประเมินผลการดําเนินงานโครงการ นําเสนอในท่ี 

  ประชมุคณะกรรมการบริหารศนูย์สหกิจศกึษาฯ และนําผลปรับปรุง 

  การดําเนิงานตอ่ไป    5 0.00 

     3. การจดับคุลากร ทรัพยากรสนบัสนนุ และระบบสารสนเทศ   

 3.1 กําหนดให้คณะกรรมการบริหารศนูย์สหกิจศกึษาฯ ควรประกอบด้วย รอง

อธิการบดีเป็นประธานกรรมการ ผู้ อํานวยการกลุม่งานมาตรฐานและ

บริการการศกึษา ผู้ อํานวยการศนูย์สหกิจศกึษาฯ ผู้ อํานวยการสาํนกังาน

ทะเบียน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการประจําคณะ เป็นกรรมการ   

และผู้ อํานวยการสํานกังานวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานกุาร    

 

 

4 

 

 

1.00 
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ตาราง 1 (ตอ่) 

   

 รูปแบบการจัดการสหกจิศึกษา Mdn. I.R. 

 3.2 การกําหนดให้โครงสร้างศนูย์สหกิจศกึษาฯ มีผู้ อํานวยการศนูย์สหกิจ  

ศกึษาฯ เป็นผู้บริหารสงูสดุและมีหวัหน้างานสหกิจศกึษา และหวัหน้า

งานพฒันาอาชีพ   5 1.00 

 3.3 การจดัให้มีบคุลากรรับผิดชอบการปฏิบติังานสหกิจศกึษา ดงันี ้(1) 

เจ้าหน้าท่ีภายในศนูย์สหกิจศกึษาฯ (2) บคุลากรภายนอกศนูย์สหกิจ

ศกึษาฯ ได้แก่ คณะกรรมการบริหารศนูย์สหกิจศกึษาฯ ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

วิชาการประจําคณะ ผู้ รับผิดชอบงานสหกิจศกึษาประจําคณะ อาจารย์ท่ี

ปรึกษาสหกิจศกึษา ฝ่ายบริหารงานบคุคลหรือทรัพยากรมนษุย์ และ

พนกังานท่ีปรึกษาในสถานประกอบการ  

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

1.00 

 3.4 ประสานงานกบัสว่นงานภายในท่ีเก่ียวข้องเพ่ือจดัให้มีวสัดอุปุกรณ์ 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ สถานท่ี ระบบสารสนเทศ และโสตทศันปูกรณ์ ท่ี

จําเป็นอย่างเพียงพอตอ่การปฏิบติังานสหกิจศกึษา     5 1.00 

 3.5 การจดัให้มีระบบสารสนเทศในการบริหารจดัการและการปฏิบติังาน   

สหกิจศกึษาทัง้รูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ และรูปแบบเอกสาร  5 1.00 

 3.6 การจดัให้มีระบบเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีสามารถเข้าถงึได้ง่าย ได้แก่คูมื่อ

สหกิจศกึษา แบบฟอร์มเอกสาร ขัน้ตอนการปฏิบติังานสหกิจศกึษา 

ปฏิทินและตารางกิจกรรมสหกิจศกึษา   5 0.50 

 3.7 จดัให้มีการจดัเก็บ บํารุงรักษาทรัพยากรและสารสนเทศให้มี

ประสิทธิภาพและทนัสมยั   5 0.00 

ด้านการจัดกจิกรรมที่เก่ียวข้องกับการดาํเนินงานสหกจิศกึษา   

     1. การเตรียมความพร้อมนกัศกึษาสหกิจศกึษา     

 1.1 กําหนดให้มีการบรรยายในรายวิชาเตรียมสหกิจศกึษาหวัข้อท่ีวา่ด้วย

หลกัการ แนวคิด ระเบียบ ข้อบงัคบัเก่ียวกบัสหกิจศกึษา ทิศทางตลาด

งาน ความคาดหวงัของสถานประกอบการ การเลือกงานและสถาน

ประกอบการ การเตรียมโครงงาน กําหนดหวัข้อ ลกัษณะและรายละเอียด

ของโครงงานสหกิจศกึษา วิธีการทําโครงงาน และรายงานท่ีเก่ียวข้องกบั

วิชาชีพ ปัญหา อปุสรรคและแนวทางแก้ไขในการปฏิบติังานสหกิจศกึษา 

   

 

 

 

 

5 

 

  

1.50 
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 1.2 การจดัให้มีกิจกรรมปฐมนิเทศนกัศกึษาสหกิจศกึษาก่อนออกปฏิบติังาน 

      สหกิจศกึษา   5 0.00 

 1.3 กําหนดให้คณะ/สาขาวิชาจดัให้มีการบรรยายในหวัข้อท่ีจําเป็นซึ่ง

เก่ียวข้องเฉพาะวิชาชีพเพ่ือเติมเตม็ศกัยภาพนกัศกึษา   

 

5 

 

1.00 

 1.4 การจดัให้มีการจดัทํา รวบรวมสาระความรู้ท่ีเก่ียวข้องและมีประโยชน์ตอ่

การดําเนินงานสหกิจศกึษาเผยแพร่เป็นสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ผ่านเวบ็ไซต์

ศนูย์สหกิจศกึษาฯ   5 0.00 

 1.5 กําหนดให้มีการประเมินผลการจดักิจกรรม วิเคราะห์และนําผลไป

ปรับปรุงการจดักิจกรรมท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป และแจ้งผลการประเมินตอ่ท่ี

ประชมุคณะกรรมการบริหารศนูย์สหกิจศกึษาฯ  5 0.00 

     2. การจดัหางานและการรับรองงานสหกิจศกึษา   

 2.1 การจดัให้มีการสํารวจและจดัทําฐานข้อมลูเก่ียวกบัลกัษณะงานท่ี

นกัศกึษาสหกิจศกึษาควรปฏิบติัในแตล่ะสาขาวิชา พร้อมระบทุกัษะ

พืน้ฐานท่ีจําเป็นสาํหรับลกัษณะงานตา่งๆ ประชาสมัพนัธ์ให้นกัศกึษา

และผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่ายรับทราบ  5 0.00 

 2.2 การเปิดโอกาสให้นกัศกึษาแจ้งรายช่ือสถานประกอบการท่ีต้องการไป

ปฏิบติังานสหกิจศกึษา ผ่านเจ้าหน้าท่ีศนูย์สหกิจศกึษาฯ เพ่ือทําการ

ติดตอ่ประสานงานสถานประกอบการตอ่ไป   5 1.00 

 2.3 การกําหนดให้มีเกณฑ์มาตรฐานของลกัษณะงานท่ีมีคณุภาพเพ่ือเป็น

แนวทางสาํหรับการพิจารณารับรองคณุภาพงาน  5 1.00 

 2.4 การกําหนดให้เจ้าหน้าท่ีศนูย์สหกิจศกึษาฯ ร่วมกบัคณะ/สาขาวิชา

ประสานงานสถานประกอบการเพ่ือจดัหางานท่ีมีคณุภาพและเพียงพอ

กบัการปฏิบติังานของนกัศกึษาสหกิจศกึษาในแตล่ะสาขาวิชา   5 0.00 

 2.5 การกําหนดให้อาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศกึษาประจําสาขาวิชาพิจารณา

ลกัษณะงานและรับรองคณุภาพงานท่ีสถานประกอบการเสนอมา โดย

พิจารณาตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้  5 0.50 

 2.6 การจดัให้มีวิธีการท่ีหลากหลายในการจดัหางานสหกิจศกึษา ได้แก่ 

หนงัสือเชิญ โทรศพัท์ โทรสาร e-mail การเข้าพบสถานประกอบการ  

 

 

5 

 

  

0.50 
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 2.7 การจดัให้มีการจดัทําฐานข้อมลูสถานประกอบการโดยระบลุกัษณะงาน   

คา่ตอบแทนและสวสัดิการในแตล่ะภาคการศกึษาเสนอตอ่ท่ีประชมุ

คณะกรรมการบริหารศนูย์สหกิจศกึษาฯ 5 0.00 

     3. การคดัเลือกนกัศกึษาเข้าปฏิบติังานในสถานประกอบการ   

 3.1 การจดัให้มีการประชาสมัพนัธ์ข้อมลูสถานประกอบการ ตําแหน่งงาน 

ลกัษณะงาน เง่ือนไขการทํางาน คา่ตอบแทนและสวสัดิการ คณุสมบติั

ของนกัศกึษาและข้อกําหนดอ่ืนๆ ท่ีสถานประกอบการเสนอมาผ่านเวบ็

ไซด์ศนูย์สหกิจศกึษาฯ และคณะ  5 0.00 

 3.2 กําหนดให้นกัศกึษาสามารถเลือกสมคัรเข้าปฏิบติังานสหกิจศกึษากบั

สถานประกอบการท่ีได้ประชาสมัพนัธ์ไว้ตามความสนใจ โดยสามารถ

เลือกสถานประกอบการได้ 1 แหง่ ตอ่ครัง้   

 

 

4 

 

 

2.00 

 3.3 การกําหนดให้อาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศกึษาประจําสาขาวิชา มีหน้าท่ีให้

คําแนะนําการเลือกตําแหน่งงาน สถานประกอบการแก่นกัศกึษา และ

เป็นผู้ ให้ความเหน็ชอบนกัศกึษาเพ่ือเข้าปฏิบติังานในสถานประกอบการ

ท่ีนกัศกึษาสมคัร    5 1.00 

 3.4 การกําหนดให้เจ้าหน้าท่ีศนูย์สหกิจศกึษาฯ ทําหน้าท่ีให้บริการข้อมลู ให้

คําปรึกษานกัศกึษาในการสมคัรงาน การเข้าสมัภาษณ์งานกบัสถาน

ประกอบการ  การประกาศผลการคดัเลือกงานสหกิจศกึษา  5 0.50 

 3.5 การกําหนดให้เจ้าหน้าท่ีศนูย์สหกิจศกึษาฯ จดัเตรียมเอกสารท่ีเก่ียวข้อง

และประสานงานสถานประกอบการในการเข้ารายงานตวัปฏิบติังาน    

สหกิจศกึษาของนกัศกึษา  

 

 

5 

 

 

0.00 

 3.6 การกําหนดให้เจ้าหน้าท่ีศนูย์สหกิจศกึษาฯ ประสานงานคณะ/สาขาวิชา

เพ่ือพิจารณาเลือกสถานประกอบการให้กบันกัศกึษาเข้าปฏิบติังานใน

กรณีท่ีนกัศกึษาไมผ่่านการคดัเลือกจากสถานประกอบการ  5 0.00 

     4. การให้คําปรึกษา แก้ไขปัญหา และการนิเทศงานสหกิจศกึษา   

 4.1 มีการกําหนดผู้ รับผิดชอบในการให้คําปรึกษาและแก้ไขปัญหาแก่

นกัศกึษาทัง้ในกระบวนการก่อน ระหวา่งและหลงัการไปปฏิบติังานสหกิจ

ศกึษา ประกอบด้วย เจ้าหน้าท่ีศนูย์สหกิจศกึษาฯ อาจารย์ท่ีปรึกษา 
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 สหกิจศกึษา ฝ่ายบริหารงานบคุคลหรือฝ่ายบริหารทรัพยากรมนษุย์ และ

พนกังานท่ีปรึกษาในสถานประกอบการ 5 0.50 

 4.2 การจดัให้มีวิธีการหรือช่องทางท่ีหลากหลายในการให้คําปรึกษา และ

แก้ไขปัญหาแก่นกัศกึษาสหกิจศกึษาเช่น โทรศพัท์ e-mail Facebook     5 1.00 

 4.3 การกําหนดให้อาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศกึษาประจําสาขาวิชาทําหน้าท่ี

นิเทศงานสหกิจศกึษานกัศกึษาทกุคนท่ีไปปฏิบติังานสหกิจศกึษา ณ 

สถานประกอบการอย่างน้อย 1 ครัง้    5 1.00 

 4.4 การกําหนดให้อาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศกึษาประจําสาขาวิชาศกึษาข้อมลู

ท่ีเก่ียวข้องและจดัทําแผนการนิเทศงานสหกิจศกึษาก่อนการออกนิเทศ

งาน ณ สถานประกอบการ     5 0.00 

 4.5 การกําหนดให้อาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศกึษาประจําสาขาวิชา ติดตอ่

ประสานงานกบัพนกังานท่ีปรึกษาของนกัศกึษาเพ่ือแจ้งประเดน็และ

แผนการนิเทศงานลว่งหน้า       5 1.00 

 4.6 การนิเทศงานสหกิจศกึษา ณ สถานประกอบการ อาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจ

ศกึษาควรได้เข้าพบและหารือร่วมกนักบัผู้ประสานงานสหกิจศกึษาและ/

หรือพนกังานท่ีปรึกษาของนกัศกึษาสหกิจศกึษา และนกัศกึษา โดยควร

ใช้เวลาอยา่งเพียงพอและเหมาะสม  5 1.00 

 4.7 การกําหนดให้อาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศกึษาต้องประเมินนกัศกึษาและ

สถานประกอบการตามเกณฑ์ท่ีกําหนดในแบบประเมิน      5 0.50 

     5. การจดัคา่ตอบแทนและสวสัดิการให้นกัศกึษาสหกิจศกึษา    

 5.1 การกําหนดให้เจ้าหน้าท่ีศนูย์สหกิจศกึษาฯ และผู้ รับผิดชอบประจําคณะ

ร่วมกนัประสานงานสถานประกอบการเพ่ือชีแ้จงหลกัการสหกิจศกึษา

เก่ียวกบัเร่ืองคา่ตอบแทนและสวสัดิการ ท่ีสถานประกอบการจะพงึจ่าย

ให้แก่นกัศกึษาในอตัราท่ีเหมาะสม  5 1.00 

 5.2 กําหนดให้มีการจดัทําเอกสารสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีสถาน

ประกอบการจะได้รับในการเข้าร่วมสหกิจศกึษาทัง้รูปแบบเอกสารและ

สื่ออิเลค็ทรอนิกส์เพ่ือเป็นสื่อประชาสมัพนัธ์แก่สถานประกอบการในการ

พิจารณาจา่ยคา่ตอบแทนและสวสัดิการแก่นกัศกึษา 

   

5 

 

1.00 
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 5.3 การสร้างความเข้าใจท่ีตรงกนัในทกุฝ่ายเก่ียวกบัผลสมัฤทธ์ิของการ  

ปฏิบติังานสหกิจศกึษาคือ การมุง่เน้นพฒันาศกัยภาพนกัศกึษาผ่านการ

ปฏิบติังาน ณ สถานประกอบการ ดงันัน้ไมค่วรคํานงึถงึปัจจยัเร่ือง

คา่ตอบแทนและสวสัดิการเป็นปัจจยัหลกัในการตดัสินใจ 5 1.00 

     6. การวดัและประเมินผลนกัศกึษาสหกิจศกึษา     

 6.1  การกําหนดให้มีการวดัและประเมินผลนกัศกึษาสหกิจศกึษาในแตล่ะ 

       กิจกรรมของกระบวนการก่อนออกปฏิบติังานสหกิจศกึษาโดยอาจารย์ 

       ท่ีปรึกษาสหกิจศกึษา ข้อมลูท่ีใช้ประกอบการประเมินผล ได้แก่ การเข้า 

       ร่วมกิจกรรม การสง่งานและเอกสารตามกําหนดเวลาโดยมีการกําหนด 

       เกณฑ์การประเมิน  5 1.00 

 6.2 การกําหนดให้มีการวดัและประเมินผลการปฏิบติังานของนกัศกึษาสหกิจ

ศกึษาในระหวา่งการปฏิบติังานโดยพนกังานท่ีปรึกษา ข้อมลูท่ีใช้

ประกอบการประเมินผลได้แก่ ความรู้ ความสามารถในการปฏิบติังาน 

ความรับผิดชอบตอ่หน้าท่ี และคณุลกัษณะสว่นบคุคล    

 

 

 

5 

 

 

 

0.50 

 6.3 การกําหนดให้มีการวดัและประเมินผลรายงานฉบบัสมบรูณ์ของ

นกัศกึษาสหกิจศกึษาโดยอาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศกึษา โดยเกณฑ์การ

ประเมินสอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาการ  5 0.50 

 6.4 การกําหนดให้มีการวดัและประเมินผลการการนําเสนอผลการปฏิบติังาน

ของนกัศกึษา โดยอาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศกึษาและคณะกรรมการ

ประจําคณะ/สาขาวิชา โดยมีเกณฑ์การประเมิน   5 1.00 

 6.5 การกําหนดให้สถานประกอบการมีสว่นร่วมในการวดัและประเมินผลการ

ปฏิบติังานสหกิจศกึษาของนกัศกึษา โดยกําหนดสดัสว่นคะแนนของ

สถานประกอบการร้อยละ 50  5 1.00 

 6.6 การกําหนดให้อาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศกึษาและคณะกรรมการประจํา

คณะ/สาขาวิชา สรุปปัญหาอปุสรรค จดุเดน่ จดุท่ีควรพฒันาของ

นกัศกึษา พร้อมชีแ้นะแนวทางการพฒันาตนเองแก่นกัศกึษา     5 1.00 

 6.7 การกําหนดให้นกัศกึษาได้เสนอผลสะท้อนกลบัจากการปฏิบติังาน   

สหกิจศกึษา และการประเมินตนเองของนกัศกึษาโดยเปรียบเทียบ

พฒันาการท่ีเกิดขึน้ระหวา่งก่อนและหลงัการปฏิบติังานสหกิจศกึษา  5 0.50 
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ตาราง 1 (ตอ่) 

   

 รูปแบบการจัดการสหกจิศึกษา Mdn. I.R. 

 6.8 การกําหนดให้การประเมินผลการปฏิบติังานสหกิจศกึษามีผลการ  

ประเมินเป็นระดบัคะแนน 8 ระดบัได้แก่ A  B+ B  C+ C  D+ D  F 

4 2.00 

ด้านการจัดบริการอ่ืนๆ ที่ต่อเน่ืองจากสหกจิศกึษา   

 1.1 การกําหนดให้มีการจดักิจกรรมหลงัสิน้สดุการปฏิบติังานสหกิจศกึษา 

ของนกัศกึษานอกเหนือจากการนําเสนอผลการปฏิบติังาน เช่น การ

สมัมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จดันิทรรศการแสดงผลงานนกัศกึษา 

สหกิจศกึษา โดยกิจกรรมดงักลา่วถือเป็นสว่นหนึง่ของการวดัและ

ประเมินผลการปฏิบติังานสหกิจศกึษาของนกัศกึษา  

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

0.00 

 1.2 การจดัให้มีบริการแนะแนวงานและอาชีพแก่นกัศกึษา    5 0.00 

 1.3 การจดัให้มีกิจกรรมเติมเตม็ศกัยภาพนกัศกึษาหลงัจากกลบัจากการ

ปฏิบติังานสหกิจศกึษา โดยเน้นหวัข้อท่ียงัเป็นจดุออ่น/จดุท่ีควรพฒันา

ของนกัศกึษา      5 1.00 

 1.4 การจดัให้มีกิจกรรมเติมเตม็ศกัยภาพแก่ศิษย์เก่าทัง้ด้านความรู้ทาง

วิชาการ วิชาชีพ และทกัษะท่ีจําเป็นและทนัสมยั    

 

5 

 

0.00 

 1.5 การจดัให้มีการติดตามสาํรวจความก้าวหน้า และภาวะการมีงานทําของ

บณัฑิตท่ีผ่านการปฏิบติังานสหกิจศกึษา  5 0.00 

 1.6 การจดัให้มีกิจกรรมทางวิชาการร่วมกนัระหวา่งสถานประกอบการกบั

มหาวิทยาลยั เชน่ การบริการวิชาการ การตอ่ยอดผลงานทางวิชาการ

จากโครงงานสหกิจศกึษา การร่วมเป็นผู้ เช่ียวชาญหรือผู้ทรงคณุวฒิุ 5 0.00 

 

 จากตาราง 1 เม่ือพิจารณาความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญในรอบท่ี 1 ท่ีมีตอ่รูปแบบการจดัการ  

สหกิจศกึษา มหาวิทยาลยัศรีปทมุ มีข้อรายการจํานวนทัง้สิน้ 76 ข้อ ข้อรายการสว่นใหญ่จํานวน 68 ข้อ 

ผู้ เช่ียวชาญเหน็ด้วยในการนํา สาระในแตล่ะข้อรายการดงักลา่ว ไปกําหนดเป็นรูปแบบการ จดัการสห

กิจศกึษา มหาวิทยาลยัศรีปทมุ (Mdn. ตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไปและคา่  I.R. ตัง้แต่1.99 ลงมา) มีข้อรายการ

จํานวน 7 ข้อ ท่ีผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วยในระดบัมาก (4.00) แตเ่ม่ือพิจารณาคา่ I.R.จะเห็นวา่มีคา่สงูกวา่

เกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ (1.99) ได้แก่ ด้านการจดัการหลกัสตูรสหกิจศกึษา ข้อ1.2 ข้อ1.4 ด้านการจดั

หนว่ยงานสหกิจศกึษา ข้อ 1.2 ข้อ 1.5 ข้อ 2.2 ข้อ 3.2 และข้อ 6.8 มีคา่ I.R. = 2.00 และมีข้อรายการ

จํานวน 1 ข้อ คือด้านการจดัการหลกัสตูรสหกิจศกึษา ข้อ 1.3 เป็นข้อรายการท่ีผู้ เช่ียวชาญเหน็ด้วยใน

ระดบัปานกลาง(Mdn. = 3.00) และมีคา่ I.R. = 2.50 ทัง้นีห้ากพจิารณาแยกเป็นรายด้าน รายละเอียด

ในแตล่ะด้าน ดงันี ้ 
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 ด้านการจดัหลกัสตูรสหกิจศกึษา ผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วยในระดบัมากท่ีสดุจํานวน 4 ข้อ ได้แก่  

ข้อ 1.1(Mdn. = 5.00 I.R. = 1.00) ข้อ 2.1 (Mdn. = 5.00 I.R. = 1.00) ข้อ 2.2 (Mdn. = 5.00 I.R. = 

1.50) และข้อ 2.3 (Mdn. = 5.00 I.R. = 1.00) ผู้ เช่ียวชาญเหน็ด้วยในระดบัมากจํานวน 2 ข้อ ได้แก่ 

ข้อ 1.2 (Mdn. = 4.00 I.R. = 2.00) ข้อ 1.4 (Mdn. = 4.00 I.R. = 2.00) และผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วยใน

ระดบัปานกลางจํานวน 1 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1.3 (Mdn. = 3.00 I.R. = 2.50) 

 ด้านการจดัหนว่ยงานสหกิจศกึษา ผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วยในระดบัมากท่ีสดุจํานวน 20 ข้อ 

(Mdn. = 5.00 I.R. = 0.00 หรือ 0.50 หรือ 1.00) และผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วยในระดบัมากจํานวน 7 ข้อ 

ได้แก่ ข้อ 1.2 (Mdn. = 4.00 I.R. = 2.00) ข้อ 1.4 (Mdn. = 4.00 I.R. = 1.00) ข้อ 1.5 (Mdn. = 4.00 

I.R. = 2.00) ข้อ 2.2 (Mdn. = 4.00 I.R. = 2.00) ข้อ 2.4 (Mdn. = 4.00 I.R. = 1.00) ข้อ 2.7 (Mdn. = 

4.00 I.R. = 1.50) ข้อ 3.1(Mdn. = 4.00 I.R. = 1.00) 

 ด้านการจดักิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการ ดําเนินงานสหกิจศกึษา ผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วยในระดบั

มากท่ีสดุจํานวน 34 ข้อ (Mdn. = 5.00 I.R. = 0.00 หรือ 0.50 หรือ 1.00 หรือ 1.50) มีจํานวน 2 ข้อ 

ผู้ เช่ียวชาญเหน็ด้วยในระดบัมาก ได้แก่ ข้อ 3.2 และข้อ 6.8 (Mdn. = 4.00 I.R. = 2.00) 

 ด้านการจดับริการอ่ืนๆ ท่ีตอ่เน่ืองจากสหกิจศกึษา ผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วยในระดบัมากท่ีสดุทกุ

ข้อ (Mdn. = 5.00 I.R. = 0.00 หรือ 1.00) 

 

ตาราง 2 คา่มธัยฐานและคา่พิสยัระหวา่งควอไทล์ของคําตอบของผู้ เช่ียวชาญท่ีมีตอ่รูปแบบ  

       การจดัการสหกิจศกึษา มหาวิทยาลยัศรีปทมุ รอบท่ี  2 และรอบท่ี 3  

 

รูปแบบการจัดการสหกจิศกึษา รอบที่ 2 รอบที่ 3 

Mdn. I.R. Mdn. I.R. 

ด้านการจัดหลักสูตรสหกจิศกึษา     

     1. การกําหนดหมวดรายวิชาสหกิจศกึษา และจํานวนหน่วยกิต     

 1.1 การจดัให้มีรายวิชาเตรียมสหกิจศกึษาเป็นรายวิชาใน

กลุม่วิชาแกน  5 1.00 5 1.00 

 1.2 การกําหนดให้มีรายวิชาเตรียมสหกิจศกึษาในหลกัสตูร

มนษุย์ศาสตร์และสงัคมศาสตร์จํานวน 1 หน่วยกิต  4 2.00 4 2.00 

 1.3 การกําหนดให้มีรายวิชาเตรียมสหกิจศกึษาในหลกัสตูร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจํานวน 3 หน่วยกิต  3 1.50 3 1.50 

 
 
 



 85 

ตาราง 2 (ตอ่) 

     

รูปแบบการจัดการสหกจิศึกษา รอบที่ 2 รอบที่ 3 

Mdn. I.R. Mdn. I.R. 

 1.4 การจดัรายวิชาสหกิจศกึษาเป็นรายวิชาในกลุม่วิชาเอก

เลือกจํานวน 6 หน่วยกิต โดยกําหนดให้เรียนในทกุ

หลกัสตูรเหมือนกนั  4 1.50 4 1.50 

     2. การจดัแผนการเรียนสหกิจศกึษา     

 2.1 การกําหนดให้คณะ/สาขาวิชาสามารถจดัแผนการเรียน 

      รายวิชาสหกิจศกึษาไว้ในภาคการศกึษาใดก็ได้ในปีท่ี 3  

      หรือปีท่ี 4 ของหลกัสตูรตามความเหมาะสมของวิชาชีพ 

 

 

5 

 

 

1.00 

 

 

5 

 

 

1.00 

 2.2  การกําหนดให้จดัแผนการเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจ     

       ศกึษาไว้ในภาคการศกึษากอ่นรายวิชาสหกิจศกึษา    5 0.00 5 0.00 

 2.3  การกําหนดให้นกัศกึษาออกปฏิบติังานสหกิจศกึษาเป็น 

       เวลา 1 ภาคการศกึษาโดยมีระยะเวลา 16 สปัดาห์อยา่ง 

       ตอ่เน่ือง  5 0.50 5 0.50 

ด้านการจัดหน่วยงานสหกจิศกึษา     

     1. การจดัโครงสร้างหน่วยงานสหกิจศกึษา     

 1.1 การจดัตัง้ศนูย์สหกิจศกึษาและพฒันาอาชีพเป็นหน่วย 

งานกลางระดบัสถาบนั มีภาระหน้าท่ีกํากบัดแูล สง่เสริม 

และสนบัสนนุการดําเนินงานสหกิจศกึษาของคณะ 5 0.00 5 0.00 

 1.2 การจดัตัง้ศนูย์สหกิจศกึษาและพฒันาอาชีพเป็น

หนว่ยงานภายใต้กลุม่งานมาตรฐานและบริการ

การศกึษา ซึง่กํากบัดแูลโดยรองอธิการบดี  4 1.00 4 1.00 

 1.3 การกําหนดให้โครงสร้างศนูย์สหกิจศกึษาฯ ประกอบด้วย 

2 งานหลกั คือ (1) งานสหกิจศกึษา และ (2) งานพฒันา

อาชีพ      5 1.00 5 1.00 

 1.4 การกําหนดให้จดัแบ่งสว่นงานย่อยของงานสหกิจศกึษา

ออกเป็น 3 งาน คือ (1) งานบริหารทัว่ไปและนิเทศงาน 

(2) งานพฒันาสหกิจศกึษา และ (3) งานสารสนเทศ  

 

 

4 

 

 

1.00 

 

 

4 

 

 

1.00 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

     

รูปแบบการจัดการสหกจิศึกษา รอบที่ 2 รอบที่ 3 

Mdn. I.R. Mdn. I.R. 

 1.5 การกําหนดให้จดัแบง่สว่นงานยอ่ยของงานพฒันาอาชีพ 

ออกเป็น 2 งาน  คือ (1) งานพฒันาอาชีพ และ (2) งาน

จดัหางาน 4 0.00 4 0.00 

     2. รูปแบบการบริหารงาน และกลยทุธ์ท่ีใช้ในการดําเนินงาน    

สหกิจศกึษา     

 2.1   การกําหนดให้มีคณะกรรมการบริหารศนูย์สหกิจศกึษา 

  และพฒันาอาชีพทําหน้าท่ีกําหนด นโยบาย รูปแบบการ 

  ดําเนินงาน ระเบียบ กํากบัติดตามการดําเนินงานของ 

  ศนูย์สหกิจศกึษาฯ  5 1.00 5 1.00 

 2.2   การกําหนดให้ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการประจําคณะ 

         เป็นผู้ กํากบัดแูลการดําเนินงานสหกิจศกึษาของคณะ/ 

         สาขาวิชา และประสานงานกบัศนูย์สหกิจศกึษาฯ  4 1.50 4 1.50 

 2.3   การกําหนดให้อาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศกึษาประจําคณะ 

  สาขาวิชา ทําหน้าท่ีดแูล ให้คําปรึกษา รับรองคณุภาพ 

  งาน นิเทศงานและประเมินผลนกัศกึษาสหกิจศกึษา 5 0.00 5 0.00 

 2.4   การกําหนดให้มีการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบของ 

  เจ้าหน้าท่ีศนูย์สหกิจศกึษาฯ เพ่ือทําหน้าท่ีในการ 

  ประสานงานและดแูลแตล่ะคณะ/สาขาวิชาโดยเฉพาะ 4 1.00 4 1.00 

 2.5   การกําหนดให้เจ้าหน้าท่ีศนูย์สหกิจศกึษาฯ ทําหน้าท่ี 

  ประสานงานสถานประกอบการเพ่ือสร้างความสมัพนัธ์ 

  อนัดีท่ียัง่ยืน   5 0.50 5 0.50 

 2.6   การกําหนดให้เจ้าหน้าท่ีศนูย์สหกิจศกึษาฯ ร่วมกบั 

  คณะ/สาขาวิชา รับผิดชอบในการจดักิจกรรมเตรียม 

  ความพร้อมนกัศกึษา   5 0.50 5 0.50 

 2.7   การกําหนดให้เจ้าหน้าท่ีศนูย์สหกิจศกึษาฯ ทําหน้าท่ีให้ 

  คําปรึกษา แนะนํา แก้ไขปัญหาแก่นกัศกึษาทัง้ก่อน  

  ระหวา่ง และหลงัการปฏิบติังานสหกิจศกึษา โดย 

  ประสานงานกบัคณะ     4 1.00 4 1.00 



 87 

ตาราง 2 (ตอ่) 

     

รูปแบบการจัดการสหกจิศึกษา รอบที่ 2 รอบที่ 3 

Mdn. I.R. Mdn. I.R. 

 2.8   สร้างความร่วมมือกบัสถานประกอบการเพ่ือกําหนดให้    

  มีพนกังานท่ีปรึกษาให้แก่นกัศกึษาสหกิจศกึษาทําหน้าท่ี 

  ดแูล ให้คําปรึกษา แนะนําการปฏิบติังานสหกิจศกึษา 

  ของนกัศกึษาในสถานประกอบการ รวมทัง้ประเมินผล 

  การปฏิบติังานของนกัศกึษา 5 1.00 5 1.00 

 2.9   การกําหนดให้มีการบนัทกึข้อมลูการติดตอ่กบัสถาน 

  ประกอบการไว้อยา่งตอ่เน่ือง  5 0.00 5 0.00 

 2.10 การจดัให้มีข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีปทมุวา่ด้วยสหกิจ 

  ศกึษา  

 

5 

 

1.00 

 

5 

 

1.00 

 2.11 การจดัให้มีคูมื่อสหกิจศกึษา ปฏิทินกิจกรรมและขัน้ตอน 

  ในการดําเนินงานสหกิจศกึษาทกุกระบวนการเป็น    

  แนวทางในการปฏิบติังาน  5 0.00 5 0.00 

 2.12 มีการใช้เทคนิคการติดตอ่สื่อสารหลากหลายช่องทาง 

  กบัทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องทัง้ภายในและภายนอก ได้แก่  

  โทรศพัท์ โทรสาร  e-mail  เวบ็ไซต์ ไปรษณีย์ ป้าย 

  ประกาศ การแจก/สง่เอกสาร แผน่พบั โปสเตอร์ คูมื่อ  

  เป็นต้น  5 0.00 5 0.00 

 2.13 กําหนดให้มีการวิเคราะห์ปัจจยัภายในและภายนอกท่ีมี 

  ผลกระทบตอ่การดําเนินงานสหกิจศกึษา (SWOT  

  analysis) เพ่ือจดัทํา/ทบทวนแผนยทุธศาสตร์ และแผน 

  ปฏิบติังานประจําปีงบประมาณท่ีสอดคล้องกบั 

  ยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั  5 0.00 5 0.00 

 2.14  การจดัให้มีการติดตามการปฏิบติังานตามแผนการ 

  ปฏิบติังานประจําปีงบประมาณ และประเมินผลการ 

  ปฏิบติังานด้วยตวับง่ชีค้วามสาํเร็จ (KPI)   5 0.00 5 0.00 

 2.15 การจดัให้มีการประเมินผลการดําเนินงานโครงการ  

  นําเสนอในท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารศนูย์สหกิจ 

  ศกึษาฯ และนําผลปรับปรุงการดําเนิงานตอ่ไป   5 0.00 5 0.00 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

     

รูปแบบการจัดการสหกจิศกึษา รอบที่ 2 รอบที่ 3 

Mdn. I.R. Mdn. I.R. 

3. การจดับคุลากร ทรัพยากรสนบัสนนุ และระบบสารสนเทศ     

 3.1 กําหนดให้คณะกรรมการบริหารศนูย์สหกิจศกึษาฯ ควร

ประกอบด้วย รองอธิการบดีเป็นประธานกรรมการ 

ผู้ อํานวยการกลุม่งานมาตรฐานและบริการการศกึษา 

ผู้ อํานวยการศนูย์สหกิจศกึษาฯ ผู้ อํานวยการสาํนกังาน

ทะเบียน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการประจําคณะ เป็น   

กรรมการ และผู้ อํานวยการสํานกังานวิชาการ เป็น

กรรมการและเลขานกุาร   4 1.00 4 1.00 

 3.2 การกําหนดให้โครงสร้างศนูย์สหกิจศกึษาฯ มีผู้ อํานวย 

การศนูย์สหกิจศกึษาฯ เป็นผู้บริหารสงูสดุและมีหวัหน้า

งานสหกิจศกึษา และหวัหน้างานพฒันาอาชีพ    5 0.50 5 0.50 

 3.3 การจดัให้มีบคุลากรรับผิดชอบการปฏิบติังานสหกิจ

ศกึษา ดงันี ้(1) เจ้าหน้าท่ีภายในศนูย์สหกิจศกึษาฯ     

(2) บคุลากรภายนอกศนูย์สหกิจศกึษาฯได้แก่ คณะ 

กรรมการบริหารศนูย์สหกิจศกึษาฯ ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

วิชาการประจําคณะ ผู้ รับผิดชอบงานสหกิจศกึษาประจํา

คณะ อาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศกึษา ฝ่ายบริหาร งาน

บคุคลหรือทรัพยากรมนษุย์ และพนกังานท่ีปรึกษาใน

สถานประกอบการ  5 0.50 5 0.50 

 3.4 ประสานงานกบัสว่นงานภายในท่ีเก่ียวข้องเพ่ือจดัให้มี 

วสัดอุปุกรณ์ เคร่ืองมือเครืองใช้ สถานท่ี ระบบสารสนเทศ

และโสตทศันปูกรณ์ ท่ีจําเป็นอย่างเพียงพอตอ่การ

ปฏิบติังานสหกิจศกึษา     5 1.00 5 1.00 

 3.5 การจดัให้มีระบบสารสนเทศในการบริหารจดัการและ

การปฏิบติังานสหกิจศกึษาทัง้รูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ และ

รูปแบบเอกสาร      5 0.00 5 0.00 

 3.6 การจดัให้มีระบบเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ที่สามารถเข้าถงึ

ได้ง่าย ได้แก่คูมื่อสหกิจศกึษา แบบฟอร์มเอกสาร        
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ตาราง 2 (ตอ่) 

     

รูปแบบการจัดการสหกจิศึกษา รอบที่ 2 รอบที่ 3 

Mdn. I.R. Mdn. I.R. 

 ขัน้ตอนการปฏิบติังานสหกิจศกึษา ปฏิทินและตาราง

กิจกรรมสหกิจศกึษา   5 0.00 5 0.00 

 3.7 จดัให้มีการจดัเก็บ บํารุงรักษาทรัพยากรและสารสนเทศ

ให้มีประสิทธิภาพและทนัสมยั   5 0.00 5 0.00 

ด้านการจัดกจิกรรมที่เก่ียวข้องกับการดาํเนินงานสหกจิศกึษา     

     1. การเตรียมความพร้อมนกัศกึษาสหกิจศกึษา       

 1.1 กําหนดให้มีการบรรยายในรายวิชาเตรียมสหกิจศกึษา

หวัข้อวา่ด้วยหลกัการ แนวคิด ระเบียบ ข้อบงัคบัเก่ียวกบั 

สหกิจศกึษา ทิศทางตลาดงาน ความคาดหวงัของสถาน

ประกอบการ การเลือกงานสถานประกอบการ การเตรียม

โครงงาน กําหนดหวัข้อ ลกัษณะและรายละเอียดของ

โครงงานสหกิจศกึษา วิธีการทําโครงงาน และรายงานท่ี

เก่ียวข้องกบัวิชาชีพ ปัญหา อปุสรรคและแนวทางแก้ไขใน

การปฏิบติังานสหกิจศกึษา          
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1.00 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

1.00 

 1.2 การจดัให้มีกิจกรรมปฐมนิเทศนกัศกึษาสหกิจศกึษาก่อน

ออกปฏิบติังานสหกิจศกึษา    5 0.00 5 0.00 

 1.3 กําหนดให้คณะ/สาขาวิชาจดัให้มีการบรรยายในหวัข้อท่ี

จําเป็นซึง่เก่ียวข้องเฉพาะวิชาชีพเพ่ือเติมเตม็ศกัยภาพ

นกัศกึษา   5 0.00 5 0.00 

 1.4 การจดัให้มีการจดัทํา รวบรวมสาระความรู้ท่ีเก่ียวข้อง

และมีประโยชน์ตอ่การดําเนินงานสหกิจศกึษาเผยแพร่

เป็นสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ผ่านเวบ็ไซต์ศนูย์สหกิจศกึษาฯ   5 0.00 5 0.00 

 1.5 กําหนดให้มีการประเมินผลการจดักิจกรรม วิเคราะห์และ

นําผลไปปรับปรุงการจดักิจกรรมท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป และ

แจ้งผลการประเมินตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริหาร

ศนูย์สหกิจศกึษาฯ   
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0.00 

 

 

5 

 

 

0.00 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

     

รูปแบบการจัดการสหกจิศึกษา รอบที่ 2 รอบที่ 3 

Mdn. I.R. Mdn. I.R. 

     2. การจดัหางานและการรับรองงานสหกิจศกึษา     

 2.1 การจดัให้มีการสาํรวจและจดัทําฐานข้อมลูเก่ียวกบั  

      ลกัษณะงานท่ีนกัศกึษาสหกิจศกึษาควรปฏิบติัในแตล่ะ  

      สาขาวิชา พร้อมระบทุกัษะพืน้ฐานท่ีจําเป็นสาํหรับ 

      ลกัษณะงานตา่งๆ ประชาสมัพนัธ์ให้นกัศกึษาและผู้ ท่ี 

      เก่ียวข้องทกุฝ่ายรับทราบ 5 0.00 5 0.00 

 2.2 การเปิดโอกาสให้นกัศกึษาแจ้งรายช่ือสถานประกอบการ

ท่ีต้องการไปปฏิบติังานสหกิจศกึษา ผ่านเจ้าหน้าท่ีศนูย์  

สหกิจศกึษาฯ เพ่ือทําการติดตอ่ประสานงานสถาน

ประกอบการตอ่ไป 5 0.00 5 0.00 

 2.3 การกําหนดให้มีเกณฑ์มาตรฐานของลกัษณะงานท่ีมี

คณุภาพเพ่ือเป็นแนวทางสําหรับการพิจารณารับรอง

คณุภาพงาน  

 

 

5 

 

 

0.50 

 

 

5 

 

 

0.50 

 2.4 การกําหนดให้เจ้าหน้าท่ีศนูย์สหกิจศกึษาฯ ร่วมกบัคณะ/

สาขาวิชาประสานงานสถานประกอบการเพ่ือจดัหางานท่ี

มีคณุภาพและเพียงพอกบัการปฏิบติังานของนกัศกึษา

สหกิจศกึษาในแตล่ะสาขาวิชา  5 0.00 5 0.00 

 2.5 การกําหนดให้อาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศกึษาประจํา

สาขาวิชาพิจารณาลกัษณะงานและรับรองคณุภาพงานท่ี

สถานประกอบการเสนอมา โดยพิจารณาตามเกณฑ์ท่ี

กําหนดไว้  5 0.00 5 0.00 

 2.6 การจดัให้มีวิธีการท่ีหลากหลายในการจดัหางานสหกิจ

ศกึษา ได้แก่ หนงัสือเชิญ โทรศพัท์ โทรสาร e-mail การ

เข้าพบสถานประกอบการ  5 0.50 5 0.50 

 2.7 การจดัให้มีการจดัทําฐานข้อมลูสถานประกอบการโดย

ระบลุกัษณะงาน คา่ตอบแทนและสวสัดิการในแตล่ะ

ภาคการศกึษาเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริหาร

ศนูย์สหกิจศกึษาฯ    5 0.00 5 0.00 
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รูปแบบการจัดการสหกจิศึกษา รอบที่ 2 รอบที่ 3 

Mdn. I.R. Mdn. I.R. 

     3. การคดัเลือกนกัศกึษาเข้าปฏิบติังานในสถานประกอบการ     

 3.1 การจดัให้มีการประชาสมัพนัธ์ข้อมลูสถานประกอบการ       

      ตําแหนง่งาน ลกัษณะงาน เง่ือนไขการทํางาน คา่ตอบ  

      แทนและสวสัดิการ คณุสมบติัของนกัศกึษาและข้อ  

      กําหนดอื่นๆ ท่ีสถานประกอบการเสนอมาผ่านเวบ็ไซด์ 

      ศนูย์สหกิจศกึษาฯ และคณะ 5 0.00 5 0.00 

 3.2 กําหนดให้นกัศกึษาสามารถเลอืกสมคัรเข้าปฏิบติังาน 

สหกิจศกึษากบัสถานประกอบการท่ีได้ประชาสมัพนัธ์ไว้ 

ตามความสนใจ โดยสามารถเลือกสถานประกอบการได้ 

1 แหง่ ตอ่ครัง้    4 1.00 4 1.00 

 3.3 การกําหนดให้อาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศกึษาประจํา

สาขาวิชา มีหน้าท่ีให้คําแนะนําการเลือกตําแหน่งงาน 

สถานประกอบการแก่นกัศกึษา เป็นผู้ ให้ความเหน็ชอบ

นกัศกึษาเพ่ือเข้าปฏิบติังานในสถานประกอบการท่ี

นกัศกึษาสมคัร     5 0.50 5 0.50 

 3.4 การกําหนดให้เจ้าหน้าท่ีศนูย์สหกิจศกึษาฯ ทําหน้าท่ี

ให้บริการข้อมลู ให้คําปรึกษานกัศกึษาในการสมคัรงาน 

การเข้าสมัภาษณ์งานกบัสถานประกอบการ  การ

ประกาศผลการคดัเลือกงานสหกิจศกึษา   5 0.00 5 0.00 

 3.5 การกําหนดให้เจ้าหน้าท่ีศนูย์สหกิจศกึษาฯ จดัเตรียม

เอกสารท่ีเก่ียวข้องและประสานงานสถานประกอบการ

ในการเข้ารายงานตวัปฏิบติังานสหกิจศกึษาของ

นกัศกึษา 5 0.00 5 0.00 

 3.6 การกําหนดให้เจ้าหน้าท่ีศนูย์สหกิจศกึษาฯ ประสานงาน

คณะ/สาขาวิชาเพ่ือพิจารณาเลือกสถานประกอบการ

ให้กบันกัศกึษาเข้าปฏิบติังานในกรณีท่ีนกัศกึษาไมผ่่าน

การคดัเลือกจากสถานประกอบการ  

 

5 

 

0.00 

 

5 

 

0.00 
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รูปแบบการจัดการสหกจิศึกษา รอบที่ 2 รอบที่ 3 
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     4. การให้คําปรึกษา แก้ไขปัญหา และการนิเทศงานสหกิจศกึษา     

 4.1 มีการกําหนดผู้ รับผิดชอบในการให้คําปรึกษาและแก้ไข

ปัญหาแก่นกัศกึษาทัง้ในกระบวนการก่อน ระหวา่งและ

หลงัการไปปฏิบติังาน สหกิจศกึษา ประกอบด้วย

เจ้าหน้าท่ีศนูย์สหกิจศกึษาฯ อาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจ

ศกึษา ฝ่ายบริหารงานบคุคลหรือฝ่ายบริหารทรัพยากร

มนษุย์ และพนกังานท่ีปรึกษาในสถานประกอบการ  5 0.50 5 0.50 

 4.2 การจดัให้มีวิธีการหรือช่องทางท่ีหลากหลายในการให้

คําปรึกษา และแก้ไขปัญหาแก่นกัศกึษาสหกิจศกึษา เช่น 

โทรศพัท์ e-mail Facebook      5 1.00 5 1.00 

 4.3 การกําหนดให้อาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศกึษาประจํา

สาขาวิชาทําหน้าท่ีนิเทศงานสหกิจศกึษานกัศกึษาทกุคน

ท่ีไปปฏิบติังานสหกิจศกึษา ณ สถานประกอบการอย่าง

น้อย 1 ครัง้   5 1.00 5 1.00 

 4.4 การกําหนดให้อาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศกึษาประจํา

สาขาวิชาศกึษาข้อมลูท่ีเก่ียวข้องและจดัทําแผนการ

นิเทศงานสหกิจศกึษาก่อนการออกนิเทศงาน ณ สถาน

ประกอบการ     
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0.00 

 

 

 

5 

 

 

 

0.00 

 4.5 การกําหนดให้อาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศกึษาประจํา

สาขาวิชา ติดตอ่ประสานงานกบัพนกังานท่ีปรึกษาของ

นกัศกึษาเพ่ือแจ้งประเดน็และแผนการนิเทศงานลว่งหน้า 

 

  

5 

  

1.00 

  

5 

  

1.00 

 4.6 การนิเทศงานสหกิจศกึษา ณ สถานประกอบการ 

อาจารย์ท่ีปรึกษา สหกิจศกึษาควรได้เข้าพบและหารือ

ร่วมกนักบัผู้ประสานงานสหกิจศกึษาและ/หรือพนกังานท่ี

ปรึกษาของนกัศกึษาสหกิจศกึษา และนกัศกึษา โดยควร

ใช้เวลาอยา่งเพียงพอและเหมาะสม   

 

 

5 

 

 

1.00 

 

 

5 

 

 

1.00 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

     

รูปแบบการจัดการสหกจิศึกษา รอบที่ 2 รอบที่ 3 

Mdn. I.R. Mdn. I.R. 

 4.7 การกําหนดให้อาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศกึษาต้องประเมิน

นกัศกึษาและสถานประกอบการตามเกณฑ์ท่ีกําหนดใน

แบบประเมิน       5 0.50 5 0.50 

     5. การจดัคา่ตอบแทนและสวสัดิการให้นกัศกึษาสหกิจศกึษา      

 5.1 การกําหนดให้เจ้าหน้าท่ีศนูย์สหกิจศกึษาฯ และ

ผู้ รับผิดชอบประจําคณะร่วมกนัประสานงานสถาน

ประกอบการเพ่ือชีแ้จงหลกัการสหกิจศกึษาเก่ียวกบัเร่ือง

คา่ตอบแทนและสวสัดิการ ท่ีสถานประกอบการจะพงึ

จ่ายให้แก่นกัศกึษาในอตัราท่ีเหมาะสม   5 1.00 5 1.00 

 5.2 กําหนดให้มีการจดัทําเอกสารสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ี

สถานประกอบการจะได้รับในการเข้าร่วมสหกิจศกึษาทัง้

รูปแบบเอกสารและสื่ออิเลค็ทรอนิกส์เพ่ือเป็นสื่อ  

  ประชาสมัพนัธ์แก่สถานประกอบการในการพิจารณา

จ่ายคา่ตอบแทนและสวสัดิการแก่นกัศกึษา    

 

5 0.50 5 0.50 

 5.3 การสร้างความเข้าใจท่ีตรงกนัในทกุฝ่ายเก่ียวกบัผล 

สมัฤทธ์ิของการปฏิบติังานสหกิจศกึษาคือ การมุง่เน้น

พฒันาศกัยภาพนกัศกึษาผ่านการปฏิบติังาน ณ สถาน

ประกอบการ ดงันัน้ไมค่วรคํานงึถงึปัจจยัเร่ืองคา่ตอบ 

แทนและสวสัดิการเป็นปัจจยัหลกัในการตดัสินใจ  5 1.00 5 1.00 

     6. การวดัและประเมินผลนกัศกึษาสหกิจศกึษา       

 6.1 การกําหนดให้มีการวดัและประเมินผลนกัศกึษาสหกิจ

ศกึษาในแตล่ะกิจกรรมของกระบวนการก่อนออก

ปฏิบติังานสหกิจศกึษาโดยอาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศกึษา 

ข้อมลูท่ีใช้ประกอบการประเมินผล ได้แก่ การเข้าร่วม

กิจกรรม การสง่งานและเอกสารตามกําหนดเวลาโดยมี

การกําหนดเกณฑ์การประเมิน  

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

1.00 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

1.00 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

     

รูปแบบการจัดการสหกจิศึกษา รอบที่ 2 รอบที่ 3 

Mdn. I.R. Mdn. I.R. 

 6.2 การกําหนดให้มีการวดัและประเมินผลการปฏิบติังาน

ของนกัศกึษาสหกิจศกึษาในระหวา่งการปฏิบติังานโดย

พนกังานท่ีปรึกษา ข้อมลูท่ีใช้ประกอบการประเมินผล

ได้แก ่ความรู้ ความสามารถในการปฏิบติังาน ความ

รับผิดชอบตอ่หน้าท่ี และคณุลกัษณะสว่นบคุคล   5 0.50 5 0.50 

 6.3 การกําหนดให้มีการวดัและประเมินผลรายงานฉบบั

สมบรูณ์ของนกัศกึษาสหกิจศกึษาโดยอาจารย์ท่ีปรึกษา

สหกิจศกึษา โดยเกณฑ์การประเมินสอดคล้องและเป็น 

ไปตามมาตรฐานทางวิชาการ  5 0.00 5 0.00 

 6.4 การกําหนดให้มีการวดัและประเมินผลการนําเสนอผล

การปฏิบติังานของนกัศกึษา โดยอาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจ

ศกึษาและคณะกรรมการประจําคณะ/สาขาวิชา โดยมี

เกณฑ์การประเมิน  5 1.00 5 1.00 

 6.5 การกําหนดให้สถานประกอบการมีสว่นร่วมในการวดั

และประเมินผลการปฏิบติังานสหกิจศกึษาของนกัศกึษา 

โดยกําหนดสดัสว่นคะแนนของสถานประกอบการ     

ร้อยละ 50 5 1.00 5 1.00 

 6.6 การกําหนดให้อาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศกึษาและ

คณะกรรมการประจําคณะ/สาขาวิชา สรุปปัญหา

อปุสรรค จดุเดน่ จดุท่ีควรพฒันาของนกัศกึษา พร้อม

ชีแ้นะแนวทางการพฒันาตนเองแก่นกัศกึษา    5 0.50 5 0.50 

 6.7 การกําหนดให้นกัศกึษาได้เสนอผลสะท้อนกลบัจากการ

ปฏิบติังานสหกิจศกึษา และการประเมินตนเองของ

นกัศกึษาโดยเปรียบเทียบพฒันาการท่ีเกิดขึน้ระหวา่ง

ก่อนและหลงัการปฏิบติังานสหกิจศกึษา   5 0.00 5 0.00 

 6.8 การกําหนดให้การประเมินผลการปฏิบติังานสหกิจศกึษา

มีผลการประเมินเป็นระดบัคะแนน 8 ระดบัได้แก่ A  B+ 

B  C+ C  D+ D  F   

 

  

4 

  

1.50 

  

4 

  

1.50 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

     

รูปแบบการจัดการสหกจิศึกษา รอบที่ 2 รอบที่ 3 

Mdn. I.R. Mdn. I.R. 

ด้านการจัดบริการอ่ืนๆ ที่ต่อเน่ืองจากสหกจิศกึษา     

 1.1 การกําหนดให้มีการจดักิจกรรมหลงัสิน้สดุการปฏิบติังาน

สหกิจศกึษาของนกัศกึษานอกเหนือจากการนําเสนอผล

การปฏิบติังาน เช่น การสมัมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

จดันิทรรศการแสดงผลงานนกัศกึษาสหกิจศกึษา โดย

กิจกรรมดงักลา่วถือเป็นสว่นหนึง่ของการวดัและ

ประเมินผลการปฏิบติังานสหกิจศกึษาของนกัศกึษา  5 0.00 5 0.00 

 1.2 การจดัให้มีบริการแนะแนวงานและอาชีพแก่นกัศกึษา    5 0.00 5 0.00 

 1.3 การจดัให้มีกิจกรรมเติมเตม็ศกัยภาพนกัศกึษาหลงักลบั

จากการปฏิบติังานสหกิจศกึษา โดยเน้นหวัข้อท่ียงัเป็น

จดุออ่น/จดุท่ีควรพฒันาของนกัศกึษา    5 0.00 5 0.00 

 1.4 การจดัให้มีกิจกรรมเติมเตม็ศกัยภาพแก่ศิษย์เก่าทัง้ด้าน

ความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ และทกัษะท่ีจําเป็นและทนัสมยั     5 0.00 5 0.00 

 1.5 การจดัให้มีการติดตามสาํรวจความก้าวหน้าและภาวะ 

การมีงานทําของบณัฑิตท่ีผ่านการปฏิบติังานสหกิจศกึษา   5 0.00 5 0.00 

 1.6 การจดัให้มีกิจกรรมทางวิชาการร่วมกนัระหวา่งสถาน

ประกอบการกบัมหาวิทยาลยั เช่น การบริการวิชาการ 

การตอ่ยอดผลงานทางวิชาการจากโครงงานสหกิจศกึษา 

การร่วมเป็นผู้ เช่ียวชาญหรือผู้ทรงคณุวฒิุ    5 0.00 5 0.00 

 
 จากตาราง  2 เม่ือพจิารณาความคิ ดเห็นของผู้ เช่ียวชาญในรอบท่ี  2 และรอบท่ี 3 ที่มีตอ่

รูปแบบการจดัการสหกิจศกึษา มหาวิทยาลยัศรีปทมุ มีข้อรายการจํานวนทัง้สิน้  76 ข้อ โดยความ

คดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญในรอบท่ี 2 และรอบท่ี 3 เหมือนกนัหมดในทกุข้อรายการ ทัง้นีข้้อรายการสว่น

ใหญ่จํานวน 74 ข้อ ผู้ เช่ียวชาญ เหน็ด้วยในการนําสาระในแตล่ะข้อรายการดงักลา่วไปกําหนดเป็น

รูปแบบการจดัการสหกิจศกึษา มหาวิทยาลยัศรีปทมุ (Mdn. ตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไปและคา่  I.R. ตัง้แต่1.99 

ลงมา) โดยในจํานวนดงักลา่วมีข้อรายการจํานวน 64 ข้อ ผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วยในระดบัมากท่ีสดุ และมี

ข้อรายการจํานวน 11ข้อ ท่ีผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วยในระดบัมาก  ได้แก่ด้านการจดัหลกัสตูรสหกิจศกึษา  

ข้อ1.2 (Mdn. = 4.00 I.R. = 2.00)  ข้อ 1.4 (Mdn. = 4.00 I.R. = 1.50) ด้านการจดัหนว่ยงานสหกิจ
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ศกึษา ข้อ 1.2 (Mdn. = 4.00 I.R. = 1.00) ข้อ 1.4 (Mdn. = 4.00 I.R. = 1.00) ข้อ 1.5 (Mdn. = 4.00 

I.R. = 0.00) ข้อ 2.2 (Mdn. = 4.00 I.R. = 1.50) ข้อ 2.4 (Mdn. = 4.00 I.R. = 1.00) ข้อ 2.7 (Mdn. = 

4.00 I.R. = 1.00) ข้อ 3.1(Mdn. = 4.00 I.R. = 1.00) ด้านการจดักิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการ

ดําเนินงานสหกิจศกึษา ข้อ 3.2 (Mdn. = 4.00 I.R. = 1.00) และข้อ 6.8 (Mdn. = 4.00 I.R. = 1.50) 

และมีข้อรายการจํานวน 1 ข้อ คือ ด้านการจดัหลกัสตูรสหกิจศกึษา ข้อ 1.3 เป็นข้อรายการท่ี

ผู้ เช่ียวชาญเหน็ด้วยในระดบัปานกลาง  (Mdn. = 3.00 I.R. = 1.50) ทัง้นีห้ากพจิารณาแยกเป็นราย

ด้านรายละเอียดในแตล่ะด้านดงันี ้ 

 ด้านการจดัหลกัสตูรสหกิจศกึษา ผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วยในระดบัมากท่ีสดุจํานวน 4 ข้อ ได้แก่ 

ข้อ 1.1(Mdn. = 5.00 I.R. = 1.00) ข้อ 2.1 (Mdn. = 5.00 I.R. = 1.00) ข้อ 2.2 (Mdn. = 5.00 I.R. = 

0.00) และข้อ 2.3 (Mdn. = 5.00 I.R. = 0.50) ผู้ เช่ียวชาญเหน็ด้วยในระดบัมากจํานวน 2 ข้อ ได้แก่ 

ข้อ 1.2 (Mdn. = 4.00 I.R. = 2.00) ข้อ 1.4 (Mdn. = 4.00 I.R. = 1.50) และผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วยใน

ระดบัปานกลางจํานวน 1 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1.3 (Mdn. = 3.00 I.R. = 1.50) 

 ด้านการจดัหนว่ยงานสหกิจศกึษา ผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วยในระดบัมากท่ีสดุจํานวน 20 ข้อ 

(Mdn. = 5.00 I.R. = 0.00 หรือ 0.50 หรือ 1.00) และผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วยในระดบัมากจํานวน 7 ข้อ 

ได้แก่ ข้อ 1.2 (Mdn. = 4.00 I.R. = 1.00) ข้อ 1.4 (Mdn. = 4.00 I.R. = 1.00) ข้อ 1.5 (Mdn. = 4.00 

I.R. = 0.00) ข้อ 2.2 (Mdn. = 4.00 I.R. = 1.50) ข้อ 2.4 (Mdn. = 4.00 I.R. = 1.00) ข้อ 2.7 (Mdn. = 

4.00 I.R. = 1.00) ข้อ 3.1(Mdn. = 4.00 I.R. = 1.00) 

 ด้านการจดักิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินงานสหกิจศกึษา ผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วยในระดบั

มากท่ีสดุจํานวน 34 ข้อ (Mdn. = 5.00 I.R. = 0.00 หรือ 0.50 หรือ 1.00 หรือ 1.50) มีจํานวน 2 ข้อ 

ผู้ เช่ียวชาญเหน็ด้วยในระดบัมาก ได้แก่ ข้อ 3.2 (Mdn. = 4.00 I.R. = 1.00) และข้อ 6.8 (Mdn. = 

4.00 I.R. = 1.50) 
 ด้านการจดับริการอ่ืนๆ ท่ีตอ่เน่ืองจากสหกิจศกึษา ผู้ เช่ียวชาญเหน็ด้วยในระดบัมากท่ีสดุทกุ

ข้อ (Mdn. = 5.00 I.R. = 0.00) 

 นอกจากผลการวิเคราะห์ความคดิเห็นท่ีได้เสนอไว้ในตาราง 1 และตาราง 2 แล้วผู้ เช่ียวชาญ

ด้านสหกิจศกึษายงัได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ ดงันี ้ 

  ด้านการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษา 

 1. การกําหนดจํานวนหนว่ยกิตรายวิชาเตรียมสหกิจศกึษา ทัง้ในหลกัสตูรมนษุย์ศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์ และหลกัสตูรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควรกําหนดให้มีจํานวนหนว่ยกิตท่ีเทา่ กนั โดย

อาจกําหนดเป็น 3 หนว่ยกิต หรือ 1 หนว่ยกิต ขึน้อยูก่บัความเหมาะสมและโครงสร้างในภาพรวมของ

หลกัสตูร   
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 2. การจดัจํานวนหนว่ยกิตของรายวิชาเตรียมสหกิจศกึษาในหลกัสตูรมนษุย์ศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์ และหลกัสตูรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไมเ่ทา่กนั อาจทําให้เกิดความยุง่ย ากตอ่การ

บริหารจดัการในภาพรวม 

 3. ควรกําหนดจํานวนหนว่ยกิตในรายวิชาเตรียมสหกิจศกึษาเป็น 1-2 หนว่ยกิต ทัง้นีค้วร

คํานงึถึง เนือ้หา และ จํานวนชัว่โมงท่ีจดัเตรียมความพร้อมให้แก่นกัศกึษา โดยรวมแล้วไมค่วรต่ํากวา่ 

30 ชั่วโมง 

 4. รายวิชาสหกิจศกึษาควรจดัไว้ในหลกัสตูรหมวดเดี ยวกนักบัรายวิชาเตรียมสหกิจศกึษา 

และนา่จะจดัไว้เป็นกลุม่วิชาเอกบงัคบั เพราะเป็นแนวทางท่ีเป็นประโยชน์ตอ่นกัศกึษา  

 5. พิจารณานโยบายของมหาวิทยาลยัเป็นหลกั หากต้องการ จดัหลกัสตูร สหกิจศกึษาเป็น

แนวทางสําหรับการพฒันาศกัยภาพนกัศกึษา ก็ควรกําหนดให้รายวิชาสหกิจศกึษาเป็ นหลกัสตูรใน

กลุม่วิชาชีพบงัคบั แตจ่ะต้องมีการกําหนดเกณฑ์การวดัและประเมินผลท่ีชดัเจน 

  6.  หากมหาวิทยาลยักําหนดให้รายวิชาสหกิจศกึษาเป็นรายวิชาในหลกัสตูรหมวดวิชาชีพ

เลือก ควรจะต้องมีการกําหนดเป้าหมายไว้อยา่งชดัเจนวา่ในแตล่ะปีการศกึษาต้องการให้มีจํานวน

นกัศกึษาสหกิจศกึษาออกปฏิบตังิานจํานวนเทา่ไหร่ของนกัศกึษาในหลกัสตูร    

 ด้านการจัดแผนการเรียนสหกจิศกึษา 

 1. หากต้องการจดัรายวิชาสหกิจศกึษาไว้ในชัน้ปีท่ี 3 ควรจะกําหนดไว้ในภาคการศกึษาท่ี 2 

เพราะในภาคการศกึษาท่ี 1 ชัน้ปีท่ี 3 นัน้ นกัศกึษายงัมีวฒุภิาวะน้อยเกินไปสําหรับการออกปฏิบตังิาน 

สหกิจศกึษา   

 2. การจดัรายวิชาสหกิจศกึษาไว้ในชัน้ปีท่ี 1 หรือ 2 ยงัไมเ่หมาะสมเทา่ท่ีควร เน่ืองจากนกัศกึษา

ยงัมีความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพท่ียงัไมม่ากพอ วฒุภิาวะยงัคอ่นข้างน้อย และนกัศกึษาในชว่งนี ้

ควรได้รับการพฒันาในด้านอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมมากกวา่เพราะยงัอยูใ่นชว่งของการปรับตวัจากชว่งวยัรุ่น 

จงึนา่จะเหมาะสมกวา่หากจดัรายวิชาสหกิจศกึษาไว้ในชัน้ปีท่ี 3 หรือ 4  

 3. ควรพจิารณาความเหมาะสมในการจดัแผนการเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศกึษา และควร

ระบใุห้ชดัเจนวา่จะจดัในภาคการศกึษาใด ชัน้ปีอะไร เพราะหากกําหนดให้มีการเรี ยนรายวิชาเตรียม

สหกิจศกึษาก่อนรายวิชาสหกิจศกึษหลายภาคการศกึษาก็อาจจะไมเ่หมาะสมสําหรับบางหวัข้อ 

 4. การจดัรายวิชาเตรียมสหกิจศกึษาควรพจิารณาจดัให้มีลกัษณะแบบแซนด์วชิ โดยอาจจดั

สลบักนัไปในแตล่ะภาคการศกึษาของแตล่ะชัน้ปีอยา่งตอ่เน่ืองตัง้แตช่ัน้ปีท่ี 1 เป็นต้นไป  แตอ่าจ

จําเป็นต้องพิจารณาโครงสร้างหลกัสตูรและจํานวนหนว่ยกิตให้สอดคล้องอีกครัง้ 
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 5. หากมหาวิทยาลยัมีความพร้อม ควรพจิารณาให้มีการจดัรายวิชาสหกิจศกึษา 2-3 ครัง้ 

ในบางหลกัสตูร เพ่ือเพิ่มโอกาสให้แก่นกัศกึษาได้พฒันาตนเองอยา่งตอ่เน่ือง และได้มีโอกาสเรียนรู้

สงัคมการทํางานได้อยา่งแท้จริง 

 ด้านการจัดหน่วยงานสหกจิศกึษา 

  1. การจดัตัง้ศนูย์สหกิจศกึษาและพฒันาอาชีพเป็นหนว่ยงาน ซึง่มีภารกิจสง่เสริมและ

สนบัสนนุการเรียนการสอนแบบสหกิจศกึษให้กบัคณะวิชา โดยสหกิจศกึษาเป็นรายวิชาทางวิชาการ

จงึควรสงักดักบัรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   

   2. การกําหนด โครงสร้างศนูย์สหกิจศกึษาฯ ค วรจะแบง่งานออกเป็น 3 แผนก คือ แผนก

พฒันาสหกิจศกึษา แผนกพฒันาอาชีพ และแผนกสารสนเทศและวิจยั 

 3. ในสว่นของงานพฒันาอาชีพควรจะกําหนดให้มีขอบเขตภาระงานครอบคลมุไปยงังาน

แนะแนวอาชีพและงานศษิย์เก่า และควรมีการจดัทําฐานข้อมลูไว้อยา่งชดัเจน 

   4. หากมหาวิทยาลยัมีนโยบายเน้นด้านสหกิจศกึษา ควรกําหนดให้มีหนว่ยงานสหกิจศกึษา

เป็นหนว่ยงานกลางระดบัสถาบนัท่ีเป็นหนว่ยงานอิสระ โดยโครงสร้างการบริหารงานอาจกําหนดให้

ขึน้กบัสภามหาวิทยาลยั โดยมีการแตง่ตัง้ผู้ อํานวยการศนูย์ขึน้จากการสรรหาซึง่มีตําแหนง่เทียบเท่ า

คณบดี เพ่ือให้เกิดความคลอ่งตวัในการดําเนินงาน  

   5. ควรพิจารณาเพิ่มชอ่งทางสําหรับการดําเนินการด้านทรัพย์สิ นทางปัญญาและมลูคา่เพิ่ม

ท่ีเก่ียวข้องกบัผลงานนกัศกึษาสหกิจศกึษา (ลิขสิทธ์ิของผลงาน ) ท่ีเกิดขึน้ระหวา่งความร่วมมือของ

สถานประกอบการ สถาบนัการศกึษา และนกัศกึษา เพ่ือสง่เสริมสูก่ารแขง่ขนัใน AEC 

 6. ควรมีการแตง่ตัง้ผู้ประสานงานด้านสหกิจศกึษาระดบัสาขาวิชา /หลกัสตูรในแตล่ะคณะ

เพ่ือเป็น กลไกเช่ือมด้านนโยบายและการปฏิบตัจิากหนว่ยกลาง  โดยการแตง่ตัง้ อาจจะกําหนดเป็น

วาระรับผดิชอบ เชน่ วาระละ 2 ปี มีการกําหนดภาระงานและหน้าท่ีความรับผดิชอบท่ีชดัเจน   

 7. ลกัษณะงานบริหารทัว่ไป กบังานนเิทศงาน โดยทัว่ไปมีความแตกตา่งกนัจงึไมค่วรนํามา

กําหนดไว้ในสว่นงานเดียวกนั     

 8. หนว่ยงานสหกิจศกึษาควรมีการจดัทําแผนบริหารความเส่ียง ไว้เพ่ือป้องกนัการเกิดภาวะ

วิกฤตติา่งๆ ท่ีอาจจะเกิดขึน้ 

 9. ในการกําห นดคณะกรรมการบริหารศนูย์สหกิจศกึษาฯ ควรกําหนดให้มีผู้แทนจากทกุ

คณะหรือสาขาวิชา และมีผู้แทนองค์กรผู้ใช้บณัฑิตร่วมเป็นกรรมการด้วย เน่ืองจากมีความจําเป็นและ

สําคญัมาก เพราะอาจารย์ใน สาขาวิชาต้องเป็นผู้ รับผิดชอบหลกัในการดําเนินงานสหกิจศกึษา ทัง้นี ้

ควรกําหนดวาระการประชมุไว้อยา่งชดัเจน เชน่ ภาคการศกึษาละ 1 ครัง้    
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 10. การกําหนดปฏิทินกิจกรรมสหกิจศกึษา ควรจะต้องผนวกไว้ในปฏิทินการศกึษาของ

มหาวิทยาลยั   

 11. ควรกําหนดให้อาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศกึษาประจําคณะ /สาขาวิชา ทําหน้าท่ีดแูล ให้

คําปรึกษา รับรองคณุภาพงาน นิเทศงานและประเมินผลนั กศกึษาสหกิจศกึษา  ทัง้นีใ้นการดําเนินการ

ควรผา่นความเหน็ชอบจากท่ีประชมุสาขาวิชาและ/หรือท่ีประชมุคณะกรรมการวิชาการคณะซึง่มีหวัหน้า

สาขาวิชาเป็นกรรมการเพ่ือให้การประสานงานจดัหางาน /หรือสถานประกอบการเป็นไปในทิศทาง

เดียวกนั สอดคล้องกนัทัง้คณะวิชาและมหาวิทยาลยั 

 12. คณะกรรมการบริหารศนูย์สหกิจศกึษาฯ ควรกําหนดโดยตวับคุคลมากกวา่เลือกจาก

ตําแหนง่ เพราะการดําเนนิงานสหกิจศกึษาควรต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีความทุม่เทเตม็ใจ

ทํางานสหกิจศกึษาอยา่งจริงจงั และผู้ อํานวยการศนูย์สหกิจศกึษาควรเป็นกรรมการและเลขานกุาร 

 ด้านการจัดกจิกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการดาํเนินงานสหกจิศกึษา 

 1. ควรให้สถานประกอบการเข้ามามีสว่นร่วมในกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้แก่นกัศกึษา

ก่อนออกปฏิบตังิานสหกิจศกึษา ณ สถานประกอบการ 

 2. ในการเตรียมความพร้อมให้แก่นกัศกึษานัน้ ควรเพิม่หวัข้อทางด้านกฎหมายแรงงาน /

จริยธรรมในการทํางาน/วฒันธรรมองค์กร/องค์ความรู้ด้านอ่ืน ๆ ท่ีจําเป็นตอ่การทํางาน นอกเหนือจาก

หลกัวิชาการ  

 3. ในการกําหนดให้นกัศกึษาสามารถเลือกสมคัร เข้าปฏิบตังิานสหกิจศกึษากบัสถา น

ประกอบการท่ีได้ ประชาสมัพนัธ์ไว้ตามความสนใจ ควรให้โอกาสนกัศกึษาได้เลือกสถานประกอบได้

อยา่งน้อย 2 แหง่ เพ่ือสํารองในกรณีท่ีสถานประกอบการแหง่นัน้มีผู้สนใจสมคัรเลือกไว้จํานวนมาก ซึง่

อาจจะมีโอกาสเตม็จํานวนท่ีจะรับได้   

 4. ควรมีการจดัอบรมนกัศกึษาให้เข้าใจหลกัการ และมารยาทในการใช้ส่ือออนไลน์ในการ

ตดิตอ่ส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ และไมก่่อให้เกิดผลเสียตามมาจากการใช้งานท่ีผิดวตัถปุระสงค์ 

  5. ควรกําหนดให้มีนกัจิตวิทยาประจําศนูย์สหกิจศกึษา เพ่ือทําหน้าท่ี ให้คําปรึกษาและแก้ไข

ปัญหาแก่นกัศกึษา  

 6. ควรมีการแตง่ตัง้คณะกรรมการพจิารณาความผดิของนกัศกึษาสหกิจศกึษา และมีการ

กําหนดเกณฑ์ในการพจิารณาความผดิอยา่งชดัเจน เพ่ือป้องกนัการร้องเรียนจากนกั ศกึษา ทัง้นีอ้าจ

ล้อตามการพจิารณาโทษทางวินยันกัศกึษาของมหาวิทยาลยั 

 7. ควรมีการกําหนดนยิามและบทบาทของอาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศกึษาประจําสาขาวิชาให้

ชดัเจน เชน่ อาจารย์ทกุทา่นในสาขาวิชาทําห น้าท่ีเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจ ศกึษา หรืออาจารย์ท่ี

ปรึกษาทางวิชาการของนกัศกึ ษาควรทําหน้าท่ีเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจ ศกึษาโดยอตัโนมตัิ  หรือ

อาจารย์ในสาขาท่ีทําหน้าท่ีกํากบัดแูลโ ครงงานเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจ ศกึษา หรืออาจารย์ผู้แทน

สาขาวิชาท่ีคอยประสานงานกบัศนูย์เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศกึษา เป็นต้น  
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  8. การประเมนิผลรายวิชาเตรียมสหกิจศกึษาและกิจกรรมตา่งๆ  ก่อนออกปฏิบตังิานสหกิจศกึษา

ควรเป็นหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีศนูย์ สหกิจศกึษาฯ เพราะเป็นผู้จดัและรับผิดชอบกิจกรรมเหลา่นัน้  และ

สว่นใหญ่เป็นกิจกรรมเส ริมทกัษะไมใ่ชกิ่จกรรมวิชาการ และจดัร่วมกนัสําหรับนกัศกึษาหลายคณะ 

ดงันัน้ หากกําหนดให้อาจารย์ท่ี ปรึกษาสหกิจ ศกึษาเป็นผู้ประเมินอาจไมส่ามารถประเมินได้ชดัเจน 

และอาจเป็นภาระได้ อยา่งไรก็ตามควรมีการกําหนดเกณฑ์ประเมินไว้ชดัเจน        

 9. การวดัและประเมินผลรายวิชาสหกิจศกึษาด้วยระดบัคะแนน (A B C…) จํานวน 8 ระดบั 

มีความถ่ีมากเกินไป เกรงวา่จะกําหนดชว่งคะแนนและประเมินได้ยาก ดงันัน้อาจกําหนดระดบัคะแนน

เพียง 3 ระดบั เชน่ A B และ F ทัง้นีใ้นการประเมินผลสหกิจฯ เป็นการประเมินผลสมัฤทธ์ิของการ

ปฏิบตังิน ดงันัน้ควรพจิารณาจากผลสมัฤทธ์ิท่ียอมให้ผา่นได้มากกวา่การพจิารณาเชงิคณุภาพท่ีต้อง

มีการกําหนดคะแนนท่ีละเอียดเหมือนการวดัผลสอบทางวิชาการ   

   10. การวดัและประเมนิผลรายวิชาสหกิจศกึษา  สถานประกอบการควรมี สว่นร่วม การ

ประเมินมากกวา่ร้อยละ 50 โดยอาจเป็นร้อยละ 60 หรือร้อยละ 70 เน่ืองจากเป็นผู้ใกล้ชดิกบันกัศกึษา

ขณะปฏิบตังิาน      

 11. การวดัและประเมิน ผลรายวิชาสหกิจศกึษา ควรกําหนดเป็นระดบัคะแนนตั วอกัษร คือ 

ผา่น-ไมผ่า่นเน่ืองจากในการประเมินผลการปฏิบตังิานของนกัศกึษานัน้บางครัง้อาจจะมีลกัษณะของ

ความรู้สกึสว่นตวัเข้ามาเก่ียวข้อง  อาจทําให้ผลประเมินบดิเบือนจากความเป็นจริง ซึง่จะไมเ่ป็นธรรม

ตอ่นกัศกึษา ทัง้นีก้ารประเมินผลด้วยระดบั คะแนนตวัอกัษรอาจเพิม่ระดบั การประเมินเป็น 3 ระดบั 

เชน่ ผา่น-ดีมาก  ผา่น- ดี  และผา่น   

 ด้านการจัดบริการอ่ืนๆ ท่ีต่อเน่ืองจากสหกจิศกึษา 

 1. การดําเนนิงานสหกิจศกึษาต้องมีการอบรม /สมัมนา ให้ความรู้และทบทวนความรู้ความ

เข้าใจในหลกัการ มาตรฐานสหกิจศกึษาทัง้เจ้าหน้าท่ีและคณาจารย์เป็นระยะๆ อยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือคงไว้

ซึง่มาตรฐานท่ีพงึกระทํา 

 2. ควรเช่ือมโยงเร่ืองการพฒันาศษิย์เก่าไว้ในการพฒันาอาชีพ เพราะมหาวิทยาลยัควรได้มี

สว่นในการพฒันาอาชีพของนกัศกึษาอยา่งตอ่เน่ืองแม้นกัศกึษาจะสําเร็จการศกึษาไปแล้ว   
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ขัน้ตอนที่ 3 ผลการตรวจสอบความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ในการนํารูปแบบ 

การจัดการสหกจิศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทมุ ไปปฏบิัต ิ

 การวิเคราะห์ข้อมลูในขัน้ตอนนีเ้ป็นการตรวจสอบ ความเหมาะสม /ความเป็นไปได้ในการนํา

รูปแบบการจดัการสหกิจศกึษา มหาวิทยาลยัศรีปทมุไปปฏิบตัิ  โดยผู้ วิจยัได้ทําการสอบถาม ความ

คดิเห็นของผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัการดําเนนิงานสหกิจศกึษา ของมหาวิทยาลยัศรีปทมุ จํานวน 50 คน 

และวิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิติ คา่คะแนนเฉล่ีย (Mean)และคา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard 

Deviation) โดยรวม แตล่ะด้านและแตล่ะข้อรายการ โดยกําหนดเกณฑ์พิจารณาไว้เป็น คา่เฉล่ียตัง้แต ่

3.50 ขึน้ไป คา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐานไมเ่กิน 1.00 และผู้ วิจยัได้ทําการเปรียบเทียบคา่คะแนนเฉล่ีย

ความคดิเห็นของผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัการดําเนินงานสหกิจศกึษาของมหาวิทยาลยั   ศรีปทมุเก่ียวกบั

ความเหมาะสม /ความเป็นไปได้ในการนํา รูปแบบการจดัการสหกิจศกึษา มหาวิทยาลยัศรีปทมุ ไป

ปฏิบตักิบัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ (3.50) โดยใช้การทดสอบที (t-test แบบ One Sample) ผลการวิเคราะห์

ข้อมลูดงัแสดงในตาราง 3 – ตาราง 7 
 

ตาราง 3 การเปรียบเทียบคา่คะแนนเฉล่ียความคดิเห็นของผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัการดําเนินงาน       

 สหกิจศกึษา มหาวิทยาลยัศรีปทมุ เก่ียวกบัความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ในการนํารูปแบบ 

 การจดัการสหกิจศกึษา มหาวิทยาลยัศรีปทมุไปปฏิบตัิโดยรวมและรายด้านเปรียบเทียบกบั 

 เกณฑ์ท่ีกําหนด(3.50) 

 

 

รูปแบบการจัดการสหกจิศึกษา 

ผู้ที่มีส่วน

เก่ียวข้อง 

(n=50) 

ระดับความ

เหมาะสม 

 

t 

 S.D. 

ด้านการจดัหลกัสตูรสหกิจศกึษา   4.03 0.59  มาก 6.36* 

ด้านการจดัหน่วยงานสหกิจศกึษา   4.35 0.48  มาก 12.57* 

ด้านการจดักิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินงานสหกิจศกึษา   4.40  0.52 มาก 12.36* 

ด้านการจดับริการอ่ืนๆ ท่ีตอ่เน่ืองจากสหกิจศกึษา 4.35 0.48  มาก 12.38* 

รวม 4.35 0.48  มาก 12.38* 

 

* มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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 จากตาราง 3 แสดงวา่ผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัการดําเนินงานสหกิจศกึษามหาวิทยาลยัศรีปทมุ        

มีความคดิเห็นตอ่รูปแบบการจั ดการสหกิจศกึษา  มหาวิทยาลยัศรีปทมุโดยรวมวา่มีความเหมาะสม /

ความเป็นไปได้ในการนําไปปฏิบตัไิด้ในระดบัมาก และสงูกวา่เกณ ฑ์ท่ีกําหนดอยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิตท่ีิระดบั .05 และเม่ือพจิารณาเป็นรายด้านพบวา่ทกุด้านมีความเหมาะสม /ความเป็นไปได้ในการ

นําไปปฏิบตัไิด้ในระดบัมาก และสงูกวา่เกณฑ์ท่ีกําหนดอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีระดบั .05 เชน่กนั 

 

ตาราง 4 การเปรียบเทียบคา่คะแนนเฉล่ียความคดิเห็นของผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัการดําเนินงาน       

 สหกิจศกึษา มหาวิทยาลยัศรีปทมุ เก่ียวกบัความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ในการนํารูปแบบ 

 การจดัการสหกิจศกึษา มหาวิทยาลยัศรีปทมุ ด้านการจดัหลกัสตูรสหกิจศกึษาไปปฏิบตัิ  

 เป็นรายข้อเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ท่ีกําหนด(3.50)  
 

 

รูปแบบการจัดการสหกจิศกึษา 

ผู้ที่มีส่วน

เก่ียวข้อง 

(n=50) 

ระดับ

ความ

เหมาะสม 

 

t 

 S.D. 

ด้านการจัดหลักสูตรสหกจิศกึษา 4.03  0.59  มาก 6.36* 

1. การกําหนดหมวดรายวิชาสหกิจศกึษาและจํานวนหน่วยกิต     

  1.1 การจดัให้มีรายวิชาเตรียมสหกิจศกึษาเป็นรายวิชาใน

กลุม่วิชาแกน  

 

4.28 

 

0.90 

 

 มาก 

 

6.09* 

 1.2 การกําหนดให้รายวิชาเตรียมสหกิจศกึษาในหลกัสตูร

มนษุย์ศาสตร์และสงัคมศาสตร์จํานวน 1 หน่วยกิต  

 

3.46 

 

1.23 

 

ปานกลาง 

 

-0.23 

 1.3  การกําหนดให้มีรายวิชาเตรียมสหกิจศกึษาในหลกัสตูร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 หน่วยกิต  

 

3.62 

 

1.06 

 

 มาก 

 

0.79 

 1.4  การจดัรายวิชาสหกิจศกึษาเป็นรายวิชาในกลุม่วิชาเอก

เลือกจํานวน  6 หน่วยกิต โดยกําหนดให้เรียนในทกุ

หลกัสตูรเหมือนกนั  

 

 

3.90 

 

 

0.90 

 

 

 มาก 

 

 

3.11* 
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ตาราง  4  (ตอ่) 

 
 

รูปแบบการจัดการสหกจิศึกษา 

ผู้ที่มีส่วน

เก่ียวข้อง 

(n=50) 

ระดับ

ความ

เหมาะสม 

 

t 

 S.D. 

2. การจดัแผนการเรียนสหกิจศกึษา     

 2.1 การกําหนดให้คณะ/สาขาวิชาสามารถจดัแผนการ  

      เรียนรายวิชาสหกิจศกึษาไว้ในภาคการศกึษาใดกไ็ด้    

      ในปีท่ี 3 หรือปีท่ี 4 ของหลกัสตูรตามความ  

      เหมาะสมของวิชาชีพ  

 

 

 

3.94 

 

 

 

1.01 

  

 

 

มาก 

 

 

 

3.05* 

 2.2 การกําหนดให้จดัแผนการเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจ    

      ศกึษาไว้ในภาคการศกึษากอ่นรายวิชาสหกิจศกึษา  

 

4.34 

 

1.00 

  

มาก 

 

5.92* 

 2.3 การกําหนดให้นกัศกึษาออกปฏิบติังานสหกิจศกึษา     

      เป็นเวลา 1 ภาคการศกึษาโดยมีระยะเวลา 16  

      สปัดาห์อยา่งตอ่เน่ือง  

 

 

4.68 

 

 

0.62 

  

 

มากท่ีสดุ 

 

 

13.44* 

 

* มีนยัสําคญัทางสถิตทีิร่ะดบั .05 

 

 จากตาราง  4 แสดงวา่ผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัการดําเนินงานสห กิจศกึษามหาวิทยาลยัศรี

ปทมุ มีความคดิเห็นตอ่รูปแบบการจั ดการสหกิจศกึษา มหาวิทยาลยัศรีปทมุโดยรวมด้านการจดั

หลกัสตูร  สหกิจศกึษาวา่มีความเหมาะสม /ความเป็นไปได้ในการนําไปปฏิบตัไิด้ในระดบัมาก และสงู

กวา่เกณฑ์ท่ีกําหนดอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .05 และเม่ือพิจารณาเป็นราย ข้อพบวา่ทกุข้อมี

ความเหมาะสม /ความเป็นไปได้ในการนําไปปฏิบตัไิด้ในระดบัมาก และสงูกวา่เกณฑ์ท่ีกําหนดอยา่งมี

นยัสําคญัทางสถิติ ท่ีระดบั  .05 ยกเว้นในข้ อ 1.2 ผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัการดําเนินงานสหกิจศกึษา 

มหาวิทยาลยัศรีปทมุ มีความคดิเห็นวา่มีความเหมาะสม /ความเป็นไปได้ในการนําไปปฏิบตัไิด้ใน

ระดบัปานกลาง และแตกตา่ง กบัเกณฑ์ ยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ท่ีระดบั  .05 และข้อ 2.3 มีความ  

เหมาะสม /ความเป็นไปได้ในการนําไปปฏิบั ตไิด้ในระดบัมากท่ีสดุ และสงูกวา่เกณฑ์ท่ีกําหนดอยา่งมี

นยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05    

 

 

 



 104 

ตาราง 5 การเปรียบเทียบคา่คะแนนเฉล่ียความคดิเห็นของผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัการดําเนินงาน       

 สหกิจศกึษา มหาวิทยาลยัศรีปทมุ เก่ียวกบัความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ในการนํารูปแบบ 

 การจดัการสหกิจศกึษา มหาวิทยาลยัศรีปทมุ ด้านการจดัหนว่ยงานสหกิจศกึษาไปปฏิบตัิ  

 เป็นรายข้อเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ท่ีกําหนด(3.50)    

 

 

รูปแบบการจัดการสหกจิศึกษา 

ผู้ที่มีส่วน

เก่ียวข้อง 

(n=50) 

ระดับ

ความ

เหมาะสม 

 

t 

 S.D. 

ด้านการจัดหน่วยงานสหกจิศกึษา 4.35 0.48  มาก 12.57* 

1. การจดัโครงสร้างหน่วยงานสหกิจศกึษา     

 1.1 การจดัตัง้ศนูย์สหกิจศกึษาและพฒันาอาชีพเป็นหน่วย 

งานกลางระดบัสถาบนั มีภาระหน้าท่ีกํากบัดแูลสง่เสริม 

และสนบัสนนุการดําเนินงานสหกิจศกึษาของคณะ  

 

 

4.58 

 

 

0.64 

 

 

มากท่ีสดุ 

 

 

11.90* 

  1.2 การจดัตัง้ศนูย์สหกิจศกึษาและพฒันาอาชีพเป็น

หนว่ยงานภายใต้กลุม่งานมาตรฐานและบริการ

การศกึษา ซึง่กํากบัดแูลโดยรองอธิการบดี  

 

 

4.10 

 

 

0.97 

  

 

มาก 

 

 

4.35* 

 1.3 การกําหนดให้โครงสร้างศนูย์สหกิจศกึษาฯ      

 ประกอบด้วย 2 งานหลกั คือ (1) งานสหกิจศกึษา และ 

(2) งานพฒันาอาชีพ     

4.22 0.70 มาก 7.18* 

 1.4 การกําหนดให้จดัแบ่งสว่นงานย่อยของงานสหกิจศกึษา

ออกเป็น 3 งาน คือ (1) งานบริหารทัว่ไปและนิเทศงาน 

(2) งานพฒันาสหกิจศกึษา และ (3) งานสารสนเทศ  

 

 

4.14 

 

 

0.67 

 

 

 มาก 

 

 

6.75* 

 1.5 การกําหนดให้จดัแบ่งสว่นงานย่อยของงานพฒันา

อาชีพออกเป็น 2 งาน  คือ (1) งานพฒันาอาชีพ และ 

(2) งานจดัหางาน  

 

 

4.14 

 

 

0.67 

  

 

มาก 

 

 

6.75* 

2. รูปแบบการบริหารงาน และกลยทุธ์ท่ีใช้ในการดําเนินงาน

สหกิจศกึษา 

    

 2.1 การกําหนดให้มีคณะกรรมการบริหารศนูย์สหกิจ

ศกึษาและพฒันาอาชีพทําหน้าท่ีกําหนดนโยบาย 

รูปแบบการดําเนินงาน ระเบียบ กํากบัติดตามการ

ดําเนินงานของศนูย์สหกิจศกึษาฯ  

 

 

 

4.14 

 

 

 

0.85 

 

 

 

 มาก 

 

 

 

5.27* 
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ตาราง 5 (ตอ่) 

 

    

 

รูปแบบการจัดการสหกจิศึกษา 

ผู้ที่มีส่วน

เก่ียวข้อง 

(n=50) 

ระดับ

ความ

เหมาะสม 

 

t 

 S.D. 

 1.2 การกําหนดให้ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการประจํา     

คณะเป็นผู้ กํากบัดแูลการดําเนินงานสหกิจศกึษาของ

คณะ/สาขาวิชา และประสานงานกบัศนูย์สหกิจศกึษาฯ  

 

 

4.12 

 

 

0.96 

  

 

มาก 

 

 

4.56* 

 1.3 การกําหนดให้อาจารย์ท่ีปรึกษา สหกิจศกึษาประจํา

คณะ/สาขาวิชาทําหน้าท่ีดแูลให้คําปรึกษา รับรอง

คณุภาพงาน นิเทศงานและประเมินผลนกัศกึษาสหกิจ

ศกึษา   

 

 

 

4.44 

 

 

 

0.70 

  

 

 

มาก 

 

 

 

9.43* 

 1.4 การกําหนดให้มีการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบของ

เจ้าหน้าท่ีศนูย์สหกิจศกึษาฯ เพ่ือทําหน้าท่ีในการ

ประสานงานและดแูลแตล่ะคณะ/สาขาวิชาโดยเฉพาะ  

 

 

4.40 

 

 

0.72 

  

 

มาก 

 

 

8.73* 

 1.5 การกําหนดให้เจ้าหน้าท่ีศนูย์สหกิจศกึษาฯ ทําหน้าท่ี

ประสานงานสถานประกอบการเพ่ือสร้าง

ความสมัพนัธ์อนัดีท่ียัง่ยืน    

 

 

4.32 

 

 

0.76 

 

 

มาก 

 

 

7.55* 

 1.6 การกําหนดให้เจ้าหน้าท่ีศนูย์สหกิจศกึษาฯ ร่วมกบั

คณะ/สาขาวิชา รับผิดชอบในการจดักิจกรรมเตรียม

ความพร้อมนกัศกึษา     

 

 

4.44 

 

 

0.67 

 

 

 มาก 

 

 

9.84* 

 1.7 การกําหนดให้เจ้าหน้าท่ีศนูย์สหกิจศกึษาฯ ทําหน้าท่ีให้

คําปรึกษา แนะนํา แก้ไขปัญหาแก่นกัศกึษาทัง้ก่อน 

ระหวา่ง และหลงัการปฏิบติังานสหกิจศกึษา โดย

ประสานงานกบัคณะ      

 

 

 

4.24 

 

 

 

0.77 

  

 

 

มาก 

 

 

 

6.78* 
 1.8 สร้างความร่วมมือกบัสถานประกอบการเพ่ือกําหนด 

ให้มีพนกังานท่ีปรึกษาให้แก่นกัศกึษาสหกิจศกึษา   

ทําหน้าท่ีดแูล ให้คําปรึกษา แนะนําการปฏิบติังาน  

สหกิจศกึษาของนกัศกึษาในสถาน ประกอบการ  

 

 

 

  

 

 

  

  

  

 

 

 

 รวมทัง้ประเมินผลการปฏิบติังานของนกัศกึษา 4.42 0.70  มาก 9.26* 
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ตาราง 5 (ตอ่) 

 
 

รูปแบบการจัดการสหกจิศึกษา 

ผู้ที่มีส่วน

เก่ียวข้อง 

(n=50) 

ระดับ

ความ

เหมาะสม 

 

t 

 S.D. 

 1.9 การกําหนดให้มีการบนัทกึข้อมลูการติดตอ่กบัสถาน

ประกอบการไว้อยา่งตอ่เน่ือง  

 

4.54 

 

0.70 

 

มากท่ีสดุ 

 

10.41* 

 1.10 การจดัให้มีข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีปทมุวา่ด้วย      

สหกิจศกึษา   

 

4.30 

 

0.76 

  

มาก 

 

7.41* 

 1.11 การจดัให้มีคูมื่อสหกิจศกึษา ปฏิทินกิจกรรมและ

ขัน้ตอนการดําเนินงานสหกิจศกึษาทกุกระบวนการ

เป็นแนวทางในการปฏิบติังาน  

 

 

4.52 

 

 

0.67 

 

 

มากท่ีสดุ 

 

 

10.64* 

 1.12 มีการใช้เทคนิคการติดตอ่สื่อสารหลากหลายช่องทาง

กบัทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องทัง้ภายในและภายนอก ได้แก่ 

โทรศพัท์ โทรสาร e-mail เวบ็ไซต์ ไปรษณีย์ ป้าย

ประกาศ การแจก/สง่เอกสาร แผ่นพบั โปสเตอร์ คูมื่อ 

เป็นต้น    

 

 

 

 

4.58 

 

 

 

 

0.64 

 

 

 

 

มากท่ีสดุ 

 

 

 

 

11.90* 

 2.13 กําหนดให้มีการวิเคราะห์ปัจจยัภายในและภายนอกท่ี

มีผลกระทบตอ่การดําเนินงานสหกิจศกึษา (SWOT 

analysis) เพ่ือจดัทํา/ทบทวนแผนยทุธศาสตร์ และ

แผนปฏิบติังานประจําปีงบประมาณท่ีสอดคล้องกบั

ยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั  

 

 

 

 

4.40 

 

 

 

 

0.72 

  

 

 

 

มาก 

 

 

 

 

8.73* 

 2.14 การจดัให้มีการติดตามการปฏิบติังานตามแผนการ

ปฏิบติังานประจําปีงบประมาณ และประเมินผลการ

ปฏิบติังานด้วยตวับง่ชีค้วามสาํเร็จ (KPI)    

 

 

4.36 

 

 

0.72 

  

 

มาก 

 

 

8.42* 

 2.15 การจดัให้มีการประเมินผลการดําเนินงานโครงการ 

นําเสนอในท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารศนูย์  สหกิจ

ศกึษาฯ และนําผลปรับปรุงการดําเนินงาน     

 

 

 

4.44 

 

 

0.64 

  

 

มาก 

 

 

10.32* 
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ตาราง 5 (ตอ่) 

 
 

รูปแบบการจัดการสหกจิศึกษา 

ผู้ที่มีส่วน

เก่ียวข้อง 

(n=50) 

ระดับ

ความ

เหมาะสม 

 

t 

 S.D. 

3. การจดับคุลากร ทรัพยากรสนบัสนนุ และระบบสารสนเทศ     

 3.1 กําหนดให้คณะกรรมการบริหารศนูย์สหกิจศกึษฯ ควร

ประกอบด้วย รองอธิการบดีเป็นประธานกรรมการ 

ผู้ อํานวยการกลุม่งานมาตรฐานและบริการการศกึษา 

ผู้ อํานวยการศนูย์สหกิจศกึษาฯ ผู้ อํานวยการสาํนกังาน

ทะเบียน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการประจําคณะเป็น

กรรมการ และผู้ อํานวยการสํานกังานวิชาการ เป็น

กรรมการและเลขานกุาร    

 

 

 

 

 

 

4.20 

 

 

 

 

 

 

0.78 

  

 

 

 

 

 

มาก 

 

 

 

 

 

 

6.32* 

 3.2 การกําหนดให้โครงสร้างศนูย์สหกิจศกึษาฯ มี

ผู้ อํานวยการศนูย์สหกิจศกึษาฯ เป็นผู้บริหารสงูสดุและ

มีหวัหน้างานสหกิจศกึษา และหวัหน้างาน  

พฒันาอาชีพ    

 

 

 

4.36 

 

 

 

0.63 

 

 

 

มาก 

 

 

 

9.63* 

 3.3 การจดัให้มีบคุลากรรับผิดชอบการปฏิบติังานสหกิจ

ศกึษา ดงันี ้(1) เจ้าหน้าท่ีภายในศนูย์สหกิจศกึษาฯ (2) 

บคุลากรภายนอกศนูย์สหกิจศกึษาฯ ได้แก่ 

คณะกรรมการบริหารศนูย์สหกิจศกึษาฯ ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายวิชาการประจําคณะ ผู้ รับผิดชอบงาน สหกิจศกึษา

ประจําคณะ อาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศกึษา ฝ่าย

บริหารงานบคุคลหรือทรัพยากรมนษุย์และพนกังานท่ี

ปรึกษาในสถานประกอบการ  

 

 

 

 

 

 

 

4.26 

 

 

 

 

 

 

 

0.77 

  

 

 

 

 

 

 

มาก 

 

 

 

 

 

 

 

6.91* 
 3.4 ประสานงานกบัสว่นงานภายในท่ีเก่ียวข้องเพ่ือจดัให้มี

วสัดอุปุกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ สถานท่ี ระบบ

สารสนเทศ และโสตทศันปูกรณ์ ท่ีจําเป็นอย่างเพียงพอ

ตอ่การปฏิบติังานสหกิจศกึษา     

 

 

 

 

 

4.36 

 

 

 

0.72 

  

 

 

มาก 

 

 

 

8.42* 
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ตาราง 5 (ตอ่) 

 
 

รูปแบบการจัดการสหกจิศึกษา 

ผู้ที่มีส่วน

เก่ียวข้อง 

(n=50) 

ระดับ

ความ

เหมาะสม 

 

t 

 
S.D. 

 3.5 การจดัให้มีระบบสารสนเทศในการบริหารจดัการและ

การปฏิบติังานสหกิจศกึษาทัง้รูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ 

และรูปแบบเอกสาร     

 

 

4.46 

 

 

0.86 

 

 

มาก 

 

 

7.87* 

 3.6 การจดัให้มีระบบเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีสามารถเข้าถงึ

ได้ง่าย ได้แก่คูมื่อสหกิจศกึษา แบบฟอร์มเอกสาร 

ขัน้ตอนการปฏิบติังานสหกิจศกึษา ปฏิทินและตาราง

กิจกรรมสหกิจศกึษา   

 

 

 

4.68 

 

 

 

0.65 

 

 

 

มากท่ีสดุ 

 

 

 

12.78* 

 

 

3.7 จดัให้มีการจดัเก็บ บํารุงรักษาทรัพยากรและสารสนเทศ

ให้มีประสิทธิภาพและทนัสมยั  

 

4.46 

 

0.64 

  

มาก 

 

10.51* 

 

* มีนยัสําคญัทางสถิตทีิร่ะดบั .05 

 
 จากตาราง 5 แสดงวา่ผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัการดําเนนิงานสหกิจศกึษามหาวิทยาลยัศรีปทมุ มี

ความคดิเห็นตอ่ รูปแบบการจั ดการสหกิจศกึษา มหาวิทยาลยัศรีปทมุโดยรวมด้านการจดัหนว่ยงาน

สหกิจศกึษาวา่มีความเหมาะสม /ความเป็นไปได้ในการนําไปปฏิบตัไิด้ในระดบัมาก และสงูกวา่เกณฑ์

ท่ีกําหนดอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่ทกุข้อมีความเหมาะสม/

ความเป็นไปได้ในการนําไปปฏิบตัไิด้ในระดบัมากและสงูกวา่เกณฑ์ท่ีกําหนดอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิ

ระดบั .05 ยกเว้นในข้อ 1.1 ข้อ 2.9 ข้อ 2.11 ข้อ 2.12 และข้อ 3.6 ผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องมีความคดิเห็นวา่

มีความเหมาะสม /ความเป็นไปได้ในการนําไปปฏิบตัไิด้ในระดบัมากท่ีสดุ และสงูกวา่เก ณฑ์ท่ีกําหนด

อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  
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ตาราง 6 การเปรียบเทียบคา่คะแนนเฉล่ียความคดิเห็นของผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัการดําเนินงาน       

 สหกิจศกึษา มหาวิทยาลยัศรีปทมุ เก่ียวกบัความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ในการนํารูปแบบ 

 การจดัการสหกิจศกึษา มหาวิทยาลัยศรีปทมุ ด้านการจดักิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนนิงาน  

 สหกิจศกึษาไปปฏิบตัเิป็นรายข้อเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ท่ีกําหนด(3.50)   

 

 

รูปแบบการจัดการสหกจิศึกษา 

ผู้ที่มีส่วน

เก่ียวข้อง 

(n=50) 

ระดับ

ความ

เหมาะสม 

 

t 

 S.D. 

ด้านการจัดกจิกรรมที่เก่ียวข้องกับการดาํเนินงานสหกจิ

ศึกษา 

4.40 0.52  มาก 12.36* 

1.  การเตรียมความพร้อมนกัศกึษาสหกิจศกึษา       

 1.1 กําหนดให้มีการบรรยายในรายวิชาเตรียมสหกิจศกึษา

หวัข้อท่ีวา่ด้วยหลกัการ แนวคิด ระเบียบ ข้อบงัคบั

เก่ียวกบัสหกิจศกึษา ทิศทางตลาดงาน ความคาดหวงั

ของสถานประกอบการ การเลือกงานและสถาน

ประกอบการ การเตรียมโครงงาน กําหนดหวัข้อ 

ลกัษณะและรายละเอียดของโครงงานสหกิจศกึษา 

วิธีการทําโครงงาน และรายงานท่ีเก่ียวข้องกบัวิชาชีพ 

ปัญหา อปุสรรคและแนวทางแก้ไขในการปฏิบติังาน

สหกิจศกึษา        

 

 

 

 

 

 

 

4.64 

 

 

 

 

 

 

 

0.59 

 

 

 

 

 

 

 

มากท่ีสดุ 

 

 

 

 

 

 

 

13.40* 

 1.2 การจดัให้มีกิจกรรมปฐมนิเทศนกัศกึษาสหกิจศกึษา

ก่อนออกปฏิบติังานสหกิจศกึษา   

 

4.68 

 

0.62 

 

มากท่ีสดุ 

 

13.44* 

 1.3 กําหนดให้คณะ/สาขาวิชาจดัให้มีการบรรยายในหวัข้อ

ท่ีจําเป็นซึง่เก่ียวข้องเฉพาะวิชาชีพเพ่ือเติมเตม็

ศกัยภาพนกัศกึษา  

 

 

4.58 

 

 

0.64 

 

 

มากท่ีสดุ 

 

 

11.90* 

 1.4 การจดัให้มีการจดัทํา รวบรวมสาระความรู้ท่ีเก่ียวข้อง

และมีประโยชน์ตอ่การดําเนินงานสหกิจศกึษาเผยแพร่

เป็นสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ผ่านเวบ็ไซต์ศนูย์สหกิจศกึษาฯ   

 

 

4.60 

 

 

0.67 

 

 

มากท่ีสดุ 

 

 

11.60* 

 1.5 กําหนดให้มีการประเมินผลการจดักิจกรรม วิเคราะห์

และนําผลไปปรับปรุงการจดักิจกรรมท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป 

และแจ้งผลการประเมินตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการ

บริหารศนูย์สหกิจศกึษาฯ  

 

 

 

4.44 

 

 

 

0.73 

  

 

 

มาก 

 

 

 

9.06* 
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ตาราง 6 (ตอ่) 

 
 

รูปแบบการจัดการสหกจิศึกษา 

ผู้ที่มีส่วน

เก่ียวข้อง 

(n=50) 

ระดับ

ความ

เหมาะสม 

 

t 

 S.D. 

2. การจดัหางานและการรับรองงานสหกิจศกึษา     

 2.1 การจดัให้มีการสาํรวจและจดัทําฐานข้อมลูเก่ียวกบั

ลกัษณะงานท่ีนกัศกึษาสหกิจศกึษาควรปฏิบติัในแต่

ละสาขาวิชา พร้อมระบทุกัษะพืน้ฐานท่ีจําเป็นสาํหรับ

ลกัษณะงานตา่งๆ ประชาสมัพนัธ์ให้นกัศกึษาและผู้ ท่ี

เก่ียวข้องทกุฝ่ายรับทราบ  

 

 

 

 

4.42 

 

 

 

 

0.64 

  

 

 

 

มาก 

 

 

 

 

10.13* 

 2.2 การเปิดโอกาสให้นกัศกึษาแจ้งรายช่ือสถาน

ประกอบการท่ีต้องการไปปฏิบติังานสหกิจศกึษา ผา่น

เจ้าหน้าท่ีศนูย์สหกิจศกึษาฯ เพ่ือทําการติดตอ่

ประสานงานสถานประกอบการตอ่ไป  

 

 

 

4.38 

 

 

 

0.72 

  

 

 

มาก 

 

 

 

8.57* 

 2.3 การกําหนดให้มีเกณฑ์มาตรฐานของลกัษณะงานท่ีมี

คณุภาพเพ่ือเป็นแนวทางสําหรับการพิจารณารับรอง

คณุภาพงาน  

 

 

4.46 

 

 

0.64 

 

 

 มาก 

 

 

10.51* 

 2.4 การกําหนดให้เจ้าหน้าท่ีศนูย์สหกิจศกึษาฯ ร่วมกบั

คณะ/สาขาวิชาประสานงานสถานประกอบการเพ่ือ

จดัหางานท่ีมีคณุภาพและเพียงพอกบัการปฏิบติังาน

ของนกัศกึษาสหกิจศกึษาในแตล่ะสาขาวิชา  

 

 

 

4.40 

 

 

 

0.70 

  

 

 

มาก 

 

 

 

9.09* 

 2.5 การกําหนดให้อาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศกึษาประจํา

สาขาวิชาพิจารณาลกัษณะงานและรับรองคณุภาพ

งานท่ีสถานประกอบการเสนอมา โดยพิจารณาตาม

เกณฑ์ท่ีกําหนดไว้  

 

 

 

4.36 

 

 

 

0.72 

  

 

 

มาก 

 

 

 

8.42* 

 2.6 การจดัให้มีวิธีการท่ีหลากหลายในการจดัหางาน สหกิจ

ศกึษา ได้แก่ หนงัสือเชิญ โทรศพัท์ โทรสาร e-mail การ

เข้าพบสถานประกอบการ  

 

 

 

 

4.34 

 

 

0.82 

 

 

 มาก 

 

 

7.21* 
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ตาราง 6 (ตอ่) 

 
 

รูปแบบการจัดการสหกจิศึกษา 

ผู้ที่มีส่วน

เก่ียวข้อง 

(n=50) 

ระดับ

ความ

เหมาะสม 

 

t 

 S.D. 

 2.7 การจดัให้มีการจดัทําฐานข้อมลูสถานประกอบการ

โดยระบลุกัษณะงาน คา่ตอบแทนและสวสัดิการในแต่

ละภาคการศกึษาเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการ

บริหารศนูย์สหกิจศกึษา  

 

 

 

4.40 

 

 

 

0.72 

  

 

 

มาก 

 

 

 

8.73* 

3. การคดัเลือกนกัศกึษาเข้าปฏิบติังานในสถานประกอบการ     

 3.1 การจดัให้มีการประชาสมัพนัธ์ข้อมลูสถานประกอบ การ 

ตําแหน่งงาน ลกัษณะงาน เง่ือนไขการทํางาน 

คา่ตอบแทนและสวสัดิการ คณุสมบติัของนกัศกึษาและ

ข้อกําหนดอื่นๆ ท่ีสถานประกอบการเสนอมาผา่นเวบ็

ไซด์ศนูย์สหกิจศกึษาและคณะ  

 

 

 

 

4.52 

 

 

 

 

0.67 

 

 

 

 

มากท่ีสดุ 

 

 

 

 

10.64* 

 3.2 กําหนดให้นกัศกึษาสามารถเลอืกสมคัรเข้าปฏิบติังาน

สหกิจศกึษากบัสถานประกอบการท่ีได้ประชาสมัพนัธ์ 

ไว้ตามความสนใจ โดยสามารถเลอืกสถาน

ประกอบการได้ 1 แหง่ ตอ่ครัง้   

 

 

 

4.10 

 

 

 

0.76 

 

 

 

มาก 

 

 

 

5.56* 

 3.3 การกําหนดให้อาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศกึษาประจํา

สาขาวิชา มีหน้าท่ีให้คําแนะนําการเลือกตําแหน่ง   งาน 

สถานประกอบการแก่นกัศกึษา และเป็นผู้ ให้ความ

เหน็ชอบนกัศกึษาเพ่ือเข้าปฏิบติังานในสถาน

ประกอบการท่ีนกัศกึษาสมคัร   

 

 

 

 

4.40 

 

 

 

 

0.72 

  

 

 

 

มาก 

 

 

 

 

8.73* 

 3.4 การกําหนดให้เจ้าหน้าท่ีศนูย์สหกิจศกึษาฯ ทําหน้าท่ี

ให้บริการข้อมลู ให้คําปรึกษานกัศกึษาในการสมคัรงาน 

การเข้าสมัภาษณ์งานกบัสถานประกอบการการ

ประกาศผลการคดัเลือกงานสหกิจศกึษา  

 

 

 

 

 

 

4.34 

 

 

 

0.71 

  

 

 

มาก 

 

 

 

8.27* 
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ตาราง 6 (ตอ่) 

 
รูปแบบการจัดการสหกจิศึกษา ผู้ที่มีส่วน

เก่ียวข้อง 

(n=50) 

ระดับ

ความ

เหมาะสม 

 

t 

 S.D.   

 3.5 การกําหนดให้เจ้าหน้าท่ีศนูย์สหกิจศกึษาฯ จดัเตรียม

เอกสารท่ีเก่ียวข้อง ประสานงานสถานประกอบการใน

การเข้ารายงานตวัปฏิบติังานสหกิจศกึษาของนกัศกึษา 

 

 

4.38 

 

 

0.72 

  

 

มาก 

 

 

8.57* 

 3.6 การกําหนดให้เจ้าหน้าท่ีศนูย์สหกิจศกึษาฯ 

ประสานงานคณะ/สาขาวิชาเพ่ือพิจารณาเลอืกสถาน

ประกอบการให้กบันกัศกึษาเข้าปฏิบติังานในกรณีท่ี

นกัศกึษาไมผ่่านการคดัเลือกจากสถานประกอบการ   

 

 

 

4.40 

 

 

 

0.70 

  

 

 

มาก 

 

 

 

9.09* 

4. การให้คําปรึกษา แก้ไขปัญหา และการนิเทศงานสหกิจศกึษา     

 4.1 มีการกําหนดผู้ รับผิดชอบในการให้คําปรึกษาและ
แก้ไขปัญหาแก่นกัศกึษาทัง้ในกระบวนการก่อน 
ระหวา่งและหลงัการไปปฏิบติังาน สหกิจศกึษา 
ประกอบด้วย เจ้าหน้าท่ีศนูย์สหกิจศกึษาฯ อาจารย์ท่ี
ปรึกษาสหกิจศกึษา ฝ่ายบริหารงานบคุคลหรือฝ่าย
บริหารทรัพยากรมนษุย์ และพนกังานท่ีปรึกษา ใน
สถานประกอบการ  

 

 

 

 

 

4.44 

 

 

 

 

 

0.73 

 

 

 

 

 

มาก 

 

 

 

 

 

9.06* 

 4.2 การจดัให้มีวิธีการหรือช่องทางท่ีหลากหลายในการให้

คําปรึกษา และแก้ไขปัญหาแก่นกัศกึษาสหกิจ ศกึษา 

เช่น โทรศพัท์ e-mail Facebook   

 

 

4.52 

 

 

0.70 

 

 

มากท่ีสดุ 

 

 

10.20* 

 4.3 การกําหนดให้อาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศกึษาประจํา

สาขาวิชาทําหน้าท่ีนิเทศงานสหกิจศกึษานกัศกึษา 

ทกุคนท่ีไปปฏิบติังานสหกิจศกึษา ณ สถาน

ประกอบการอย่างน้อย 1 ครัง้      

 

 

 

4.26 

 

 

 

0.87 

 

 

 

มาก 

 

 

 

6.13* 

 4.4 การกําหนดให้อาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศกึษาประจํา

สาขาวิชาศกึษาข้อมลูท่ีเก่ียวข้องและจดัทําแผนการ

นิเทศงานสหกิจศกึษาก่อนการออกนิเทศงาน ณ 

สถานประกอบการ     

 

 

 

4.40 

 

 

 

0.72 

  

 

 

มาก 

 

 

 

8.73* 
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ตาราง 6 (ตอ่) 

 
 

รูปแบบการจัดการสหกจิศึกษา 

ผู้ที่มีส่วน

เก่ียวข้อง 

(n=50) 

ระดับ

ความ

เหมาะสม 

 

t 

 
S.D. 

 4.5 การกําหนดให้อาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศกึษาประจํา

สาขาวิชา ติดตอ่ประสานงานกบัพนกังานท่ีปรึกษา

ของนกัศกึษาเพ่ือแจ้งประเดน็และแผนการนิเทศงาน

ลว่งหน้า       

 

 

 

4.46 

 

 

 

0.70 

  

 

 

มาก 

 

 

 

9.61* 

 4.6 การนิเทศงานสหกิจศกึษา ณ สถานประกอบการ 

อาจารย์ท่ีปรึกษา สหกิจศกึษาควรได้เข้าพบและหารือ

ร่วมกนักบัผู้ประสานงานสหกิจศกึษาและ/หรือ

พนกังานท่ีปรึกษาของนกัศกึษาสหกิจศกึษา และ

นกัศกึษา โดยควรใช้เวลาอยา่งเพียงพอและเหมาะสม   

 

 

 

 

4.46 

 

 

 

 

0.61 

  

 

 

 

มาก 

 

 

 

 

11.07* 

 4.7 การกําหนดให้อาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศกึษาต้อง

ประเมินนกัศกึษาและสถานประกอบการตามเกณฑ์    

ท่ีกําหนดในแบบประเมิน       4.50 0.64 มากท่ีสดุ 10.93* 

5. การจดัคา่ตอบแทนและสวสัดิการให้นกัศกึษาสหกิจศกึษา      

 5.1  การกําหนดให้เจ้าหน้าท่ีศนูย์สหกิจศกึษาฯ และผู้  

รับผิดชอบประจําคณะร่วมกนัประสานงานสถาน

ประกอบการเพ่ือชีแ้จงหลกัการสหกิจศกึษาเก่ียวกบั 

เร่ืองคา่ตอบแทนและสวสัดิการท่ีสถานประกอบการ     

      จะพงึจ่ายให้แก่นกัศกึษาในอตัราท่ีเหมาะสม   4.20 0.83 มาก 5.94* 

 5.2 กําหนดให้มีการจดัทําเอกสารสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ี

สถานประกอบการจะได้รับในการเข้าร่วม   สหกิจ

ศกึษาทัง้รูปแบบเอกสารและสือ่อิเลค็ทรอนิกส์ เพ่ือเป็น

สื่อประชาสมัพนัธ์แก่สถานประกอบการในการ

พิจารณาจ่ายคา่ตอบแทนและสวสัดิการแก่นกัศกึษา  

 

 

   

4.40 

 

 

 

0.70 

 

 

 

มาก 

 

 

 

9.09* 
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ตาราง 6 (ตอ่) 

 
 

รูปแบบการจัดการสหกจิศึกษา 

ผู้ที่มีส่วน

เก่ียวข้อง 

(n=50) 

ระดับ

ความ

เหมาะสม 

 

t 

 
S.D. 

 1.3 การสร้างความเข้าใจท่ีตรงกนัในทกุฝ่ายเก่ียวกบั

ผลสมัฤทธ์ิของการปฏิบติังานสหกิจศกึษาคือ การ

มุง่เน้นพฒันาศกัยภาพนกัศกึษาผ่านการปฏิบติังาน ณ 

สถานประกอบการ ดงันัน้ไมค่วรคํานงึถงึปัจจยัเร่ือง

คา่ตอบแทนและสวสัดิการเป็นปัจจยัหลกัในการ

ตดัสินใจ  4.36 0.74 มาก 8.11* 

6. การวดัและประเมินผลนกัศกึษาสหกิจศกึษา       

 6.1 การกําหนดให้มีการวดัและประเมินผลนกัศกึษาสหกิจ

ศกึษาในแตล่ะกิจกรรมของกระบวนการก่อนออก

ปฏิบติังานสหกิจศกึษาโดยอาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจ

ศกึษา ข้อมลูท่ีใช้ประกอบการประเมินผล ได้แก่ การ

เข้าร่วมกิจกรรม การสง่งานและเอกสารตามกําหนด 

เวลาโดยมีการกําหนดเกณฑ์การประเมิน 4.42 

 

 

 

 

 

0.67 

 

 

 

 

 

มาก 

 

 

 

 

 

9.66* 

 6.2 การกําหนดให้มีการวดัและประเมินผลการปฏิบติังาน

ของนกัศกึษา สหกิจศกึษาในระหวา่งการปฏิบติังาน

โดยพนกังานท่ีปรึกษา ข้อมลูท่ีใช้ประกอบการประเมิน 

ผลได้แก ่ความรู้ ความสามารถในการปฏิบติังาน ความ

รับผิดชอบตอ่หน้าท่ี และคณุลกัษณะสว่นบคุคล 

 

4.46 

 

0.70 

 

มาก 

 

9.61* 

 6.3 การกําหนดให้มีการวดัและประเมินผลรายงานฉบบั

สมบรูณ์ของนกัศกึษาสหกิจศกึษาโดยอาจารย์ท่ี

ปรึกษาสหกิจศกึษา โดยเกณฑ์การประเมินสอดคล้อง

และเป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาการ  4.40 0.78 มาก 8.13* 

 6.4 การกําหนดให้มีการวดัและประเมินผลการนําเสนอผล

การปฏิบติังานของนกัศกึษา โดยอาจารย์ท่ีปรึกษา   

สหกิจศกึษาและคณะกรรมการประจําคณะ/สาขาวิชา 

โดยมีเกณฑ์การประเมิน  4.40 0.75 มาก 8.41* 
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ตาราง 6 (ตอ่) 
 
 

รูปแบบการจัดการสหกจิศึกษา 
ผู้ที่มีส่วน

เก่ียวข้อง 

(n=50) 

ระดับ

ความ

เหมาะสม 

 

t 

 S.D.   

 6.5 การกําหนดให้สถานประกอบการมีสว่นร่วมในการวดั

และประเมินผลการปฏิบติังานสหกิจศกึษาของ

นกัศกึษา โดยกําหนดสดัสว่นคะแนนของสถาน

ประกอบการร้อยละ 50  4.18 0.85 มาก 5.65* 

 6.6 การกําหนดให้อาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศกึษาและ

คณะกรรมการประจําคณะ/สาขาวิชา สรุปปัญหา

อปุสรรค จดุเดน่ จดุท่ีควรพฒันาของนกัศกึษา พร้อม

ชีแ้นะแนวทางการพฒันาตนเองแก่นกัศกึษา    4.56 0.67 มากท่ีสดุ 11.10* 

 6.7 การกําหนดให้นกัศกึษาได้เสนอผลสะท้อนกลบัจาก

การปฏิบติังานสหกิจศกึษา และการประเมินตนเอง

ของนกัศกึษาโดยเปรียบเทียบพฒันาการท่ีเกิดขึน้  

ระหวา่งก่อนและหลงัการปฏิบติังานสหกิจศกึษา   

 

 

4.44 

 

 

0.70 

 

 

มาก 

 

 

9.43* 

 6.8 การกําหนดให้การประเมินผลการปฏิบติังานสหกิจ

ศกึษามีผลการประเมินเป็นระดบัคะแนน 8 ระดบั

ได้แก่ A  B+ B  C+ C  D+ D  F   4.04 1.02 มาก 3.70* 

      

 
* มีนยัสําคญัทางสถิตทีิร่ะดบั .05 

 
 จากตาราง 6 แสดงวา่ผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัการดําเนินงานสหกิจศกึษามหาวิทยาลยัศรีปทมุ  

มีความคดิเห็นตอ่รูปแบบการจั ดการสหกิจศกึษา มหาวิทยาลยัศรีปทมุโดยรวมด้าน การจดักิจกรรมท่ี

เก่ียวข้องกบัการดําเนนิงานสหกิจศกึษ าวา่มีความเหมาะสม /ความเป็นไปได้ในการนําไปปฏิบตัไิด้ใน

ระดบัมากและสงูกวา่เกณฑ์ท่ีกําหนดอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .05 และเม่ือพิจารณาเป็นราย

ข้อพบวา่ทกุข้อมีความเหมาะสม /ความเป็นไปได้ในการนําไปปฏิบตัไิด้ในระดบัมาก และสงูกวา่เกณฑ์

ท่ีกําหนดอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .05 ยกเว้นข้อ 1.1 ข้อ 1.2 ข้อ 4.2 ข้อ 4.7 และข้อ 6.6 ผู้ ท่ี

มีสว่นเก่ียวข้องมีความคดิเหน็วา่มีความเห มาะสม/ความเป็นไปได้ในการนําไปปฏิบตัไิด้ในระดบัมาก

ท่ีสดุและสงูกวา่เกณฑ์ท่ีกําหนดอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  
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ตาราง 7 การเปรียบเทียบคา่คะแนนเฉล่ียความคดิเห็นของผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัการดําเนินงาน       

 สหกิจศกึษา มหาวิทยาลยัศรีปทมุ เก่ียวกบัความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ในการนํารูปแบบ 

 การจดัการสหกิจศกึษา มหาวิทยาลยัศรีปทมุ ด้านการจดับริการอ่ืนๆ ท่ีตอ่เน่ืองจากสหกิจศกึษา  

 ไปปฏิบตัเิป็นรายข้อเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ท่ีกําหนด(3.50) 

 

 

รูปแบบการจัดการสหกจิศึกษา 

ผู้ที่มีส่วน

เก่ียวข้อง 

(n=50) 

ระดับ

ความ

เหมาะสม 

 

t 

 S.D. 

ด้านการจัดบริการอ่ืนๆ ที่ต่อเน่ืองจากสหกจิศกึษา 4.37 0.61  มาก 9.97* 

 1.1 การกําหนดให้มีการจดักิจกรรมหลงัสิน้สดุการปฏิบติังาน

สหกิจศกึษา ของนกัศกึษานอกเหนือจากการนําเสนอผล

การปฏิบติังาน เช่น การสมัมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

จดันิทรรศการแสดงผลงานนกัศกึษา สหกิจศกึษา โดย

กิจกรรมดงักลา่วถือเป็นสว่นหนึง่ของการวดัและประเมิน 

ผลการปฏิบติังาน สหกิจศกึษาของนกัศกึษา  4.20 0.80 มาก 6.12* 

 1.2 การจดัให้มีบริการแนะแนวงานและอาชีพแก่นกัศกึษา    4.40 0.70 มาก 9.09* 

 1.3 การจดัให้มีกิจกรรมเติมเตม็ศกัยภาพนกัศกึษาหลงัจาก

กลบัจากการปฏิบติังานสหกิจศกึษาโดยเน้นหวัข้อท่ียงั

เป็นจดุออ่น/จดุท่ีควรพฒันาของนกัศกึษา 4.42 0.75 มาก 8.57* 

 1.4 การจดัให้มีกิจกรรมเติมเตม็ศกัยภาพแก่ศิษย์เก่าทัง้ด้าน

ความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ ทกัษะท่ีจําเป็นและทนัสมยั     4.26 0.82 มาก 6.48* 

 1.5 การจดัให้มีการติดตามสาํรวจความก้าวหน้า และภาวะ 

การมีงานทําของบณัฑิตท่ีผ่านการปฏิบติังานสหกิจศกึษา 4.46 0.67 มาก 10.03* 

 1.6 การจดัให้มีกิจกรรมทางวิชาการร่วมกนัระหวา่งสถาน

ประกอบการกบัมหาวิทยาลยั เช่น การบริการวิชาการ 

การตอ่ยอดผลงานทางวิชาการจากโครงงานสหกิจศกึษา 

การร่วมเป็นผู้ เช่ียวชาญหรือผู้ทรงคณุวฒิุ   4.48 0.76 มาก 9.08* 

 

* มีนยัสําคญัทางสถิตทีิร่ะดบั .05 
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 จากตาราง 7 แสดงวา่ผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัการดําเนินงานสหกิจศกึษามหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

มีความคดิเห็นตอ่รูปแบบการจัดการสหกิจศกึษา มหาวิทยาลยัศรีปทมุ โดยรวมด้านการจดับริการอ่ืนๆ 

ท่ีตอ่เน่ืองจากสหกิจศกึษาวา่มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ในการนําไปปฏิบตัไิด้ในระดบัมาก และ

สงูกวา่เกณฑ์ท่ีกําหนดอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 และเม่ือพิจารณาเป็นราย ข้อพบวา่ทกุข้อ

มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ในการนําไปปฏิบตัไิด้ในระดบัมากและสงูกวา่เกณฑ์ท่ีกําหนดอยา่งมี

นยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 เชน่กนั    

 จากผลการศกึษาและวิเคราะห์ข้อมลูข้างต้นผู้ วิจยัได้รูปแบบการจดัการสหกิจศกึษามหาวิทยาลยั 

ศรีปทมุ โดยมีองค์ประกอบ สําคญัของกระบวนการสหกิจศกึษา  4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการจดัหลกัสตูร

สหกิจศกึษา 2) ด้านการจดัหนว่ยงานสหกิจศกึษา 3) ด้านการจดักิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินงาน

สหกิจศกึษา และ 4) ด้านการจดับริการอ่ืนๆ ท่ีตอ่เน่ืองจากสหกิจศกึษา ดงันี ้ 
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 รูปแบบการจดัการสหกิจศกึษา มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 2 รูปแบบการจดัการสหกิจศกึษา มหาวิทยาลยัศรีปทมุ  

ด้านการจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการดาํเนินงานสหกิจศึกษา 

- การเตรียมความพร้อมนกัศกึษาสหกิจศกึษาควรจดัให้มีรายวิชาเตรียมสหกิจศกึษา กิจกรรมปฐมนิเทศ และคณะควรจดัให้มีการอบรม

หวัข้อเฉพาะวิชาชีพเพิ่มเตมิแก่นกัศกึษา และศนูย์ฯ ควรจดัทํา รวบรวมสาระความรู้ท่ีเก่ียวข้องเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์   

– การจดัหางานและการรับรองงานสหกิจศกึษา ควรสํารวจ จดัทําฐานข้อมลูลกัษณะงานท่ีนกัศกึษาควรปฏิบตักํิาหนดเกณฑ์มาตรฐาน

ลกัษณะงานท่ีมีคณุภาพเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการจดัหา เปิดโอกาสให้นกัศกึษาแจ้งช่ือสถานประกอบการท่ีต้องการปฏิบตังิาน ทัง้นีค้วรมี

วธีิการท่ีหลากหลายในการจดัหางาน และจดัทําฐานข้อมลูสถานประกอบการไว้อยา่งตอ่เน่ือง 

- การคดัเลือกนกัศกึษาเข้าปฏิบตังิานในสถานประกอบการ ควรประชาสมัพนัธ์ข้อมลูสถานประกอบการและให้นกัศกึษาเลือกสมคัรงาน

ตามความสนใจ โดยผ่านการพิจารณาให้ความเหน็ชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาประจําสาขาวิชา ให้เจ้าหน้าท่ีศนูย์ฯ ประสานงานกบัสถาน

ประกอบการ ประกาศผลการคดัเลือกงาน จดัเตรียมเอกสารท่ีเก่ียวข้องสําหรับรายงานตวัปฏิบตังิาน เจ้าหน้าท่ีศนูย์ฯ ร่วมกบัคณะ

พิจารณาเลือกสถานประกอบการให้กบันกัศกึษาในกรณีท่ีนกัศกึษาไมส่ามารถหาสถานประกอบการได้ 

- การให้คําปรึกษา แก้ไขปัญหาและการนิเทศงานสหกิจศกึษา จดัให้มีวธิีการและช่องทางท่ีหลากหลายในการให้คําปรึกษา แก้ไขปัญหา

อาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศกึษาประจําสาขาวิชานิเทศงานนกัศกึษาสหกิจศกึษาทกุคน ณ สถานประกอบการโดยศกึษาข้อมลูและจดัทํา

แผนการนิเทศงานลว่งหน้าทัง้นีค้วรได้เข้าพบและหารือกบัพนกังานท่ีปรึกษาและนกัศกึษา  

- การจดัคา่ตอบแทนและสวสัดกิารให้นกัศกึษาสหกิจศกึษา ควรให้ข้อมลูและเจรจากบัสถานประกอบการเร่ืองคา่ตอบแทน สวสัดกิารท่ีจะ

พงึจ่ายให้แก่นกัศกึษาในอตัราท่ีเหมาะสม โดยจดัทําเอกสารสทิธิประโยชน์ทางภาษีท่ีสถานประกอบการจะได้รับในการเข้าร่วมสหกิจ

ศกึษา แตค่วรสร้างความเข้าใจท่ีตรงกนักบัทกุฝ่ายถึงผลสมัฤทธ์ิของการปฏิบตังิานสหกิจศกึษาท่ีทําให้นกัศกึษาได้พฒันาศกัยภาพ โดย

ไม่ควรคํานงึถึงปัจจยัเร่ืองคา่ตอบแทนและสวสัดกิารเป็นหลกั 

- การวดัและประเมนิผลนกัศกึษาสหกิจศกึษา กําหนดให้วดัและประเมินผลนกัศกึษาในทกุกิจกรรมของกระบวนการก่อน  ระหว่าง และ

หลงัการปฏิบตังิานโดยพนกังานท่ีปรึกษา และอาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศกึษา กําหนดผลการประเมินเป็นระดบัตวัอกัษร 3 ระดบั คือ ผ่าน 

ผ่าน-ดี ผ่าน-ดีเย่ียม ควรให้นกัศกึษาได้เสนอผลสะท้อนกลบัจากการปฏิบตังิานสหกิจศกึษา และประเมินตนเองโดยเปรียบเทียบ

พฒันาการท่ีเกิดขึน้ และควรมีการสรุปปัญหาอปุสรรค จดุเดน่ จดุท่ีควรพฒันา พร้อมชีแ้นะแนวทางการพฒันาตนเองแก่นกัศกึษา 

ด้านการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษา ควรจดัรายวิชาสหกิจ

ศกึษาเป็นกลุม่วิชาเอกเลือก โดยกําหนดแผนการเรียนไว้

ในปีท่ี 3 หรือ 4 ของหลกัสตูรตามความเหมาะสมของ

วิชาชีพ โดยระยะ เวลาการปฏิบตังิานสหกิจศกึษาไม่น้อย

กว่า 16 สปัดาห์อย่างตอ่เน่ือง  

ด้านการจัดบริการอ่ืนๆ ท่ีต่อเน่ืองจากสหกิจศึกษา

ควรจดัการสมัมนาแลกเปล่ียนประสบการณ์ นิทรรศการ

แสดงผลงานสหกิจศกึษา จดักิจกรรมเตมิเตม็ศกัยภาพ

นกัศกึษาโดยเน้นหวัข้อท่ีเป็นจดุอ่อน/จดุท่ีควรพฒันาของ

นกัศกึษา จดับริการแนะแนวงานและอาชีพ จดักิจกรรม

เตมิเตม็ศกัยภาพแก่ศษิย์เก่าทัง้ด้านความรู้ทางวิชาการ 

วิชาชีพ และทกัษะท่ีจําเป็นและทนัสมยั ตดิตามสํารวจ

ความก้าวหน้า และภาวะการมีงานทําของบณัฑิตท่ีผ่าน

การปฏิบตังิานสหกิจศกึษา และจดักิจกรรมร่วมกนั

ระหว่างสถานประกอบการกบัมหาวิทยาลยั 

ด้านการจัดหน่วยงานสหกจิศึกษา  

- จดัตัง้ศนูย์ฯ เป็นหน่วยงานกลางระดบัสถาบนัอยูภ่ายใต้กลุม่

งานมาตรฐานฯ กํากบัดแูลโดยรองอธิการบดี มีหน้าท่ีกํากบัดแูล 

สนบัสนนุการดําเนินงานสหกิจศกึษาของคณะ โครงสร้างศนูย์ฯ 

ประกอบด้วยงานสหกิจศกึษา งานพฒันาอาชีพ มีผู้ อํานวยการ

ศนูย์ฯ เป็นผู้บริหารสงูสดุและมีหวัหน้างานแตล่ะงาน กําหนดให้

บคุลากรจากทกุสว่นงานท่ีเก่ียวข้องร่วมเป็นกรรมการบริหาร

ศนูย์ฯ และให้ทกุสว่นงานร่วมและประสานกนัปฏิบตังิานสหกิจ

ศกึษา โดยมีการบรูณาการเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ในการบริหาร

จดัการและการปฏิบตังิานสหกิจศกึษา   

- จดัให้มีข้อบงัคบั คูมื่อ ปฏิทนิและขัน้ตอนการดําเนินงานสหกิจ

ศกึษาทกุกระบวนการ  

- จดัทํา/ทบทวนแผนปฏิบตังิานประจําปี ตดิตาม และประเมินผล

การปฏิบตังิานและนําผลปรับปรุงตอ่ไป   

- ใช้เทคนิคการตดิตอ่ส่ือสารหลากหลายช่องทางกบัทกุฝ่ายท่ี

เก่ียวข้องทัง้ภายในและภายนอก  

    



บทที่ 5 

สรุปผล อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

 การศกึษาวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการจดัการสหกิจศกึษา มหาวิทยาลยัศรีปทมุ เป็น การ

วิจยัเพ่ือให้ได้มาซึง่รูปแบบการจดัการสหกิจศกึษาท่ีเป็นแนวทางท่ีดี ผลจากการวิจยัสรุปสาระ สําคญัได้

ดงัตอ่ไปนี ้  
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 การวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการจดั การสหกิจศกึษา มหาวิทยาลยัศรีปทมุ  ในครัง้นีมี้

ความมุง่หมายของการวิจยั เพ่ือ 

 1. ศกึษาสภาพการจดัการสหกิจศกึษาของมหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

 2. พฒันารูปแบบการจดัการสหกิจศกึษาของมหาวิทยาลยัศรีปทมุ   
 
วิธีดาํเนินการวิจัย 
 การวิจยัในครัง้นีดํ้าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้

 ขัน้ตอนท่ี 1 ศกึษาสภาพการจดั การสหกิจศกึษาของมหาวิทยาลยัศรีปทมุ  ผู้ วิจยัได้ศกึษา

และรวบรวมข้อมลูจากเอกสาร ตํารา และบทความท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการสหกิจศกึษา ทัง้จากแหลง่

เอกสารสิ่งพิมพ์และเอกสารอิเล็คทรอนิกส์ รวมทั ้งการสมัภาษณ์ผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัการดําเนนิงาน

สหกิจศกึษาของมหาวิทยาลยัศรีปทมุโดยผู้ วิจยันําข้อมลูท่ีได้มาวิเคราะห์เนือ้หา(Content Analysis) 

 ขัน้ตอนท่ี 2 พฒันารูปแบบการจดัการสหกิจศกึษา มหาวิทยาลยัศรีปทมุ ผู้ วิจยันําผลการศกึษา

ในขัน้ตอนท่ี 1 มาสร้างแบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) 5 ระดบั  สอบถาม

ความคดิเห็นกบัผู้ เช่ียวชาญด้านสหกิจศกึษาท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่งจํานวน 17 คน โดยใช้เทคนิคเดลฟาย

(Delphi Technique) ทัง้นีจ้ะนําความคดิเห็นท่ีมีคา่มธัยฐาน (Median) ตัง้แต ่3.50 ขึน้ไปและคา่พิสยั

ระหวา่งควอไทล์ (Interquatile Range) ตัง้แต ่ 1.99 ลงมา เป็นข้อมลูสําหรับสรุปเป็นรูปแบบการ

จดัการสหกิจศกึษา มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

 ขัน้ตอนท่ี 3 ตรวจสอบความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ในการนํารูปแบบการจดัการสหกิจศกึษา 

มหาวิทยาลยัศรีปทมุไปปฏิบตั ิผู้ วิจยันําผลการศกึษาจากขัน้ตอนท่ี 2 มาสร้างเป็นแบบสอบถาม ความ

เหมาะสม /ความเป็นไปได้ในการ นํารูปแบบการจดัการสหกิจศกึษา มหาวิทยาลยัศรีปทมุ ไปปฏิบตัิ  

โดยสอบถามความคดิเหน็จากผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัการดําเนินงานสหกิจศกึษา  มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

จํานวน 50 คน โดยจะนําข้อความท่ีมีคา่เฉล่ียตัง้แต ่3.50 ขึน้ไป คา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐานไมเ่กิน 1.00 
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และเปรียบเทียบคา่คะแนนเฉล่ียความคดิเห็นของผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัการดําเนินงานสหกิจศกึษา

ของมหาวิทยาลยัศรีปทมุกบัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ (3.50) โดยใช้การทดสอบที (t-test แบบ One Sample) 

มาสรุปเป็นรูปแบบการจดัการสหกิจศกึษา มหาวิทยาลยัศรีปทมุ ฉบบัสมบรูณ์ 

  

สรุปผลการวิจัย 

 การพฒันารูปแบบการจดัการสหกิจศกึษา มหาวิทยาลยัศรีปทมุ ได้รูปแบบท่ีมีองค์ประกอบ

ทัง้ 4 ด้าน ดงันี ้

1. ด้านการจัดหลักสูตรสหกจิศกึษา 
 ควรจดัรายวิชาสหกิจศกึษาเป็นกลุม่วิชาเอกเลือก โดยกําหนดแผนการเรียนไว้ในปีท่ี 3 หรือ 

4 ของหลกัสตูรตามความเหมาะสมของวิชาชีพ  โดยระยะเวลาการปฏิบตังิานสหกิจศกึษาไมน้่อยกวา่ 

16 สปัดาห์อยา่งตอ่เน่ือ งและจดัให้มีรายวิชาเตรียมสหกิจศกึษา เพ่ือเตรียมความพร้อมนกัศกึษา โดย

กําหนดแผนการเรียนไว้ในภาคการศกึษาก่อนหน้ารายวิชาสหกิจศกึษา 

 2. ด้านการจัดหน่วยงานสหกจิศกึษา 

 ควรจดัตัง้ศนูย์สหกิจศกึษาและพฒันาอาชีพเป็นหนว่ยงานกลางระดบัสถาบนัอยูภ่ายใต้

กลุม่งานมาตรฐานและบริการการศกึษา กํากบัดแูลโดยรองอธิการบดี มีหน้าท่ีกํากบัดแูล สนบัส นนุ

การดําเนินงานสหกิจศกึษาของคณะ โดย โครงสร้างศนูย์สหกิจศกึษาฯ ประกอบด้วยงานสหกิจศกึษา

และงานพฒันาอาชีพ  โดยงานสหกิจศกึษาแบง่สว่นงานยอ่ยเป็น (1) งานบริหารทัว่ไปและนิเทศงาน 

(2) งานพฒันาสหกิจศกึษา และ (3) งานสารสนเทศ สว่นงานพฒันาอาชีพแบง่สว่นงานยอ่ยเป็น      

(1) งานพฒันาอาชีพ และ (2) งานจดัหางาน  การบริหารงานมีผู้ อํานวยการศนูย์สหกิจศกึษาฯ เป็น

ผู้บริหารสงูสดุและมีหวัหน้างานแตล่ะงาน โดยกําหนดให้บคุลากรจากทกุสว่นงานท่ีเก่ียวข้องร่วมเป็น

กรรมการบริหารศนูย์สหกิจศกึษาฯ มีรองอธิการบดีเป็นประธานทําหน้าท่ีกําหนดนโยบา ย รูปแบบการ

ดําเนินงาน ระเบียบ และกํากบัตดิตามการดําเนินงานของศนูย์สหกิจศกึษาฯ ในการดําเนินงานควร จดั

ให้มีข้อบงัคบั คูมื่อ ปฏิทินและขัน้ตอนการดําเนินงานสหกิจศกึษา ในทกุกระบวนการ  จดัทํา/ทบทวน

แผนปฏิบตังิาน และงบประมาณ ประจําปี ตดิตาม และประเมินผลการปฏิบตังิานและนําผล ประเมิน

ปรับปรุง การดําเนินงาน ตอ่ไป ควรมีการแบง่หน้าท่ีความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ี ประจําศนูย์ สหกิจ

ศกึษาฯ เพ่ือทําหน้าท่ีในการประสานงานและดแูลการดําเนินงานสหกิจศกึษาแตล่ะคณะ /สาขาวิชา

โดยเฉพาะ  ทัง้นีค้วรใช้เทคนคิการตดิตอ่ส่ือสารหลากหลายชอ่งทางกบัทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องทัง้ภายใน

และภายนอก และควรมีการบรูณาการเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ในการบริหารจดัการและการปฏิบตังิาน

สหกิจศกึษา   
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 3. ด้านการจัดกจิกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการดาํเนินงานสหกจิศกึษา 

 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมนกัศกึษาสหกิจศกึษาควรจดัให้มีรายวิชาเตรียมสหกิจศกึษา  

กิจกรรมปฐมนิเทศ  นอกจากนัน้ คณะควรจดัให้มีการอบรมหวัข้อเฉพาะวิชาชีพเพิม่เตมิแก่นกัศกึษา

ด้านศนูย์สหกิจศกึษาฯ ควรจดัทํา รวบรวมสาระความรู้ท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนนิงานสหกิจศกึษา

เผยแพร่ผา่นเว็บไซต์เพ่ือเป็นแหลง่เรียนรู้ให้กบัทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง กิจกรรมการจดัหางานและการ

รับรองงานสหกิจศกึษา  ควรสํารวจและจดัทําฐานข้อมลูลกัษณะงาน ตําแหนง่งานท่ีนกัศกึษาควร

ปฏิบตัริวมทัง้กําหนดเกณฑ์มาตรฐานลกัษณะงานท่ีมีคณุภาพไว้เพ่ือเป็นเกณฑ์ในการจดัหาและ

รับรองงานให้แก่นกัศกึษา ทัง้นีค้วรมีวิธีการท่ีหลากหลายในการจดัหาสถานประกอบการและตําแหนง่

งานและควรเปิดโอกาสให้นกัศกึษาได้แจ้งช่ือสถานประกอบการท่ีต้องการ เข้าปฏิบตังิาน สหกิจศกึษา

ด้วย นอกจากนัน้ควรมีการจั ดทําฐานข้อมลูสถานประกอบการไว้อยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือเป็นข้อมลูสําหรับ

การดําเนินงานสหกิจศกึษาตอ่ไป กิจกรรม การคดัเลือกนกัศกึษาเข้าปฏิบตังิานในสถานประกอบการ  

ศนูย์สหกิจศกึษาฯ ควรประชา สมัพนัธ์ข้อมลูสถานประกอบการและให้นกัศกึษา สามารถเลือกสมคัร

งานตามความสนใจ โดยผา่นการพจิารณาให้ความเหน็ชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาประจําสาขาวิชา

เบือ้งต้นและผา่นการพจิารณาจากสถานประกอบการ โดย เจ้าหน้าท่ีศนูย์ สหกิจศกึษา ฯ จะทําหน้าท่ี

ประสานงานกบัสถานประกอบการเพ่ือประกาศผลการตอบรับเข้าปฏิบตังิาน รวมทัง้จดัเตรียมเอกสาร

ท่ีเก่ียวข้องสําหรับการรายงานตวัเข้าปฏิบตังิาน กรณีท่ีนกัศกึษาไมไ่ด้รับการตอบรับจากสถานประกอบการ

ให้เข้าปฏิบตังิานได้ เจ้าหน้าท่ีศนูย์ สหกิจศกึษา ฯ ร่วมกบัคณะ ต้องพจิารณาเลือกสถานประกอบการ

ให้กบันกัศกึษา  กิจกรรมการให้คําปรึกษา แก้ไขปัญหาและการนิเทศงานสหกิจศกึษา  เจ้าหน้าท่ีศนูย์

สหกิจศกึษาฯ ร่วมกบัอาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศกึษาทําหน้าท่ีให้คําปรึกษา แก้ไขปัญหาให้กบันกัศกึษา

โดยควรใช้วิธีการและชอ่งทางท่ีหลากหลาย นอกจากนัน้อาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศกึษา จะต้องไปนิเทศ

งานนกัศกึษาสห กิจศกึษาทกุคน ณ สถานประกอบการโดย ควรศกึษาข้อมลูและจดัทําแผนการนิเทศ

งานลว่งหน้า ทัง้นีค้วรได้เข้าพบและหารือกบัพนกังานท่ีปรึกษาและนกัศกึษา ด้วย และต้องประเมินผล

นกัศกึษาและสถานประกอบการตามเกณฑ์ท่ีกําหนดในแบบประเมิน   

    กิจกรรมการจดัคา่ตอบแทนและสวสัดกิารให้นกัศึ กษาสหกิจศกึษา  เจ้าหน้าท่ีศนูย์สหกิจ

ศกึษาฯ ร่วมกบัคณะ สาขาวิชา ควรให้ข้อมลูและเจรจากบัสถานประกอบการเร่ืองคา่ตอบแทน และ

สวสัดกิารท่ีสถานประกอบการ จะพงึจา่ยให้แก่นกัศกึษาในอตัราท่ีเหมาะสม  ซึง่อาจกระตุ้นและจงูใจ

โดยจดัทําเอกสารสทิธิประโยชน์ทางภาษีท่ีสถานประกอบการจะ ได้รับในการเข้าร่วมสหกิจศกึษา  

อยา่งไรก็ตามควรเน้นการสร้างความเข้าใจท่ีตรงกนักบัทกุฝ่ายถึงผลสมัฤทธ์ิของการปฏิบตังิานสหกิจ

ศกึษาท่ีทําให้นกัศกึษาได้พฒันาศกัยภาพโดยไมค่วรคํานงึถึงปัจจยัเร่ืองคา่ตอบแทนและสวสัดกิาร

เป็นหลกั สว่นกิจกรรมการวดัและประเมนิผลนกัศกึษาสหกิ จศกึษา ควรกําหนดให้วดัและประเมินผล
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นกัศกึษาในทกุกิจกรรมของกระบวนการก่อน  ระหวา่ง และหลงัการปฏิบตังิานโดยพนกังานท่ีปรึกษา 

และอาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศกึษา เป็นผู้ประเมิน  ซึง่ควร กําหนดผลการประเมินเป็นระดบัตวัอกัษร      

3 ระดบั คือ ผา่น ผา่น -ดี ผา่น-ดีเย่ียม หลงัสิน้สดุการปฏิบตังิานสหกิจศกึษา ควรให้นกัศกึษาได้เสนอ

ผลสะท้อนกลบัจากการปฏิบตังิานสหกิจศกึษา และประเมนิตนเองโดยเปรียบเทียบพฒันาการท่ีเกิดขึน้ 

และควรมีการสรุปปัญห าอปุสรรค จดุเดน่ จดุท่ีควรพฒันา พร้อมชีแ้นะแนวทางการพฒันาตนเองแก่

นกัศกึษา 

 4. ด้านการจัดบริการอ่ืนๆ ท่ีต่อเน่ืองจากสหกจิศกึษา 

 ควรจดัการสมัมนาแลกเปล่ียนประสบการณ์ นิทรรศการแสดงผลงานสหกิจศกึษา จดักิจกรรม

เตมิเตม็ศกัยภาพนกัศกึษาโดยเน้นหวัข้อท่ียงัเป็นจดุออ่น/จดุท่ีควรพฒันาของนกัศกึษา จดับริการแนะ

แนวงานและอาชีพแก่นกัศกึษาและศษิย์เก่า จดักิจกรรมเตมิเตม็ศกัยภาพแก่ศษิย์เก่าทัง้ด้านความรู้

ทางวิชาการ วิชาชีพ ทกัษะท่ีจําเป็นและทนัสมยั ตดิตามสํารวจความก้าวหน้า และภาวะการมีงานทํา

ของบณัฑิตท่ีผา่นการปฏิบตังิานสหกิจศกึษา  และจดักิจกรรมร่วมกนัระหวา่งสถานประกอบการกบั

มหาวิทยาลยัอยา่งสม่ําเสมอ 

 

การอภปิรายผล 

 รูปแบบการจดัการสหกิจศกึษา มหาวิทยาลยัศรีปทมุ ท่ีผู้ เช่ียวชาญมีความคดิเห็นวา่มีความ

เหมาะสมและผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัการดําเนินงานสหกิจศกึษา มหาวิท ยาลยัศรีปทมุ  เหน็วา่มีความ

เหมาะสม/ความเป็นไปได้ในการนําไปปฏิบตั ิผู้ วิจยัขอเสนอการอภิปรายผลดงัตอ่ไปนี ้

 1. รูปแบบการจดัการสหกิจศกึษา มหาวิทยาลยัศรีปทมุ ด้านการจดัหลกัสตูรรายวิชาสหกิจ

ศกึษา ท่ีผู้ เช่ียวชาญ เห็นด้วย และผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง เห็นวา่ มีความเหมาะสม /ความเป็นไปได้ในการ

นําไปปฏิบตัิได้แก่ ควรจดัรายวิชาสหกิจศกึษา ทกุหลกัสตูรเป็นรายวิชาเอกเลือกและจดัแผนการเรียน

ไว้ในปีท่ี 3 หรือ 4 ของหลกัสตูรตามความเหมาะสมของวิชาชีพ โดยกําหนดระยะเวลาการปฏิบตังิาน

สหกิจศกึษา ณ สถานประกอบการเป็นเวลา 1 ภาคการศกึษาปกตโิดยมีระยะเวลาไมต่ํ่ากวา่ 16 สปัดาห์

อยา่งตอ่เน่ือง ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะรายวิชาสหกิจศกึษาเป็นรายวิชา ท่ียดึกิจกรรมหรือประสบการณ์ของ

ผู้ เรียนเป็นหลกัเน้ นรูปแบบการเรียนรู้ด้วยการกระทํา (Learning by Doing) ท่ีเปิดโอกาสให้นกัศกึษา

ได้ฝึกทกัษะการปฏิบตังิานจริงในวิชาชีพ เน้นให้นกัศกึษาสามารถนําความรู้ทางทฤษฎีท่ีได้เรียนมาไป

ประยกุต์สูก่ารปฏิบตั ิ การจดัหลกัสตูรไว้ในกลุม่วิชาเอกเลือ กจงึถือวา่เป็นการให้โอกาสและเปิดกว้าง

ทางการศกึษาแก่นกัศกึษาได้เลือกเรียนระหวา่งรายวิชาสหกิจศกึษาหรือรายวิชาเอกเลือกอ่ืนท่ีตนเอง

ถนดัและสนใจ ซึง่นกัศกึษาแตล่ะคนยอ่มมีความรู้ความสามารถ และความถนดัท่ีแตกตา่งกนัไป     

การเรียนรู้ในเชิงทฤษฎีในห้องเรียนเพียงอยา่งเดียวอาจเป็นแนวทางท่ีดีและเหมาะสมสําหรับนกัศกึษา
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บางคนในขณะท่ีการได้ลงมือปฏิบตังิานจริงก็ยงัอาจเป็นแนวทางท่ีเหมาะสมสําหรับนกัศกึษาอีก

หลายคนเชน่กนั ดงันัน้การท่ีนกัศกึษามีโอกาสได้เลือกเรียนรู้ตามแนวทางท่ีเหมาะสมและตรงกบั

ความถนดัของตนเองยอ่มสง่ผลตอ่คณุภาพและประสิ ทธิภาพการเรียนได้ดีกวา่ ดงัท่ีแนวนโยบายของ

แผนการศกึษาแหง่ชาต ิฉบบัปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559) ซึง่กําหนดกรอบการดําเนินงานเน้นให้ผู้ เรียน

เลือกเรียนตามความสมคัรใจ ความถนดั และความต้องการ(สํานกังานเลขาธิการสภาการศกึษา. 2553: 

31) เพ่ือให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ และดงั ท่ี สนีุย์  ภูพ่นัธ์ (2546: 143-144) ได้กลา่วไว้วา่การ

จดักิจกรรมหรือประสบการณ์นัน้ต้องสอดคล้องกบัความต้องการ ความสนใจ และความถนดัของผู้ เรียน 

เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถนําความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้ และดงัท่ี อลงกต  ยะไวทย์ (2549: 278) ได้ทําการศกึษา

วิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการจดัการสหกิจศกึษาของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารีจากผลการ

เปรียบเทียบสมรรถนะกบัสถาบนัอุ ดมศกึษาตา่งประเทศ  ผลการวิจยัพบวา่การจดัหลกัสตูรรายวิชา  

สหกิจศกึษาควรจดัเป็นหลกัสตูรเลือกก่อน โดยเร่ิมใช้กบักลุม่นกัศกึษา คณาจารย์ และสถานประกอบการท่ี

เตม็ใจเข้าร่วมสหกิจศกึษาอยา่งแท้จริงและควรบรรจรุายวิชาสหกิจศกึษาไว้ในหลกัสตูร อยา่งชดัเจน 

และสอดคล้องกบัผลการวิจยัของ เฉลิมขวญั  ครุธบญุยงค์ (2552: 77) ได้ทําการวิจยัเร่ืองการตดิตาม

ผลสมัฤทธ์ิโครงการสหกิจ ศกึษาเครือขา่ยอดุมศกึษาภาคกลางตอนบน ผลการวิจยัพบวา่สว่นใหญ่

สถานศกึษาเครือขา่ยอดุมศกึษาภาคกลางตอนบนจดัวิชาสหกิจศกึษาเป็นวิชาเลือก โดยให้เหตผุลวา่

เพ่ือเป็นอิสระทางความคดิให้กบันกัศกึษาและไมปิ่ดกัน้ความคดิเหน็ของนกัศกึษา  
 นอกจากนีก้ารจดัแผนการเรียนรายวิชาสหกิจศกึษาพบวา่ควรจดัไว้ในปีท่ี 3 หรือ 4 ของ

หลกัสตูร ตามความเหมาะสมของวิชาชีพ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะโดยหลกัการของการจดัหลกัสตูรและ

แผนการเรียนนัน้จะกําหนดให้นกัศกึษาได้เรียนรู้รายวิชาตา่งๆ ตามลําดบัเหตกุารณ์และความยาก

งา่ยของรายวิชา การจดัรายวิชาสหกิจศกึษาซึง่เป็นวิชาเอกเลือกไว้ในชัน้ปีท่ี 1 หรือ 2 จงึไมเ่หมาะสม

เน่ืองจากนกัศกึษายงัมีความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพไมเ่พียง พอ วฒุภิาวะยงัคอ่นข้างน้อย ประกอบ

กบัในชว่งเวลาดงักลา่วนกัศกึษาควรได้รับการพฒันาในด้านอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมมากกวา่เพราะยงัอ ยู่

ในชว่งของการปรับตวัจากชว่งวยัรุ่น การจดัรายวิชาสหกิจศกึษาไว้ในชัน้ปีท่ี 3 หรือ 4 จงึนา่จะเป็นชว่ง

ท่ีนกัศกึษาได้ผา่นการเรียนรู้หลกัการ แนวคดิทฤษฎีในรายวิชาตา่งๆ ทัง้ในหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  

หมวดวิชาเฉพาะทัง้ท่ีเป็นรายวิชาแกนและวิชาเอกบงัคบั รวมทัง้รายวิชาเอก เลือกบางรายวิชาไปแล้ว

จํานวนหนึง่ในแตล่ะชัน้ปีซึง่ทําให้นกัศกึษามีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ วิชาชีพ มีวฒุภิาวะ

และความพร้อมด้านสงัคม อยา่งเพียงพอตอ่การปฏิบตังิานสหกิจศกึษาได้อยา่งมีประสทิธิภาพ ดงัท่ี 

เฮอร์แมน ชไนเดอร์ (Herman Schneider) ได้กล่าวไว้วา่สหกิจศกึษาต้องเป็นสว่นหนึง่ของหลกัสตูร

และสถาบนั การศกึษาต้องพฒันาหลกัสตูรสหกิจศกึษาโดยจดัแผนการศกึษาสหกิจศกึษาท่ีเหมาะสม 

และพฒันาการดําเนินงานสหกิจศกึษาท่ีสอดคล้องกบัหลกัสตูร (Cates; & Cedercreutz. 2008: 22) 
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และดงัที ่สนีุย์  ภู่พนัธ์(2546: 98)ได้กลา่วไว้วา่การออกแบบจดัทําและพฒันาหลกัสตูรควรกําหนดวิชา

ตา่งๆ ไว้อยา่งมีระเบียบและสอดคล้องกบัพฒันาการของผู้ เรียนด้านวฒุภิาวะและความพร้อม ร วมทัง้

ความยากงา่ยของเนือ้หาวิชา และการจดัลําดบัรายวิชาท่ีเรียนก่อนหลงัอยา่งเหมาะสม  สอดคล้องกบั  

สมนกึ  เอือ้จิระพงษ์พนัธ์ และอตรัิตน์  หวานนรัุกษ์(2552: 9) ได้ทําการวิจยัเร่ืองความต้องการรูปแบบ

การปฏิบตัสิหกิจศกึษาและคณุลกัษณะของนกัศกึษา กรณีศกึษา: หลกัสตูรบญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยั

วลยัลกัษณ์ ผลการวิจยัพบวา่องค์กรธรุกิจสว่นใหญ่มีความต้องการนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 4 เข้าปฏิบตังิาน

สหกิจศกึษาเน่ืองจากมีทกัษะใกล้เคียงกบัผู้ปฏิบตังิานจริงมากท่ีสดุ      

 และในการออกปฏิบตังิานสหกิจศกึษาของนกัศกึษา ณ สถานประกอบการ ควรกําหนดให้มี

ระยะเวลา 1 ภาคการศกึษาโดยมีระยะเวลาไมต่ํ่ากวา่ 16 สปัดาห์อยา่งตอ่เน่ือง ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะสหกิจศกึษา

เป็นรายวิชาเชิงปฏิบตัเิน้นกิจกรรมและสร้างประสบการณ์การปฏิบตังิานในวิชาชีพให้แก่นกัศกึษา โดย

อาศยัหลกัการและแนวคดิเดียวกนักบัทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีเน้นประสบการณ์ (Experiential Learning) 

และทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีเน้นสภาพจริง (Authentic Learning)ทําให้นกัศกึษาได้เรียนรู้ และเกิดทกัษะ

ประสบการณ์ตรงจากการลงมือทํา การกําหนดให้มีระยะเวลาท่ียาวนานเพียงพอสําหรับการได้เรียนรู้

ลําดบัขัน้ตอนของรายละเอียดงานท่ีเก่ียวข้องกบัวิชาชีพผา่นการลงมือทํายอ่มสง่ผลให้นกัศกึษาเกิด

ความรู้ความเข้าใจ และเกิดทกัษะการปฏิบตั ิสามารถคดิวิเคราะห์และบรูณาการท ฤษฏีสูก่ารปฏิบตั ิ

รวมทัง้สามารถเช่ือมโยงความรู้ ทกัษะท่ีได้รับไปปรับประยกุต์ใช้ในสถานการณ์หรือบริบทอ่ืนๆ ได้   

ดงัเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี พ .ศ. 2548 ตามประกาศ ของกระทรวงศกึษาธิการ ท่ี

กําหนดเทียบเวลาท่ีใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาการฝึกงาน/การฝึกภาคสนามไว้วา่ 1 หนว่ยกิตต้อง

มีเวลาในการปฏิบตัไิมน้่อยกวา่ 45 ชั่วโมงในภาคการศกึษาปกติ (กระทรวงศกึษาธิการ . 2548: 2) และ

สอดคล้องกบัมาตรฐานการดําเนินงานสหกิจศกึษาท่ีกําหนดมาตรฐานขัน้ต่ําไว้วา่สถานศกึษาต้อง

กําหนดชว่งเวลาท่ีนกัศกึษาไปปฏิบตังิานสหกิจศกึษาไมต่ํ่ากวา่ 16 สปัดาห์อยา่งตอ่เน่ือง (สมาคม    

สหกิจศกึษาไทย . 2552: 14) โดยสถาบนัอดุมศกึษาหลายแห่ งท่ีมีการจดัดําเนินงานสหกิจศกึษา เชน่ 

มหาวิทยาลยั Northeastern ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้กําหนดระยะเวลาการปฏิบตังิานสหกิจศกึษา ไว้

ครัง้ละ 6 เดือน (Northeastern University.  2011: Online) มหาวิทยาลยั Cincinnati ประเทศ

สหรัฐอเมริกา กําหนดระยะเวลาการปฏิบตังิานสหกิจศกึษาไว้ครัง้ละ 16-18 สปัดาห์(University of 

Cincinnati.  2011: Online) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี และมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ กําหนดให้

นกัศกึษาออก ปฏิบตังิานสหกิจศกึษาเป็นเวลา  1 ภาคการศกึษาไมต่ํ่ากวา่ 16 สปัดาห์อยา่งตอ่เน่ือง 

ทัง้นีส้อดคล้องกบัผลการวิจยัของคณะผู้ วิจยัในการเตรียมความพร้อมด้านการผลติและพฒันากําลงัคน

เพ่ือรองรับการเคล่ือนย้ายแรงงานเสรีภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (สํานกังานเลขาธิการ

สภาการศกึษา. 2555: 262) ซึง่ผลการวิจยัพบวา่ควรสนบัสนนุให้เกิดทางเลือกการศกึษาในระดบัอดุมศกึษา
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อยา่งเป็นรูปธรรม โดยยินยอมให้มีการแลกเปล่ียนนกัศกึษาระหวา่งมหาวิทยาลยัในกลุม่อาเซียนเป็น

ระยะเวลา 1 ภาคการศกึษา เพ่ือเร่งให้เกิดการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์เก่ียวกบัอาเซียน  และดงั

ผลการวิจยัของ จนัทรพร  ผลากรกลุ , ปมูยศ  วลัลิกลุ และวิบลูย์ ช่ืนแขก (2552: 57) ได้ทําวิจยัเร่ือง

พฒันาการของนกัศกึษาวิศวกรรม ศาสตร์ด้วยสหกิจศกึษา รูปแบบการเรียนสลบัทํางานและปัจจยัต่ อ

ความสมัฤทธ์ิผล ผลการวิจยัพบวา่ รูปแบบสหกิจศกึษาเป็นแบบการเรียนสลบัทํางาน 3 รอบเป็นเวลา

รวมอยา่งน้อย 10 เดือน การเรียนสลบักบัการทํางานจริงแบบภาคการศกึษาเว้นภาคการศกึษาใน

โรงงานอตุสาหกรรม และดงั ผลการวิจยัของ เฟรมมิ่ง , ไวน์เออร์มา และดกิค์สนั (Fleming; Wiersma; 

& Dickson. 2005: 17-23) ได้ทําวิจยัเร่ือง Student Experiences of University-Based Cooperative 

Education: Do They Eat in the Lunchroom? ผลการวิจยัพบวา่ในหลกัสตูรกีฬาและนนัทนาการ

ของ Auckland University of Technology ประเทศนิวซีแลนด์ ซึง่เป็นหลกัสตูร 3 ปี ได้กําหนดให้

นกัศกึษาได้ออกปฏิบตังิานในหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบัศาสตร์ท่ีเรียนเป็นเวลา 600 ชั่วโมง  

 2. รูปแบบการจดัการสหกิจศกึษา มหาวิทยาลยัศรีปทมุ ด้านการจดัโครงสร้างหนว่ยงาน   

สหกิจศกึษา ท่ีผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วยและผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องเห็นวา่มีความเหมาะสม /ความเป็นไปได้ใน

การนําไปปฏิบตั ิได้แก่ ควรจดัตัง้ศนูย์สหกิจศกึษาและพฒันาอาชีพเป็นหนว่ยงานกลางระดบัสถาบนั

อยูภ่ายใต้กลุม่งานมาตรฐานและบริการการศกึษา กํากบัดแูลโดยรองอธิการบดี มีหน้าท่ีกํากบัดแูล 

สนบัสนนุการดําเนินงานสหกิจศกึษาของคณะ  ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะการดําเนินงา นสหกิจศกึษามี

กระบวนการดําเนินงานทัง้กระบวนการก่อน ระหวา่งและหลงัการปฏิบตังิานสหกิจศกึษาท่ีคอ่นข้างมาก

และจําเป็นต้องดําเนินงานอยา่งตอ่เน่ืองในแตล่ะขัน้ตอนของทกุกระบวนการ  อีกทัง้ยงัต้องทํางาน

ร่วมกนักบัหนว่ยงานทัง้ภายในและภายนอกในกิจกรรมตา่งๆ  เชน่ การประชาสมัพนัธ์หลกัสตูรสหกิจ

ศกึษา การรับสมคัรและคดัเลือกนกัศกึษา การจดัหาและคดัเลือกสถานประกอบการ การพจิารณา

รับรองคณุภาพงานท่ีนกัศกึษาไปปฏิบตั ิการตดิตามนกัศกึษา การให้คําปรึกษา การนเิทศงาน การวดั

และประเมินผลการปฏิบตังิาน การออกหนงัสือขอความอนเุคราะห์  การออกหนงัสือสง่ตวันกัศกึษา 

การนดัหมายวนัเวลาการสมัภาษณ์งานของนกัศกึษา และกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ด้วยภาระงาน

ข้างต้นซึง่มีจํานวนมากและตอ่เน่ือง ประกอบกบัการจดัการศกึษารูปแบบสหกิจศกึษาถือเป็นนโยบาย

ท่ีผู้บริหารมหาวิทยาลยัศรีปทมุตระหนกัถึงความสําคญั และสง่เ สริมสนบัสนนุให้ทกุคณะ /สาขาวิชา

จดัหลกัสตูรสหกิจศกึษา  จงึจําเป็นต้องมีหนว่ยงานกลางท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบังานด้านสหกิจศกึษา

โดยเฉพาะเพ่ือให้สามารถดําเนินงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประสบความสําเร็จ  ทัง้นี ้

การกําหนดให้แตล่ะคณะ/สาขาวิชาเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินงานสหกิจศกึษาของตนเองในทกุกระบวนการ

ยอ่มเป็นการเพิ่มภาระงานท่ีนอกเหนือจากภาระงานประจําซึง่เป็นพนัธกิจหลกัหลายด้านท่ีต้องปฏิบตัิ

อยูแ่ล้ว เชน่ การสอน การบริการวิชาการสูส่งัคม และการวิจยั หากพจิารณาภาระงานข้างต้นใน
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รายละเอียดจะเห็นวา่มีงานท่ีต้องปฏิบตัิ อยา่งตอ่เ น่ืองตลอดปีการศกึษาจงึอาจมีเวลาไมเ่พียงพอตอ่

การดําเนนิงานสหกิจศกึษา และการท่ีมหาวิทยาลยั ต้องทุม่งบประมาณ เวลา และทรัพยากรอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวข้องกบัการดําเนินงานสหกิจศกึษาจดัสรรให้กบัคณะ /สาขาวิชาไปดําเนินงานเอง ก็เป็นการลงทนุ

ท่ีไมคุ่้มคา่ และอาจต้องทํางานท่ีซํา้ซ้อนกั นโดยไมจํ่าเป็น ซึง่จะสง่ผลเสียโดยรวมตอ่มหาวิทยาลยัใน

หลายด้านเพราะในบางขัน้ตอนหรือกระบวนการของสหกิจศกึษาสามารถดําเนินงานร่วมกนัได้  ดงัท่ี 

พรชลีุ  อาชวบํารุง(2543: 4/2) กลา่วไว้วา่หากสถาบนัการศกึษาขาดหนว่ยงานกลางในการประสานงาน

อาจสง่ผลให้การดําเนินงานเกิดความลา่ช้า ซํา้ซ้อน และไมต่อ่เน่ือง  และดงัท่ี สมติ  สชัฌกุร (2546: 

19-20) ได้กลา่วไว้วา่การประสานงานระหวา่งองค์การก็สามารถตัง้หนว่ยงานขึน้มาเพ่ือทําหน้าท่ีใน

การประสานงาน โดยให้มีตวัแทนจากหนว่ยงานตา่งๆ ร่วมทํางานประสานงานกนั ชว่ยประหยั ดเงิน 

เวลา ลดปัญหาการทํางานซํา้ซ้อน ชว่ยให้เข้าใจข้อเทจ็จริงและปัญหาของหนว่ยงานอ่ืนๆ ชว่ยกระตุ้น

ความคดิสร้างสรรค์และการปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ  และสอดคล้อง กบัผลการวิจยัเร่ือง การ

พฒันารูปแบบการจดัการสหกิจศกึษาของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารีจากผลการเปรียบเที ยบ

สมรรถนะกบัสถาบนัอุ ดมศกึษาตา่งประเทศ  ของ อลงกต  ยะไวทย์ (2549: 145) ซึง่ผลการวิจยัพบวา่

ปัจจยัท่ีทําให้การจดัการสหกิจศกึษาของสถาบนัการศกึษาประสบความสําเร็จคือ มีการจดัตัง้หนว่ย

ประสานงานสหกิจศกึษาโดยยดึหลกัการรวมบริการ ประสานภารกิจทกุด้านท่ีเก่ียวข้องกบัสหกิจศกึษา

ให้เกิดความคลอ่งตวัในการจดัการและการให้บริการ และดงัท่ี ธวชัชยั  ทีฆชณุหเถียร และคนอ่ืนๆ(2542: 

บทคดัยอ่ ) ได้ทําการวิจยัเร่ืองผลการดําเนนิงานโครงการสหกิจศกึษาและพฒันาอาชีพในหลกัสตูร

ระดบัปริญญาตรีระยะท่ี  1 ผลการวิจยัพบวา่รูปแบบและการดําเนนิงานโครงการสหกิจศกึษาฯ ได้มี

การจดัตัง้องค์กรขึน้มาเป็นหนว่ยงานท่ีดําเนินงานในลกัษณะรวมบริการ ซึง่ดําเนินงานภายใต้การดแูล

ของคณะกรรมการท่ีปรึกษาและคณะกรรมการบริหารโครงการฯ  ทําหน้าท่ีจดัหาตําแหนง่งานสําหรับ

นกัศกึษาสหกิจศกึษา จดัอบรมนกัศกึษาท่ีเข้าร่วมโครงการฯ เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบตังิาน 

มีการจดัให้นกัศกึษาได้สมคัรงานสหกิจศกึษาตามความถนดัและความสนใจของนกัศกึษา  สถาน

ประกอบการมีสทิธ์ิคดัเลือกนกัศกึษาได้ตามความเหมาะสม  การดําเนนิงานตามรูปแบบดงักลา่ว

สถานประกอบการท่ีร่วมโครงการฯ  มีความเหน็วา่มีความเหมาะสมมาก  นอกจากนีน้กัศกึษาท่ีออก

ปฏิบตังิานนัน้มีความเหน็ตอ่กระบวนการดําเนนิงานของโครงการสหกิจศกึษาและพฒันาอาชีพวา่การ

จดัการโดยรวมของโครงการฯ มีสว่นเป็นอยา่งมากในการสนบัสนนุให้ทัง้นกัศกึษา  และการดําเนินงาน

โครงการฯ ลลุว่งไปได้ด้วยดี  

 นอกจากนีโ้ครงสร้างของศนูย์สหกิจศกึษาฯ ควรประกอบด้วย 2 งานหลกั คืองานสหกิจศกึษา

และงานพฒันาอาชีพ โดยกําหนดให้งานสหกิจศกึษาแบง่สว่นงานยอ่ยเป็นงานบริหารทัว่ไปและนิเทศ

งาน งานพฒันาสหกิจศกึษา และงานสารสนเทศ  สว่นงานพฒันาอาชีพแบง่สว่นงานยอ่ยเป็นงาน
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พฒันาอาชีพ และงานจดัหางาน ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะสหกิจศกึษาเป็นระบบการศกึษาท่ีมุง่ เตรียมความ

พร้อมของนกัศกึษาด้านการพฒันาอาชีพและเสริมทกัษะประสบการณ์ทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และ

ทกัษะการนําทฤษฎีสูก่ารปฏิบตัเิพ่ือให้นกัศกึษาพร้อมท่ีจะเข้าสูร่ะบบการทํางานและได้พฒันาตนเอง

ให้มีคณุภาพสงูและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ภาระงานท่ีศนูย์สหกิจศกึษาฯ ต้องปฏิบตัิ

เพ่ือให้การดําเนินงานสหกิจศกึษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพจงึควรครอบคลมุ

กิจกรรมทัง้ก่อน ระหวา่ง และหลงัการปฏิบตังิานข องนกัศกึษาสหกิจศกึษา และยงัควรต้องมีหน้าท่ี

รับผดิชอบให้บริการแก่ศษิย์เก่าท่ีสําเร็จการศกึษาไปแล้วด้วย ท่ีผา่นมาการดําเนนิงานของศนูย์สหกิจ

ศกึษาฯ ได้ให้ความสําคญักบัการดําเนนิกิจกรรมในกระบวนการก่อน และระหวา่งการไปปฏิบตังิาน

ของนกัศกึษาเทา่นัน้ โดยกระบวนการหลงัการปฏิบตังิานของนกัศกึษานัน้ถือเป็นภาระหน้าท่ีของคณะ 

สาขาวิชา ซึง่สว่นใหญ่ได้ดําเนินการในกิจกรรมการนําเสนอผลการปฏิบตังิานของนกัศกึษาเทา่นัน้   

จงึยงัขาดการดําเนินงานในกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่นกัศกึษา จงึเห็นวา่ ในการดําเนินงาน     

สหกิจศกึษานอกจากจะให้ความสําคญักบักระบวนการก่อน และระหวา่งการปฏิบตังิานสหกิจศกึษา

ดงักลา่วข้างต้นแล้ว ควรให้ความสําคญักบักระบวนการหลงัการปฏิบตังิานสหกิจศกึษาและครอบคลมุ

ไปถึงศษิย์เก่าด้วย ดงันัน้ ในการกําหนดโครงสร้างหนว่ยงานภายในของศนูย์สหกิจศกึษาฯ จงึเห็นวา่

ต้องจดัสว่นงานภายในท่ีรับผิดชอบในการปฏิบตังิานให้สอดรับกบัภาระงานข้างต้น และควรจดับคุลากร

ประจําศนูย์สหกิจศกึษาฯ แบง่แยกหน้าท่ีความรับผดิชอบเฉพาะในแตล่ะสว่นงานเพ่ือให้การดําเนินงาน

สามารถขบัเคล่ือนและบรรลผุลสําเร็จ  โดยภาระงานของสว่นงานสหกิจศกึษาประกอบด้วย การ

ประสานงานกบัหนว่ยงานภายในและภายนอกเก่ียวกบัการจดัหาสถานประกอบการ การประสาน

ตําแหนง่งานและลกัษณะงาน การรับสมคัรและการคดัเลือกนกัศกึษา การออกหนงัสือขอความอนเุคราะห์

และสง่ตวันกัศกึษา การอบรมเตรียมความพร้อมแก่นกัศกึษา การให้คําปรึกษาและตดิตามความก้าวหน้า 

การจดัทําฐานข้ อมลู และภาระงานของสว่นงานพฒันาอาชีพประกอบด้วย การให้บริการท่ีตอ่เน่ือง

จากสหกิจศกึษาโดยดแูลด้านการสร้างโอกาสการได้งานทําแก่นกัศกึษาและเตม็เตมิศกัยภาพแก่

นกัศกึษาและศษิย์เก่า เชน่ จดักิจกรรมเตมิเตม็ศกัยภาพนกัศกึษาโดยเน้นหวัข้อท่ียงัเป็นจดุออ่น /จดุท่ี

ควรพฒันาของนกัศกึษา จดับริการแนะแนวงานและอาชีพแก่นกัศกึษาและศษิย์เก่า จดักิจกรรมเตมิ

เตม็ศกัยภาพแก่ศษิย์เก่าทัง้ด้านความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ ทกัษะท่ีจําเป็นและทนัสมยั ตดิตาม

สํารวจความก้าวหน้า และภาวะการมีงานทําของบณัฑติท่ีผา่นการปฏิบตังิานสหกิจศกึษาและจดั

กิจกรรมร่วมกนัระหวา่งสถานประกอบการกบัมหาวิทยาลยั อยา่งสม่ําเสมอ  ซึง่การจดัโครงสร้างของ

ศนูย์สหกิจศกึษาฯ ข้างต้นเป็นไปตามแนวคดิของทฤษฎีการจดัโครงสร้างแบบการแบง่แยกหน้าท่ี

(Functional Structure) มีการจดัแบง่สว่นงานโดยถือเอาประเภทของงานหรือหน้าท่ีในการทํางาน

ตา่งๆ เป็นหลกั แผนกตา่งๆ จะถกูแบง่ออกตามหน้าท่ีในการทํางานตา่งๆ ท่ีจําเป็นต้องทํา  ดงัท่ี 
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ธงชยั  สนัตวิงษ์(2533: 223, 257) กลา่วไว้วา่ลกัษณะของโครงสร้างองค์การท่ีจดัขึน้จะมีความสมัพนั ธ์

โดยตรงกบัแผนงานท่ีว างไว้ ซึง่แผนงานแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมท่ีจําเป็นต้องทํา ตําแหนง่งานตา่งๆ  

จงึต้องมีอยูอ่ยา่งเพียงพอสําหรับการปฏิบตังิานตา่งๆ ท่ีจะต้องกระทําให้ลลุว่งไป ซึง่การจดัโครงสร้าง

หนว่ยงานท่ีดีจะชว่ยให้การบริหารงานเป็นไปโดยสะดวกและงา่ยมีสว่นสมัพนัธ์กบัความสําเร็จของ

หนว่ยงาน เน่ืองจากจะเป็นกลไกซึง่จะชว่ยให้ผู้ปฏิบตังิานทราบถึงขอบเขตงานและเช่ือมโยงการ

ทํางานร่วมกนัได้อยา่งมีประสทิธิภาพ ดงัท่ี นงคราญ  ดงเย็น , สพุตัรา  ยศตือ้ และ แสงอรุณ สนัวงค์

(2555: ออนไลน์) ได้กลา่วไว้วา่ 3การจดัโครงสร้างขององค์กรควรต้องมีการกําหนดภารกิจหน้ าท่ีอยา่ง

ชดัเจน1 มีการ1มอบอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบอยา่งเป็นระบบ 

 สําหรับ ในการบริหารงานด้านสหกิจศกึษาควรกํา หนดให้มีคณะกรรมการบริหารศนูย์        

สหกิจศกึษาฯ ซึง่ประกอบด้วยรองอธิการบดีเป็นประธานกรรมการ ผู้ อํานวยการกลุม่งานมาตรฐาน

และบริการการศกึษา ผู้ อํานวยการศนูย์สหกิจศกึษาฯ ผู้ อํานวยการสํานกังานทะเบียน ผู้ชว่ยคณบดี

ฝ่ายวิชาการประจําคณะเป็นกรรมการและผู้ อํานวยการสํานกังานวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานกุาร 

ควรจดัให้มีบคุลากรจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องร่วมรับผดิชอบการปฏิบตังิานสหกิจศกึษา  ทัง้นีอ้าจเป็น

เพราะสหกิจศกึษาเป็นงานท่ีเก่ียวข้องกบัหลายหนว่ยงานทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั        

การประสานงานและความร่วมมือท่ีดีในการปฏิบตังิานจากทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องจงึเป็ นสิ่งสําคญัท่ีจะ

ขบัเคล่ือนทําให้งานบรรลวุตัถปุระสงค์และประสบความสําเร็จ การท่ีมีคณะกรรมการบริหารศนูย์     

สหกิจศกึษาฯ โดยมีรองอธิการบดีเป็นประธาน มีผู้บริหารจากคณะและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องร่วมเป็น

กรรมการทําหน้าท่ีกําหนด นโยบาย รูปแบบการดําเนินงาน ระเบียบ กํากบัตดิ ตามการดําเนนิงาน ของ

ศนูย์สหกิจศกึษาฯ จะทําให้มีนโยบายและแผนการปฏิบตังิานท่ีชดัเจนทําให้ผู้ รับผิดชอบและผู้ปฏิบตังิาน

ในแตล่ะหนว่ยงานแตล่ะระดบัมีความเข้าใจท่ีตรงและสอดคล้องกนัซึง่จะสามารถนํานโยบายเช่ือมโยง

สูก่ารปฏิบตัไิด้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสบความสําเร็จ นอกจากนีก้ารท่ีมีผู้บริหารระดบัตา่งๆ เข้า

มามีสว่นร่วมในการดําเนินงานยอ่มแสดงให้เห็นวา่งานดงักลา่วเป็นงานท่ีผู้บริหารให้ความสําคญัและ

เป็นเป้าหมายขององค์การ จงึเป็นกลไกสําคญัในการสร้างความเข้าใจ ความตระหนกัถึงความสําคญั 

ตลอดจนการให้ความร่วมมือด้วยดีจากทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องซึง่จะชว่ยขบัเคล่ือนการดําเนินงานสหกิจศกึษา

ของมหาวิทยาลยัให้ประสบความสําเร็จ ดงัท่ี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี (2555: ออนไลน์) มีการ

กําหนดให้มีคณะกรรมการบริหารศนูย์สหกิจศกึษาและพฒันาอาชีพ ประกอบด้วยอธิการบดีเป็น

ประธาน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นรองประธาน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศกึษา คณะบดี

สํานกัวิชาหรือผู้แทน ผู้ อํานวยการศนูย์บริการการศกึษา ผู้ อํานวยการเทคโนธานี ผู้แทนจากสถาน

ประกอบการจํานวน 3 ทา่น เป็นกรรมการ ผู้ อํานวยการศนูย์สหกิจศกึษาและพฒันาอาชีพเป็นกรรมการ

และเลขานกุาร รองผู้ อํานวยการศนูย์สหกิจศกึษาและพฒันาอาชีพเป็นผู้ชว่ยเลขานกุาร และสอดคล้อง

และมีสายการบงัคบับญัชา  
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กบัผลการวิจยัของ  พรชยั มงคลวนิช (2552: 27) ท่ีได้กลา่วไว้วา่หากสถาบนัการศกึษามีนโยบาย

เก่ียวกบัสหกิจศกึษาท่ีชดัเจน มีผู้บริหารระดบัรองอธิการบดีรับผิดชอบสหกิจศกึษาโดยตรง  มีการ

กําหนดผู้บริหารในระดบัคณะและระดบัภาควิชารับผิดชอบด้านสหกิจศกึษายอ่มเป็นปัจจยัสง่เสริม

ความสําเร็จของการดําเนนิงานสหกิจศกึษาของสถาบนัการศกึษา  
 นอกจากนี ้ รูปแบบการบริหารงานควร จดัให้มีบคุลากรจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องร่วม

รับผดิชอบการปฏิบตังิานสหกิจศกึษา ท่ีเป็นเชน่นีอ้าจเป็นเพราะสหกิจศกึษาเป็นระบบการศกึษาท่ีจดั

ให้มีการเรียนในสถานศกึษาสลบักบัการไปปฏิบตังิานในสถานประกอบการ การดําเนนิงานจงึต้อง

อาศยัความร่วมมือของบคุลากรจากทกุหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องทัง้สถาบนัการศกึษาและสถานประกอบการ

โดยทํางานประสานกนัอยา่งตอ่เน่ือ งในทกุกระบวนการ ท่ีผา่นมาผู้ ท่ีรับผิดชอบด้านสหกิจศกึษาของ

คณะ สาขาวิชา และสถานประกอบการยงัขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการดําเนนิงานสหกิจศกึษา 

ขอบเขตความรับผิดชอบในการปฏิบตังิานไมช่ดัเจน ขาดการประสานงานระหวา่งกนั ทําให้การ

ดําเนินงานสหกิจศกึษาไมมี่ประสิทธิภาพเทา่ท่ีควร ดงันัน้ รูปแบบการบริหารงานสหกิจศกึษาจงึควรมี

การกําหนดบคุลากรท่ีรับผดิชอบด้านสหกิจศกึษาของหนว่ยงานตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องอยา่งชดัเจน โดยใน

สว่นของคณะ สาขาวิชา ควรกําหนดให้ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายวิชาการประจําคณะ เป็นผู้ กํากบัดแูลการ

ดําเนินงานสหกิจศกึษาของคณะ / สาขาวิ ชา และประสานงานกบัศนูย์สหกิจศกึษาฯ กําหนดให้

อาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศกึษาประจําคณะ /สาขาวิชา ทําหน้าท่ีดแูล ให้คําปรึกษา รับรองคณุภาพงาน 

นิเทศงานและประเมินผลนกัศกึษาสหกิจศกึษา ในสว่นของเจ้าหน้าท่ีศนูย์สหกิจศกึษาฯ กําหนดให้มี

การแบง่หน้าท่ีความรับผิดชอบในการประสานงาน และดแูลแตล่ะคณะ /สาขาวิชาโดยเฉพาะ ให้

คําปรึกษา แนะนํา แก้ไขปัญหาแก่นกัศกึษาทัง้ก่อน ระหวา่ง และหลงัการปฏิบตังิานสหกิจศกึษาโดย

ประสานงานกบัคณะ รวมทัง้ทําหน้าท่ีประสานงานสถานประกอบการเพ่ือสร้างความสมัพนัธ์อนัดีท่ี

ยัง่ยืน และสร้างความร่วมมือกบัสถานประกอบการเพ่ือกําหนดให้มีพนกังานท่ีปรึกษาให้แก่นกัศกึษา

สหกิจศกึษาทําหน้าท่ีดแูล ให้คําปรึกษา แนะนําการปฏิบตังิานสหกิจศกึษาของนกัศกึษาในสถาน

ประกอบการ และประเมนิผลการปฏิบตังิานของนกัศกึษา ซึง่สอดคล้องกบัแนวทางท่ีสถาบนัการศกึษา

หลายแหง่ถื อเป็นแนวปฏิบตั ิเชน่ มหาวิทยาลยั Waterloo ประเทศแคนาดา มีการแตง่ตัง้เจ้าหน้าท่ี

ผู้ รับผดิชอบประสานงานสหกิจศกึษากบัคณะวิชาโดยเรียกวา่ Faculty Relations Staff ทําหน้าท่ี

ประสานงานกบันกัศกึษาและภาควิชา (University of Waterloo.  2011: Online) และมหาวิทยาลยั 

Northeastern ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีการกําหนด Coop Coordinator หรือผู้ประสานงานสหกิจศกึษา

ระดบัคณะวิชา มีบทบาทหน้าท่ีในการประสานงานกบัหนว่ยงานกลางของมหาวิทยาลยั ให้คําปรึกษา

แก่นกัศกึษาก่อนสมัภาษณ์งาน แนะนําตําแหนง่งาน ให้คําปรึกษาทัง้เร่ืองสหกิจศกึษาและการปรั บตวั

ในการทํางาน  โดยทํางานประสานกนักบัอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการของนกัศกึษา (Northeastern 
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University. 2011: Online) ดงัท่ี เฮอร์แมน ชไนเดอร์ (Herman Schneider) ได้กลา่ววา่กระบวนการ

บริหารสหกิจศกึษาของสถาบนัการศกึษาท่ีจะต้องมีในการดําเนนิงานสหกิจศกึษา คือต้องกําหนด

โครงสร้างการบริหารงานสหกิจศกึษาให้มีความพร้อม และรองรับการประสานงานกบัภาคธรุกิจ  และ

ต้องกําหนดและแตง่ตัง้บคุลากรด้านสหกิจศกึษาเพ่ือทําหน้าท่ีในการให้บริการนกัศกึษาและประสานงาน

กบัสถานประกอบการเก่ียวกบัสหกิจศกึษา(Cates; & Cedercreutz. 2008: 23) และ0ดงัท่ี วนัชยั โกลละสตุ 

(2549: ออนไลน์) 0

 3. รูปแบบการจดัการสหกิจศกึษา มหาวิทยาลยัศรีปทมุ ด้านการจดักิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบั

การดําเนินงานสหกิจศกึษา ในสว่นของการเตรียมความพร้อมนกัศกึษาสหกิจศกึษา ท่ีผู้ เช่ียวชาญเห็น

ด้วยและผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องมีความคดิเหน็วา่มีความเหมาะสม /ความเป็นไปได้ในการนําไปปฏิบตัคืิอ

ควรจดัให้มีรายวิชาเตรียมสหกิจศกึษา และกิจกรรมปฐมนิเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่นกัศกึ ษา

ก่อนออกปฏิบตังิาน ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ โดยหลกัการแล้วการไปปฏิบตังิานสหกิจศกึษา ณ สถาน

ประกอบการนัน้ นกัศกึษาจะต้องได้ปฏิบตังิานท่ีตรงกบัวิชาชีพท่ีตนเองเรียนมาและทําหน้าท่ีเสมือน

พนกังานชัว่คราวของสถานประกอบการเป็นระยะเวลาไมต่ํ่ากวา่ 16 สปัดาห์อยา่งตอ่เน่ือง ความรู้

ความสามารถของนกัศกึษาในการท่ีจะทํางานร่วมกนักบัพนกังานประจําได้อยา่งมีประสทิธิภาพจึ ง

เป็นสิง่สําคญั ดงันัน้การเตรียมความพร้อมให้แก่นกัศกึษาก่อนออกปฏิบตังิานสหกิจศกึษาจงึเป็นสิง่ท่ี

มหาวิทยาลยัต้องออกแบบและดําเนนิงานให้เหมาะสม ท่ีผา่นมามหาวิทยาลยัศรีปทมุมีการเตรียม

 ได้กลา่วถึงการบริหารงานแบบมีสว่นร่วม ไว้วา่หมายถึงกา รท่ีบคุคลในองค์กรหรือ

ตา่งองค์กรได้ร่วมกนัเพ่ือจดัการงานให้บรรลเุป้าหมายท่ีต้องการร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพและสําเร็จ ซึง่

บคุคลในการมีสว่นร่วมเพ่ือการบริหารงานหรือการจดัการงานสามารถท่ีจะแยกได้เป็นบคุคลภายใน

องค์กรและบคุคลตา่งองค์กร ทัง้นีใ้นการดําเนนิงานท่ีเก่ียวข้องกนัหลายฝ่ายควรมีการกําหนดหนว่ยงาน

หรือผู้ รับผิดชอบเฉพาะท่ีชดัเจนขึน้มาเพ่ือทําหน้าท่ีประสานงาน  ดงัท่ี ธนัยาวฒัน์   รัตนสคั(2540: 85-

91) กลา่ววา่องค์การสามารถตัง้หนว่ยงานขึน้มาเพ่ือทําหน้าท่ีในการประสานงาน โดยให้หนว่ยงาน

ตา่งๆ ท่ีต้องประสานงานกนัสง่ผู้แทนเข้ามาเป็นกรรมการของหนว่ยงาน และดงัท่ี รังสรรค์  ประเสริฐศรี

(2549: 273) กลา่วไว้วา่งานสว่นใหญ่ในองค์การนัน้ต้องอาศยัขี ดความสามารถของพนกังาน เพราะ

งานแตล่ะงานนัน้ไมส่ามารถทําได้ด้วยคนเพียงคนเดียวต้องชว่ยกนัทําเป็นกลุม่หรือเป็นทีม  และ

สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ พรชยั  มงคลวนิช(2552: 27) ท่ีได้สรุปไว้วา่หากผู้บริหารสถานประกอบการ

เหน็ความสําคญั/ประโยชน์ของสหกิจศกึษา  และสถาบนัการศกึษามีการกําหนด ผู้บริหารและอาจารย์

เป็นผู้ประสานงานสหกิจศกึษาในระดบัคณะและระดบัภาควิชา พร้อมทัง้ประชาสมัพนัธ์ให้คณาจารย์

ท่ีเก่ียวข้องได้ทราบถึงวตัถปุระสงค์ ความสําคญั กระบวนการสหกิจศกึษา และภาพรวมของงานใน

หน้าท่ีของทกุคนสิ่งเหลา่นีย้อ่มเป็นปัจจยั สง่เสริมความสําเร็จของการดําเนินงานสหกิจศกึษาของ

สถาบนัการศกึษา     
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ความพร้อมนกัศกึษาก่อนออกปฏิบตังิานสหกิจศกึษาด้วยการจดับรรยายหวัข้อตา่งๆ ในรายวิ ชา

บณัฑิตในอดุมคต ิ 2 และจดับรรยายเสริมหลกัสตูรในชว่งท่ีนกัศกึษาวา่งจากการเรียนในห้องเรียน

ตามปกต ิซึง่พบวา่นกัศกึษายงัไมเ่หน็ความสําคญัของการเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมท่ีจดัขึน้ 

ทําให้นกัศกึษาสว่นหนึง่ไมไ่ด้เข้าร่วมสง่ผลให้เม่ือออกปฏิบตังิานสหกิจศกึษาไมส่ ามารถทํางานใน

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายได้อยา่งเตม็ประสทิธิภาพ ใช้เวลาในการเรียนรู้งานและปรับตวักบัการทํางาน

ร่วมกบัเพ่ือนร่วมงานคอ่นข้างนาน จงึเห็นได้วา่ ปัญหาท่ีมกัจะเกิดขึน้กบันกัศกึษาในระหวา่งการ

ปฏิบตังิานสหกิจศกึษาล้วนแล้วมาจากเหตขุองการท่ีขาดการเตรียมความพร้ อม ดงันัน้ควรจดัให้มี

รายวิชาเตรียมสหกิจศกึษาไว้ในหลกัสตูรอยา่งชดัเจนและกําหนด หวัข้อ อยา่งเหมาะสมท่ีทําให้

นกัศกึษาได้เรียนรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมตนเองก่อนออกปฏิบตังิานสหกิจศกึษา ซึง่การเตรียมความ

พร้อมนกัศกึษาจะเป็นเสมือนเกราะป้องกนัปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึน้กบันกั ศกึษาสหกิจศกึษาและยงัถือ

เป็นแผนการบริหารความเส่ียงด้านการดําเนินงานสหกิจศกึษา อีกด้วย  ดงัท่ี เฮอร์แมน ชไนเดอร์

(Herman Schneider) ได้กลา่วถึงกระบวนการบริหารสหกิจศกึษาของสถาบนัการศกึษาท่ีจะต้องจดั

ให้มีการเตรียมความพร้อมให้นกัศกึษาก่อนออกปฏิบตังิาน ณ สถานประกอบ การ โดยอาจจดัเป็น

รายวิชาหรือกิจกรรมเสริมอ่ืนๆ (Cates; & Cedercreutz. 2008: 23) และดงัท่ีสมาคมสหกิจศกึษาไทย

(2552: 28-29) ระบไุว้วา่กระบวนการก่อนการปฏิบตังิานสหกิจศกึษาคือ การเตรียมความพร้อมทาง

วิชาการและทกัษะอาชีพให้แก่นกัศกึษาโดยการปฐมนเิทศและอบรมซึง่อาจใช้วิธีการบรรยายพเิศษ

โดยวิทยากรจากสถานประกอบการ หรือดําเนนิการในรูปการอบรมเชงิปฏิบตักิารท่ีเน้นให้นกัศกึษาได้

มีโอกาสฝึกปฏิบตัก็ิได้  ซึง่สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ พรชยั  มงคลวนิ ช(2552: 31) ท่ีได้ทําการวิจยั

เร่ืองปัจจยัท่ีสง่เสริมและฉดุรัง้ความสําเร็จในการจดัการศกึษาแบบสหกิจศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาไทย 

ผลการวิจยัพบวา่ปัจจยัสง่เสริมความสําเร็จในการจดัการศกึษาแบบสหกิจศกึษาอนัดบัท่ี 2 คือการ

เตรียมความพร้อมให้แก่นกัศกึษาท่ีจะออกไปปฏิบตังิานโ ดยหนว่ยงานกลางซึง่นกัศกึษาเหน็วา่การ

เตรียมความพร้อมด้านตา่งๆ แก่นกัศกึษาก่อนออกไปปฏิบตังิานจริง ณ สถานประกอบการเป็นเร่ือง

สําคญัทําให้ลดระยะเวลาในการปรับตวัเข้ากบัระบบลงไปได้ระดบัหนึง่ อีกทัง้เป็นการเพิ่มความมัน่ใจ

ในตวัเองท่ีจะออกไปปฏิบตังิานในสถานประกอบการ 

  นอกจากนี ้การจดั รายวิชาเตรียมสหกิจศกึษา และกิจกรรมปฐมนิเทศ ควรกําหนดหวัข้อให้

ชดัเจนและครอบคลมุเก่ียวกบัหลกัการ แนวคดิ ระเบียบ ข้อบงัคบัเก่ียวกบัสหกิจศกึษา ทศิทางตลาดงาน 

ความคาดหวงัของสถานประกอบการ การเลือกงานและสถานประกอบการ การเตรียมโครงงาน  

กําหนดหวัข้อ ลกัษณะและรายละเอียดของโครงงานสหกิจศกึษา วิธีการทําโครงงาน และรายงานท่ี

เก่ียวข้องกบัวิชาชีพ ทกัษะการเขียนจดหมายสมคัรงาน การเขียนประวตัยิอ่และการกรอกใบสมคัร 

การพฒันาทกัษะการส่ือสาร การสมัภาษณ์งาน วฒันธรรมองค์กร การปรับตวัและการสร้างสมัพนัธภาพ
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ในการทํางาน เทคนิคการเขียนรายงานและการนําเสนอ ทีมงาน มนษุยสมัพนัธ์ บคุลกิภาพ บคุลากรท่ี

องค์กรต้องการ ทกัษะท่ีจําเป็นเฉพาะวิชาชีพ ข้อควรปฏิบตัสํิาหรับการไปปฏิบตังิานสหกิจศกึษา  

ปัญหาอปุสรรคและแนวทางแก้ไขระหวา่งปฏิบตังิานสหกิจศกึษา และควรมีหวัข้อท่ีจําเป็นซึง่เก่ียวข้อง

เฉพาะวิชาชีพ เพ่ือเตมิเตม็ศกัยภาพนกัศกึษาแตล่ะสาขาวิชา รวมทัง้ควรจดัให้มีการจดัทํา รวบรวม

สาระความรู้ท่ีเก่ียวข้องและมีประโยชน์ตอ่การดําเนินงานสหกิจศกึษาเผยแพร่เป็นส่ืออิเล็กทรอนิกส์

ผา่นเว็บไซต์ศนูย์สหกิจศกึษาฯ  ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะนกัศกึษาแตล่ะคนในแตล่ะสาขาวิชามีความพร้อม

ในเร่ืองหรือด้านตา่งๆ ท่ีตา่งกนั มีวิธีการและความสามารถในการรับรู้หรือเรียนรู้ท่ีตา่งกนั การจดั

กิจกรรมเตรียมความพร้อมให้แก่นกัศกึษาจงึควรจดัให้มีความหลากหลายทัง้ด้านหวัข้อ รูปแบบหรือ

วิธีการ ดงัแนวคดิทฤษฎีการเรียนรู้เชงิประสบการณ์ (Theory of Experimental Learning) ของโคล์บ

(อลงกต  ยะไวท์ . 138; อ้างอิงจาก Kolb. 1984: 23-38) ท่ีเสนอไว้วา่ลกัษณะการเรียนรู้ในแตล่ะ

สาขาวิชามีความแตกตา่งจงึต้องเตรียมตวัผู้ เรียนให้สามารถรองรับการถ่ายทอดความรู้ (acquisition) 

ต้องปรับความรู้ให้เหมาะสมกบัผู้ เรียนแตล่ะคน(specialization) ต้องเตรียมทกัษะของผู้ เรียนแตล่ะคน

ให้พร้อมสําหรับการเข้าถึงข้อมลูและการเรียนรู้ความรู้จากสงัคม ต้องหลอ่หลอมความสามารถของ  

ทกุคนให้ไปสูค่วามสามารถในการคดิสร้างสรรค์ การสร้างภมูิปัญญาและการมีคณุธรรมจริยธรรม    

ซึง่สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ อลงกต  ยะไวทย์ (2549: 149) ท่ีสรุปไว้วา่ปัจจยัท่ีทําให้การจดัการ

สหกิจศกึษาประสบความสําเร็จคือ สถาบนัการศกึษามีการจดักิจกรรมให้ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกบัสหกิจศกึษา การพฒันาตนเอง การสร้างโอกาสในการจ้างงาน และการพฒันาทกัษะการทํางาน

ในสถานประกอบการ มีการจดักิจกรรมด้วยวิธีการท่ีหลากหลายและท้าทายโดยคํานงึถึงความแตกตา่ง

ระหวา่งบคุคล มีการประเมินความพร้อมและพฒันาการ ดงัผลการวิจยัของ เสาวนีย์  ศรีจนัทร์นิล

(2553: 39) ได้ทําการวิจยัเร่ือง การประเมนิผลโครงการสหกิจศกึษาวิทยาลยัราชพฤกษ์  สาขาวิชา    

การบญัชี  ผลการวิจยัพบวา่ นกัศกึษาได้แสดงความคดิเหน็วา่ในการเตรียมความพร้อมก่อนออกไป

ปฏิบตังิานสหกิจศกึษาทําให้ได้รับความรู้   หลกัการ  แนวคดิในด้านตา่งๆ  เชน่ ด้านกิริยามารยาท    

การแตง่กายให้เหมาะสมสภุาพเรียบร้อยเหมาะกบักาลเทศะ รู้จกัออ่นน้อมถ่อมตน มีความรับผดิชอบ 

ความซ่ือสตัย์  และความมีระเบียบ  ด้านมนษุย์สมัพนัธ์  ด้านการปรับตวักบัเพ่ือนร่วมงาน  เรียนรู้

วฒันธรรมองค์กร  กฎ ระเบียบของบริษัท  การตรงตอ่เวลา  และด้านความรู้ซึง่ได้มีการเตรียมพร้อม

เพิม่เตมิเก่ียวกบัความรู้ในสาขาบญัชี  เชน่ ภาษีอากร การบนัทกึบญัชี  และการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป

(โปรแกรม Express ระบบ Dos) และอ่ืนๆ    
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 สําหรับ ด้านการจดัหางานและการรับรองงานสหกิจศกึษา ท่ีผู้ เช่ียวชาญ เห็นด้วย และผู้ ท่ีมี

สว่นเก่ียวข้องมีความคดิเหน็วา่มีความเหมาะสม /ความเป็นไปได้ในการนําไปปฏิบตัคืิอ  ควรจดัให้มี

การสํารวจและจดัทําฐานข้อมลูเก่ียวกบัลกัษณะงานท่ีนกัศกึษาสหกิจศกึษาควรปฏิบตัใินแตล่ะสาขาวิชา 

พร้อมระบทุกัษะพืน้ฐานท่ีจําเป็นสําหรับลกัษณะงานตา่งๆ ประชาสมัพนัธ์ งานให้นกัศกึษาและผู้ ท่ี

เก่ียวข้องทกุฝ่ายรับทราบ โดยกําหนดให้เจ้าหน้าท่ีศนูย์สหกิจศกึษาฯ ร่วมกบัคณะ /สาขา วิชา

ประสานงานสถานประกอบการเพ่ือจดัหางานท่ีมีคณุภาพและเพียงพอกบัการปฏิบตังิานของ

นกัศกึษาสหกิจศกึษาในแตล่ะสาขาวิชาโดยใช้วิธีการท่ีหลากหลาย ได้แก่ หนงัสือเชิญ โทรศพัท์ อีเมล์ 

การเข้าพบสถานประกอบการโดยตรง และควรเปิดโอกาสให้นกัศกึษาแจ้งรายช่ือสถานประกอบการท่ี

ต้องการไปปฏิบตังิ านสหกิจศกึษาผา่นเจ้าหน้าท่ีศนูย์สหกิจศกึษาฯ เพ่ือทําการตดิตอ่ประสานงาน

สถานประกอบการ ตอ่ไป ทัง้นีใ้นการจดัหางานควรกําหนดให้มีเกณฑ์มาตรฐานของลกัษณะงานท่ีมี

คณุภาพเพ่ือเป็นแนวทางสําหรับการพิจารณารับรองคณุภาพงาน และ กําหนดให้อาจารย์ท่ีปรึกษา   

สหกิจศกึษาประจําสาขาวิชาพจิารณาลกัษณะงานและรับรองคณุภาพงานท่ีสถานประกอบการเสนอมา 

และควรจดัทําฐานข้อมลูสถานประกอบการไว้ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะสหกิจศกึษาเน้นให้นกัศกึษาออกไป

ปฏิบตังิานท่ีตรงกบัสาขาวิชาชีพ ณ สถานประกอบการเพ่ือเสริมทกัษะประสบการณ์ทางด้านวิชาการ 

วิชาชีพก่อนสําเร็จการศกึษา การจดัหางานและรับรองคณุภาพงานจงึเป็นสิง่จําเป็นท่ีจะทําให้นกัศกึษา

ได้งานท่ีมีคณุภาพและตรงกบัสาขาวิชาชีพ ท่ีผา่นมาพบวา่การจดัหางานและรับรองงานนัน้เน้นเพียง

เพ่ือให้ได้สถานประกอบการท่ีเพียงพอตอ่จํานวนนกัศกึษาเทา่นัน้ ไมไ่ด้ให้ความสําคญักบัลั กษณะ

งานจงึทําให้นกัศกึษาสหกิจศกึษาบางสว่นไมไ่ด้มีโอกาสปฏิบตังิานท่ีมีคณุภาพและตรงกบัวิชาชีพ

เทา่ท่ีควร ดงันัน้การจดัหางาน การรับรองคณุภาพงานจงึควรกําหนดขัน้ตอนการดําเนินการอยา่งเป็น

ระบบ กําหนดผู้ รับผิดชอบในการจดัหาและการรับรองคณุภาพงานโดย ควรดําเนินการร่วมกนัระหว่ าง

บคุลากรประจําศนูย์สหกิจศกึษาฯ และผู้ ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบประจําคณะ สาขาวิชาซึง่เป็นผู้ ท่ีมีความรู้  

ความเช่ียวชาญในศาสตร์นัน้ๆ โดยควร สํารวจและจดัทําฐานข้อมลูเก่ียวกบัลกัษณะงานท่ีนกัศกึษา

สหกิจศกึษาควรปฏิบตัใินแตล่ะสาขาวิชาเพ่ือเป็นข้อมลูในการจดัหางานสหกิจศกึษาท่ีเหมาะสมให้แก่

นกัศกึษา และเป็นข้อมลูสําหรับ การให้คําปรึกษา แนะนําแก่นกัศกึษา  ด้านการรับรองคณุภาพงาน    

สหกิจศกึษาควรกําหนดให้มีเกณฑ์มาตรฐานของลกัษณะงานท่ีมีคณุภาพเพ่ือเป็นแนวทางสําหรับ  

การพจิารณารับรองคณุภาพงานโดยลกัษณะงานต้องมีคณุภาพสอดคล้องและตรงกบัสาขาวิชาชี พ   

มีประโยชน์ตอ่สถานประกอบการ และนกัศกึษามีโอกาสใช้ความรู้ ความสามารถในวิชาชีพอยา่งเตม็ท่ี 

รวมทัง้ควรจดัทําฐานข้อมลูสถานประกอบการ ลกัษณะและ ตําแหนง่งานไว้ด้วย ทัง้นีห้ากสามารถ

จดัหางานท่ีมีคณุภาพและตรงกบัสาขาวิชาชีพก็จะทําให้เป็นกลไกท่ีดีในการพฒันาศกัยภาพนกัศึ กษา

สหกิจศกึษาได้อยา่งมีประสทิธิภาพและบรรลวุตัถปุระสงค์ของการจดัการศกึษาสหกิจศกึษา ดงัท่ี 
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เฮอร์แมน  ชไนเดอร์(Herman Schneider)ได้กลา่ววา่กระบวนการบริหารสหกิจศกึษาของสถาบนัการศกึษา

ท่ีจะต้องมีในการดําเนนิงานสหกิจศกึษาคือต้องมีกระบวนการจดัหางานคณุภาพจากสถานประกอบการ

ให้นกัศกึษาได้เข้าไปปฏิบตังิาน (Cates; & Cedercreutz. 2008: 23) และสอดคล้องกบัผลกา รวิจยั

ของ อลงกต  ยะไวทย์(2549: 150) ท่ีกลา่วไว้วา่ปัจจยัท่ีทําให้การจดัการสหกิจศกึษาประสบความสําเร็จ

คือ มีการให้บริการการจดัหางานอยา่งเป็นระบบสอดคล้องกบัสาขาวิชาและความต้องการของนกัศกึษา  

มีวิธีการจดัหางานเพ่ือให้ได้ลกัษณะงานท่ีเหมาะสมกบันกัศกึษาแตล่ะคน มีการพฒันา  กลยทุธ์การ

จดัหางานอยา่งเป็นระบบและสอดคล้องกบัความต้องการของตลาดแรงงาน   

  นอกจากนีด้้านการคดัเลือกนกัศกึษาเข้าปฏิบตังิานในสถานประกอบการ  ท่ีผู้ เช่ียวชาญเห็น

ด้วยและผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องมีความคดิเหน็วา่มีความเหมาะสม /ความเป็นไปได้ในการนําไปปฏิบตัคืิอ 

ควรมีการประชาสมัพนัธ์ข้อมลูสถานประกอบการ ตําแหนง่งาน ลกัษณะงาน เง่ือนไขการทํางาน 

คา่ตอบแทนและสวสัดิ การ คณุสมบตัขิองนกัศกึษาและข้อกําหนดอ่ืนๆ ท่ีสถานประกอบการเสนอมา

ผา่นเว็บไซด์ศนูย์สหกิจศกึษาฯ คณะควรให้นกัศกึษาสามารถเลือกสมคัรเข้าปฏิบตังิานสหกิจศกึษา

กบัสถานประกอบการท่ีได้ประชาสมัพนัธ์ไว้ตามความสนใจ และสถานประกอบการควรมีโอกาสได้

เลือกนกัศกึษา ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะรายวิชาสหกิจศกึษาได้กําหนดให้นกัศกึษาออกปฏิบตังิานท่ีตรงกบั

สาขาวิชาชีพ ณ สถานประกอบการเป็นระยะเวลาไมต่ํ่ากวา่ 16 สปัดาห์อยา่งตอ่เน่ือ ง ซึง่ระยะเวลา

ดงักลา่วคอ่นข้างยาวนานพอสมควรนกัศกึษาจงึควรได้ปฏิบตังิานในตําแหนง่งานและสถานประกอบการ

ท่ีตนรัก ถนดัและมีควา มสนใจซึง่จะทําให้สามารถปฏิบตังิานได้อยา่งเตม็กําลงัความสามารถและมี

ประสิทธิภาพ  ท่ีผา่นมาการพจิารณาคดัเลือกนกัศกึษาเข้าปฏิบตังิานสหกิจศกึษามีแนวปฏิบตัท่ีิ

หลากหลาย สรุปได้ 3 รูปแบบ คือ คดัเลือกโดยสถานประกอบการซึง่จะเข้ามาคดัเลือกด้วยตนเองท่ี

สถาบนัการศกึษา พจิารณา เบือ้งต้นโดยอาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศกึษาตามเกณฑ์หรือคุ ณลกัษณะท่ี

สถานประกอบการแจ้งไว้หลงัจากนัน้คดัเลือกอีกครัง้โดยสถานประกอบการ ซึง่นกัศกึษาจะต้องตดิตอ่

ประสานงานเพ่ือเข้ารับการคดัเลือก ณ สถานประกอบการ และคดัเลือกโดยอาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศกึษา

ในกรณีท่ีสถานประกอบการมอบสทิธ์ิการคดัเลือกให้กบัสถาบนัการศกึษา ทัง้นีรู้ปแบบท่ี 3 เป็นรูปแบบท่ี

ถือปฏิบตัมิากท่ีสดุโดยอาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศกึษามกัจะเป็นผู้ เลือกสถานประกอบการให้กบันกัศกึษา 

ซึง่ทําให้เป็นสาเหตหุนึง่ท่ีก่อเกิดปัญหาขึน้ในระหวา่งการปฏิบตังิานสหกิจศกึษาของนกัศกึษา  

ดงันัน้กระบวนการคดัเลือกนกัศกึษาเข้าปฏิบตังิานสหกิจศกึษา ณ สถานประกอบการจงึ ควรมีการ

ประชาสมัพนัธ์ข้อมลูสถานประกอบการ ตําแหนง่งาน ลกัษณะงาน เง่ือนไขการทํางาน คา่ตอบแทน

และสวสัดกิาร คณุสมบตัขิองนกัศกึษาและข้อกําหนดอ่ืนๆ ท่ีสถานประกอบการเสนอมาให้กบันกัศกึษา

และทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องทราบซึง่การให้ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องอยา่งครบถ้วนยอ่มเป็นประโยชน์ตอ่การตดัสินใจ

เลือกสมคัรงานของนกัศกึษา  ควรให้นกัศกึษาสามารถเลือกสมคัรเข้าปฏิบตังิานสหกิจศกึษากบัสถาน
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ประกอบการตามความสนใจ และสถานประกอบการควรมีโอกาสได้เลือกนกัศกึษา เชน่กนั แนวทาง

ดงักลา่วจะทําให้นกัศกึษาได้ มีโอกาสเลือกและทํางานท่ีตนรัก ตนชอบและมีความถนดั ด้านสถาน

ประกอบการก็มีโอกาสได้เลือกคนท่ีมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกบังาน ดงัคํากลา่วท่ีวา่ Put the 

Right Man on the Right Job ซึง่จะสง่ผลให้การดําเนินงานสหกิจศกึษามีประสิทธิภาพ ลดปัญหา 

และประสบความสําเร็จ ดงัท่ี สมาคมสหกิจศกึษาไทย(สมาคมสหกิจศกึษาไทย . 2552: 15) ได้กําหนด

มาตรฐานการดําเนินงาน  สหกิจศกึษาไว้วา่ควรกําหนดให้มีการประชาสมัพนัธ์ตําแหนง่ ลกัษณะงาน 

และเง่ือนไขอ่ืนๆ ให้นกัศกึษาได้ทราบข้อมลูก่อนการตดัสินใจเลือก และเปิดโอกาสให้นกัศกึษาได้

เลือกสถานประกอบการในขณะท่ีสถานประกอบการเองมีโอกาสได้เลือกนกัศกึษาเชน่กนั และดงัท่ี 

วอร์ด ฟรอสท์ และยงั (Ward; Frost; & Yonge. 2004: 28) ได้กลา่ววา่สถานประกอบการควรจะต้อง

รวบรวมตําแหนง่งานท่ีต้องการพนกังานและเสนองานไปยงัสถาบนัการศกึษา เพ่ือเป็นข้อมลูสําหรับ

สถาบนัการศกึษานําไปประกาศผา่นวิธีการท่ีหลากหลาย เชน่ การประกาศผา่นบอร์ดประชาสมัพนัธ์ 

สง่อีเมลล์ถึงนกัศกึษา ซึง่สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ อลงกต  ยะไวท ย์(2549: 152) ซึง่กลา่วไว้วา่

ปัจจยัท่ีทําให้การจดัการสหกิจศกึษาประสบความสําเร็จปัจจยัหนึง่ก็คือ การมีกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้

นกัศกึษาและสถานประกอบการได้เลือกซึง่กนัและกนัตามความต้องการด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  

และสอดคล้องกบัผลการวิจยัของ ธวชัชยั ทีฆชณุหเถียร  และคนอ่ืนๆ(2542: บทคดัยอ่) ได้ทําการวิจยั

เร่ืองผลการดําเนินงานโครงการสหกิจศกึษาและพฒันาอาชีพในหลกัสตูรระดบัปริญญาตรีระยะท่ี  1 

ผลการวิจยัพบวา่รูปแบบและการดําเนนิงานโครงการสหกิจศกึษาฯ ได้มีการจดัให้นกัศกึษาได้สมคัร

งานสหกิจศกึษาตามความถนดัและความสนใจของนกัศกึษา และส ถานประกอบการมีสทิธ์ิคดัเลือก

นกัศกึษาได้ตามความเหมาะสม   

 สําหรับด้านคา่ตอบแทนและสวสัดกิารให้นกัศกึษาสหกิจศกึษาท่ีผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วยและผู้ ท่ี

มีสว่นเก่ียวข้องมีความคดิเหน็วา่มีความเหมาะสม /ความเป็นไปได้ในการนําไปปฏิบตัคืิอ ควรกําหนด

ผู้ รับผิดชอบประสานงานสถานประ กอบการเพ่ือชีแ้จงหลกัการสหกิจศกึษาเก่ียวกบัเร่ือง คา่ตอบแทน

และสวสัดกิารท่ีสถานประกอบการจะพงึจา่ยให้แก่นกัศกึษาในอตัราท่ีเหมาะสม กําหนดให้มีการ

จดัทําเอกสารสทิธิประโยชน์ทางภาษีท่ีสถานประกอบการจะได้รับในการเข้าร่วม สหกิจศกึษาทัง้

รูปแบบเอกสารและส่ืออิเล็คทรอนิกส์เพ่ือเป็นส่ือประชาสมัพนัธ์แก่สถานประกอบการในการพิจารณา

จา่ยคา่ตอบแทนและสวสัดกิารแก่นกัศกึษา  และควรสร้างความเข้าใจท่ีตรงกนัในทกุฝ่ายเก่ียวกบั

ผลสมัฤทธ์ิของการปฏิบตังิานสหกิจศกึษาคือ การมุง่เน้นพฒันาศกัยภาพนกัศกึษาผา่นการปฏิ บตัิงาน 

ณ สถานประกอบการโดย ไมค่วรคํานงึถึงปัจจยัเร่ืองคา่ตอบแทนและสวสัดกิารเป็นปัจจยัหลกัในการ

ตดัสินใจ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะหลกัการของสหกิจศกึษากําหนดให้นกัศกึษาต้องไปปฏิบตังิาน ณ สถาน

ประกอบการเตม็เวลาเสมือนพนกังานชัว่คราวตลอดระยะเวลาการปฏิบตังิานสหกิจศกึษา และมี
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ความรับผิดชอบในงานประจําท่ีชดัเจน  ด้วยภาระหน้าท่ีความรับผดิชอบข้างต้นของนกัศกึษาทําให้

ชว่ยแบง่เบาภาระงานประจําของพนกังานท่ีปรึกษา สง่ผลให้มีเวลาในการปฏิบตังิานอ่ืนเพิ่มขึน้ได้

อยา่งมีประสทิธิภาพ ซึง่ก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมตอ่สถานประกอบการ  จะเหน็วา่ด้วยหลกัการ

ดังกลา่วสถานประกอบการจงึควรต้องจา่ยคา่ตอบแทนและสวสัดกิารในอตัราท่ีเหมาะสมให้แก่

นกัศกึษา อยา่งไรก็ตามการดําเนนิงานท่ีผา่นมาสถานประกอบการสว่นใหญ่ให้ความร่วมมือในการให้

นกัศกึษาเข้าปฏิบตังิานแตไ่มไ่ด้จา่ยคา่ตอบแทนหรือสวสัดกิารแก่นกัศกึษา ดงันัน้ควรมีการกําหนด

ผู้ รับผิดชอบในการประสานงานกบัสถานประกอบการเพ่ือให้จา่ยคา่ตอบแทนหรือสวสัดกิารแก่

นกัศกึษา โดยควรใช้วิธีการสร้างความรู้ความเข้าใจหลกัการสหกิจศกึษา สทิธิประโยชน์ทางภาษีท่ี

สถานประกอบการจะได้รับเพ่ือจงูใจให้สถานประกอบการจา่ยคา่ตอบแทนหรือสวสัดกิารในอตัราท่ี

เหมาะสมแก่ นกัศกึษา อยา่งไรก็ตามมหาวิทยาลยัควร สร้างความเข้าใจท่ีตรงกนัในทกุฝ่ายเก่ียวกบั

ผลสมัฤทธ์ิของการปฏิบตังิานสหกิจศกึษาท่ีนกัศกึษาจะได้รับในการพฒันาศกัยภาพผา่นการปฏิบตังิาน 

ณ สถานประกอบการโดย ไมค่วรคํานงึถึงปัจจยัเร่ืองคา่ตอบแทนและสวสัดกิารเป็นปัจจยัหลกัในการ

ตดัสนิใจ ทัง้นีเ้พราะแม้การปฏิบตังิานสหกิจศกึษาของนกัศกึษาจะเป็นประโยชน์ตอ่สถานประกอบการ 

แตใ่นขณะเดียวกนันกัศกึษาและมหาวิทยาลยั ก็ได้ประโยชน์เชน่กนั การร่วมมือกนัจดัการศกึษาใน

รูปแบบสหกิจศกึษาระหวา่งสถาบนัการศกึษาและสถานประกอบการจงึเป็นการให้โอกาสนกัศกึษาท่ี

ยงัไมสํ่าเร็จการศกึษาได้มีเวทีในการเรียนรู้ ฝึกทกัษะประสบการณ์การปฏิบตังิาน อีกทัง้ได้มีโอกาส

สํารวจและประเมินศกัยภาพของตนเอง ทราบจดุเดน่จดุท่ีควรพฒันา เพ่ือเป็นข้อมลูสําหรับการพฒันา

ตนเองและเตมิเตม็ศกัยภาพให้พร้อมก่อนสําเร็จการศกึษา เพ่ือให้ตนเองมีคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์

ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ดงัผลการวิจยัของ พชันี นนทศกัดิ์ (2552: 47) เร่ืองการ

สํารวจภาวะการมีงานทําของบณัฑติในปี พ.ศ.2550-2551 ของมหาวิทยาลยับรูพา ซึง่พบวา่นกัศกึษา

ของคณะการจดัการและการทอ่งเท่ียวท่ีสําเร็จการศกึษาในหลกัสตูรสหกิจศกึษามีงานทําในอตัราท่ี

เพิม่ขึน้อยา่งนา่พอใจ โดยบณัฑติคณะบริหารธรุกิจ สาขาการตลาด และสาขาการจดัการทรัพยากร

มนษุย์ ได้งานทําถึงร้อยละ 100 ซึง่เพิ่มจากอดีตท่ีมีอตัราการได้งานทําประมาณร้อยละ 60-80 และ ดงั

ผลการวิจยัการสํารวจอตัราการได้งานทําของบณัฑติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารีพบวา่มีอตัราการได้

งานทําคํานวณคา่เฉล่ีย 3 ปี(2549-2551)ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 81(มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี. 2553) 

นอกจากนัน้การได้ปฏิบตังิานสหกิจศกึษา ณ สถานประกอบการยงัทําให้นกัศกึษาได้เรียนรู้สงัคมการ

ทํางาน ความรับผิดชอบ วฒันธรรมองค์กร กฎ ระเบียบ กตกิาและเง่ือนไขตา่งๆ ท่ีจําเป็นต้องการ

ปฏิบตังิานซึง่ล้วนแล้วแตเ่ป็นประโยชน์สําหรับการเตรียมความพร้อมในการทํางานในอนาคต ดงัท่ี

ผลการวิจยัของ เฉลิมขวญั ครุฑบญุยงค์(2552: 79) ซึง่พบวา่สถานศกึษาสว่นใหญ่เหน็วา่นกัศกึษา

ได้รับประโยชน์ด้านคณุธรรม จริยธรรม ด้านความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและความรับผิดชอบ ด้าน
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การวิเคราะห์เชงิตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยผลสมัฤทธ์ิดงักลา่วข้างต้น

จงึชีใ้ห้เห็นวา่ผลประโยชน์ท่ีได้รั บจากสหกิจศกึษามีคณุคา่มากกวา่คา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน และดงั

ผลการวิจยัของ สเุมธ  แย้มนุน่(2552: 17) ท่ีได้ทําการวิจยัเร่ืองสหกิจศกึษา : รูปแบบการจดัการศกึษา

เพ่ือความมัน่คงทางเศรษฐกิจ ผลการวิจยัพบวา่สหกิจศกึษาเพิม่ประสทิธิภาพการปฏิบตังิานให้แก่

บณัฑิต สร้างวินั ยในการทํางาน สร้างรายได้ให้แก่นิสิตนกัศกึษา เพิ่มประสิทธิภาพการลงทนุทาง

การศกึษา ลดความสญูเปลา่ สร้างความเช่ือมัน่ในการลงทนุท่ีต้องการใช้แรงงานคณุภาพสงู รวมทัง้

ผลการวิจยัของ จนัทรพร  ผลากรกลุ , ปมูยศ วลัลกิลุ  และ  วิบลูย์  ช่ืนแขก (2552: 66) ซึง่ได้ทําวิจยั

เร่ืองพฒันาการของนกัศกึษาวิศวกรรมศาสตร์ด้วยสหกิจศกึษา รูปแบบการเรียนสลบัทํางานและปัจจยั

ตอ่ความสมัฤทธ์ิผล โดยผลการวิจยัพบวา่บริษัทฯ ยอมรับวา่สหกิจศกึษาเป็นการลงทนุด้านทรัพยากร

มนษุย์ท่ีให้ผลคุ้มคา่ ชว่ยลดอตัราการหมนุเวียนพนกังานอนัเป็นการลดต้นทนุด้านการอบรมพนั กงาน

และทําให้โครงการตา่งๆ ของบริษัทฯ เป็นไปได้อยา่งตอ่เน่ือง 

 สว่นด้านการวดัและประเมินผลการ ปฏิบตังิานสหกิจศกึษาของนกัศกึษา ท่ีผู้ เช่ียวชาญ เห็น

ด้วยและผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องมีความคดิเหน็วา่มีความเหมาะสม /ความเป็นไปได้ในการนําไปปฏิบตัคืิอ 

กําหนดให้มีการวดัและประเมินผลการปฏิบตังิานสหกิจศึ กษาทัง้กระบวนการก่อน ระหวา่ง และหลงั

การปฏิบตังิานสหกิจศกึษา  ควรกําหนดให้สถานประกอบการมีสว่นร่วมในการวดัและประเมินผล 

กําหนดให้อาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศกึษาและคณะกรรมการประจําคณะ /สาขาวิชาสรุปปัญหาอปุสรรค 

จดุเดน่ จดุท่ี ควรพฒันาของนกัศกึษา พร้อมชีแ้นะแนวทางการพฒันาตนเองแก่นกัศกึษา และให้

นกัศกึษาได้เสนอผลสะท้อนกลบัจากการปฏิบตังิานสหกิจศกึษา และการประเมินตนเองของนกัศกึษา

โดยเปรียบเทียบพฒันาการท่ีเกิดขึน้ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะการวดัและประเมินผลเป็นกระบวนการท่ี

ตรวจสอบประสิทธิภา พและประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอน เป็นเคร่ืองมือทางการศกึษาท่ี

กํากบัและควบคมุมาตรฐานการศกึษารวมทัง้ประกนัคณุภาพการศกึษา สกิจศกึษาเป็นรายวิชาหนึง่

ในหลกัสตูรจงึควรมีการวดัและประเมินผลเชน่กนัและควรมีการวดัและประเมินผลในทกุกระบวนการ

ของการปฏิบตังิานสหกิจศกึษาอยา่งตอ่เน่ือง โดยให้ผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องโดยตรงกบัการปฏิบตังิานสหกิจ

ศกึษาของนกัศกึษา ทัง้ในสว่นของมหาวิทยาลยัและสถานประกอบการร่วมเป็น ผู้ ทําการประเมนิ  ดงัท่ี 

สมาคมสหกิจศกึษาไทย(2552: 20-22) ได้กําหนดกระบวนการประเมินผลการปฏิบตังิานสหกิจศกึษาวา่

นกัศกึษา ต้องได้รับการประเมนิผลการปฏิบตังิานจากความสามารถในการทํางานโดยสถานศกึษา

ต้องชีแ้จงรายละเอียด  และเกณฑ์ให้นกัศกึษาทราบ  ต้องมีสดัสว่นการประเมินผลการปฏิบตังิานของ

สถานประกอบการไมน้่อยกวา่ร้อยละ  50 ผู้นิเทศงานหรือพ่ีเลีย้ง  ณ สถานประกอบการ ควรให้ความ

คดิเหน็ตอ่จดุเด่ นและข้อควรปรับปรุงของนกัศกึษา  และนกัศกึษาควรประเมนิพฒันาการของตนเอง  

ซึง่สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ จนัทรพร  ผลากรกลุ , ปมูยศ วลัลิกลุ และ วิบลูย์  ช่ืนแขก(2552: 65) 
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ได้ทําวิจยัเร่ืองพฒันาการของนกัศกึษาวิศวกรรมศาสตร์ด้วยสหกิจศกึษา รูปแบบการเรียนสลบัทํางาน

และปัจจยัตอ่ความสมัฤทธ์ิผล  ผลการวิจยัพบวา่ความสําเร็จของพฒันาการของนกัศกึษาเกิดขึน้ได้

เพราะการกําหนดบคุลากรของสถานประกอบการให้เป็นวิศวกรพ่ีเลีย้ง ซึง่คอยกํากบัดแูลระหวา่งท่ี

ปฏิบตังิานอยา่งใกล้ชดิ เปรียบเสมือนอาจารย์ของนกัศกึษา ณ สถานประ กอบการ วิศวกรพ่ีเลีย้งได้

ทําหน้าท่ีให้คําแนะนํา คําปรึกษาอยา่งใกล้ชดิ และชว่ยประเมนิการปฏิบตังิานของนกัศกึษาอยา่งจริงจงั 

ดงันัน้จะเห็นได้วา่การวดัและประเมินผลการปฏิบตังิานสหกิจศกึษาของนกัศกึษาจะทําให้ทราบถึง

ระดบัความรู้ความเข้าใจ ทกัษะด้านตา่งๆ จดุเดน่จดุด้อยขอ งนกัศกึษาข้อมลูเหลา่นีจ้ะสะท้อนถึง

ประสิทธิภาพในการจดัการเรียนการสอนและกิจกรรมตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องวา่มหาวิทยาลยัได้ดําเนินการ

อยา่งเหมาะสม ครอบคลมุ และสามารถใช้เป็นแนวทางในการสร้างบณัฑิตท่ีมีคณุภาพ มีคณุลกัษณะ

ท่ีพงึประสงค์ตรงตามความต้องการของสงัคมหรือไม ่เพียง ใด ดงัท่ี พิชิต  ฤทธ์ิจํารูญ (2548: 20-22) 

ได้กลา่วถึงวตัถปุระสงค์ของการวดัและประเมินผลไว้วา่เพ่ือวินิจฉยัข้อบกพร่อง โดยหาสาเหตขุ้อบกพร่อง

ในการเรียนของผู้ เรียนและการสอนของครู หากพบวา่ผู้ เรียนคนใดบกพร่องในเร่ืองใดผู้สอนจะได้แก้ไข

ข้อบกพร่องเหลา่นัน้ ผู้สอนเองจะได้ทราบวา่จะต้องปรับปรุงการจดักิจกรรมการเรียนการสอน การใช้

ส่ือวสัดอุปุกรณ์ ในขณะเดียวกนัผู้บริหารเองสามารถนําผลการประเมินวินิจฉยัวา่ควรจดัโครงการใด

เพ่ือสง่เสริมการเรียนการสอน ควรจดัอบรมผู้สอนในด้านใด อยา่งไร เปรียบเทียบระดบัพฒันาการ ของ

ผู้ เรียนวา่ได้มีการเปล่ียนแปลง พฒันาไปมากน้อยเพียงใด โดยอาจจะนําผลการวดัและประเมนิก่อน

การเรียนเปรียบเทียบกบัผลการประเมินระหวา่งการเรียนหรือหลงัการเรียน ผลการวดัและประเมินจะ

เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ เรียนโดยตรงทําให้ทราบพฒันาการของตนเองและนําไปปรับปรุง พฒันาตนเองได้ 

ผู้สอนเองก็จะได้ทบทวนการจดัการเรียนการสอนของตนเองเชน่กนั  ซึง่สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ 

อลงกต ยะไวทย์(2549: 276) ซึง่ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้วา่การตดิตามหรือวดัผลการเรียนรู้ของนกัศกึษา

ท่ีปฏิบตังิานในสถานประกอบการควรให้ทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องเป็นผู้ประเมินไมว่า่จะเป็นพนกังานท่ีปรึกษา 

อาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศกึษา รวมทัง้ตวันกัศกึษาเองได้มีสว่นร่วมในการพฒันาตนเอง เพ่ือให้การจดั

กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์เป็นไปตามศกัยภาพของนกัศกึษาแตล่ะคน และนําผลการประเมนิ

มาปรับปรุงและพฒันานกัศกึษาทัง้ในระหวา่งการเรียนรู้ในสถานประกอบการ  และตอ่เน่ืองหลงัจาก

การปฏิบตังิานสหกิจศกึษาจนกระทัง่เป็นบณัฑิตท่ีสมบรูณ์พร้อม  

 4. รูปแบบการจดัการสหกิจศกึษา มหาวิทยาลยัศรีปทมุ ด้านการจดับริการอ่ืนๆ ท่ีตอ่เน่ือง

จากสหกิจศกึษาท่ีผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วยและผู้ มีสว่นเก่ียวข้องมีความคดิเหน็ วา่มีความเหมาะสม /ความ

เป็นไปได้ในการนําไปปฏิบตั ิคือ ควรจดักิจกรรมหลงัสิน้สดุการปฏิบตังิานสหกิจศกึษา เชน่ การสมัมนา 

แลกเปล่ียนประสบการณ์ จดันิทรรศการแสดงผลงานนกัศกึษาสหกิจศกึษา บริการแนะแนวงานและ

อาชีพแก่นกัศกึษา กิจกรรมเตมิเตม็ศกัยภาพนกัศกึษาโดยเน้นหวัข้อท่ียงัเป็นจดุออ่น /จดุท่ีควรพฒันา
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กิจกรรมเตมิเตม็ศกัยภาพแก่ศษิย์เก่า ตดิตามสํารวจความก้าวหน้าและภาวะการมีงานทําของบณัฑิต

ท่ีผา่นการปฏิบตังิานสหกิจศกึษา และกิจกรรมทางวิชาการร่วมกนัระหวา่งสถานประกอบการกบั

มหาวิทยาลยั ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะนกัศกึษาสหกิจศกึษาศกึษามีโอกาสได้ไปปฏิบตังิาน ณ สถาน

ประกอบการท่ีตา่งกนั  ประสบการณ์ท่ีได้รับจากการปฏิบตังิานของนกัศกึษาแตล่ะคนจงึล้วนเป็นสิ่งท่ี

มีคณุคา่นา่สนใจ จงึควรจดัให้มีเวทีในการนําความรู้และประสบการณ์เหลา่นัน้มาถ่ายทอด แลกเปล่ียน

ให้กบัเพ่ือนนกัศกึษาสหกิจศกึษา ท่ีได้ปฏิบตังิานในสถานประกอบการอ่ืนๆ  และนกัศกึษาท่ีไมไ่ด้เข้า

ร่วมโครงการสหกิจศกึษาได้เรียนรู้ร่วมกนั และยงัเป็นเวทีท่ีนกัศกึษาจะได้ฝึกการนําเสนอผลงานของ

ตนเองในรูปแบบตา่งๆ ทัง้ลกัษณะนิทรรศการ การสมัมนาแลกเปล่ียนประสบการณ์ โดยแตล่ะคณะ /

สาขาวิชาควรเลือกใช้รูปแบบท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะของวิชาชีพและผลง านของนกัศกึษา กิจกรรม

เหลา่นีเ้ป็นเวทีท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้แนวปฏิบตัใิหม่ๆ  รวมทัง้การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าซึง่ล้วนเตมิเตม็

ศกัยภาพให้แก่นกัศกึษา แนวทางดงักลา่วสถาบนัอดุมศกึษาหลายแหง่ท่ีจดัดําเนนิงานสหกิจศกึษาได้

ถือปฏิบตัเิชน่กนั เชน่ มหาวิทยาลยับรูพา (ชวนา อั งคนรัุกษ์พนัธุ์ . 2555: สมัภาษณ์ ) จดัให้มีงาน     

Co-op Experience Sharing Day ขึน้เป็นกิจกรรมหลงัการปฏิบตังิาน สหกิจศกึษาโดยในงานจดัให้มี

นทิรรศการแสดงผลงานสหกิจศกึษาของนกัศกึษา การเสวนาร่วมกนัเก่ียวกบัสหกิจศกึษากบัทกุภาค

สว่นท่ีเก่ียวข้องได้แก่ สถานศกึษา สถา นประกอบการ และนกัศกึษา  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี

(2552: 18) ได้จดัให้มีกิจกรรมการสมัภาษณ์นกัศกึษาทนัทีท่ีกลบัจากการปฏิบตังิานเพ่ือสอบถาม

ปัญหา ให้คําปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะและแนวคดิท่ีถกูต้องในการพฒันาตนเองของนกัศกึษาและร่วม

สมัมนาแลกเปล่ียนความคดิเห็นระหวา่งนั กศกึษากนัเองภายใต้การกํากบัดแูลของอาจารย์ท่ีปรึกษา

สหกิจศกึษาประจําสาขาวิชา  ซึง่กิจกรรมเหลา่นีเ้ป็นบริการท่ีตอ่เน่ืองจากสหกิจศกึษาโดยสามารถจดั

กิจกรรมได้หลากหลายรูปแบบท่ีเหมาะสมรองรับการเรียนรู้ของนกัศกึษา ดงัท่ี เฟลเดอร์และซิลเวอร์แมน 

(นธิิดา วิวฒัน์พาณิชย์. 2555; อ้างอิงจาก Felder; & Silverman. 1988) ได้กลา่วไว้วา่ลกัษณะการเรียนรู้

ของผู้ เรียนมีหลายแบบผู้ เรียนแบบการมอง (Visual Learner)จะชอบรับข้อมลูจากสิ่งท่ี มองเห็นได้ 

เชน่ รูปภาพ ภาพยนตร์ แผนภาพ กราฟ แผนผงั การแสดง เป็นต้น และจะจําได้ดีในสิ่งท่ีเรียนรู้จาก

การมอง  ผู้ เรียนแบบถ้อยคําภาษา (Verbal Learner) ชอบท่ีจะรับข้อมลูจากส่ือท่ีเป็นภาษา เชน่ งาน

เขียน คําพดู สตูรทางคณิตศาสตร์ เป็นต้น ดงันัน้แตล่ะสาขาวิชาจงึควรพิจารณาและ จดักิจกรรม

หลงัการปฏิบตังิานสหกิจศกึษาให้แก่นกัศกึษาด้วยวิธีการท่ีเหมาะสมซึง่จะเป็นการเพิม่เตมิศกัยภาพแก่

นกัศกึษา  
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 นอกจากนีศ้นูย์สหกิจศกึษาฯ ควรทําหน้าท่ีให้บริการอ่ืนๆ ท่ีเป็นประโยชน์และเตมิเตม็

ศกัยภาพตลอดจนสร้างโอกาสการได้งานทําแก่นกัศกึษาและศษิย์เก่า เชน่ กิจกรรมเตมิเตม็ศกัยภาพ

นกัศกึษาโดยเน้นหวัข้อท่ียงัเป็นจดุออ่น /จดุท่ีควรพฒันา กิจกรรมเตมิเตม็ศกัยภาพแก่ศษิย์เก่า ตดิตาม

สํารวจความก้าวหน้าและภาวะการมีงานทําของบณัฑติท่ีผา่นการปฏิบตังิานสหกิจศกึษา และกิจกรรม

ทางวิชาการร่วมกนัระหวา่งสถานประกอบการกบัมหาวิทยาลยั  ท่ีเป็นเชน่นีอ้าจเป็นเพราะ ศนูย์สหกิจ

ศกึษาฯ ได้กําหนดสว่นงานภายในหนว่ยงานออกเป็นง านสหกิจศกึษา และงานพฒันาอาชีพ ดงันัน้

นอกจากภาระหน้าท่ี กํากบัดแูล สง่เสริมและสนบัสนนุการดําเนินงานสหกิจศกึษาของคณะแล้ว ควร

ทําหน้าท่ีครอบคลมุภาระงานด้านพฒันาอาชีพด้วยโดยควรจดัให้มีกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีตอ่เน่ืองจากการ

ดําเนนิงานสหกิจศกึษาเพ่ือเตมิเตม็ศกัยภาพนกัศกึษาและ ขยายภาระงานการพฒันาไปยงัศษิย์เก่า

ด้วยเพราะมหาวิทยาลยัควรได้มีสว่นในการพฒันานกัศกึษาอยา่งตอ่เน่ืองแม้นกัศกึษาจะสําเร็จ

การศกึษาไปแล้ว โดยกิจกรรมท่ีจดัควรเน้นเพ่ือเตมิเตม็จดุออ่นหรือจดุท่ีควรพฒันาให้แก่นกัศกึษา 

และเพิ่มเตมิความรู้ใหม่ๆ  ท่ีทนัสมยัอนัเป็นประโยชน์ ตอ่การทํางานทัง้ปัจจบุนัและอนาคต ทัง้นีค้วร

เปิดโอกาสให้สถานประกอบการได้มีสว่นร่วมในการจดักิจกรรมนัน้เพ่ือสง่เสริมและสนบัสนนุให้เกิด

ความร่วมมือท่ีดีและยัง่ยืนซึง่เป็นกลไกขบัเคล่ือนให้การดําเนินงานสหกิจศกึษาบรรลผุลสําเร็จอยา่งมี

ประสิทธิภาพและยัง่ยืน สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ พรชยั  มงคลวนิช (2552: 36) ท่ีได้ให้ข้อเสนอแนะ

ไว้วา่สถานประกอบการควรจดัให้มีการพฒันาความร่วมมือกบัผู้ทรงคณุวฒุใินสถาบนัการศกึษาใน

การดําเนินการวิจยัและพฒันาในหวัข้อเร่ืองตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องร่วมกนั และร่วมกบัอาจารย์จาก

สถาบนัการศกึษาและผู้ทรงคณุวฒุิท่ีเก่ียวข้องเป็นกรรมการสอบป้องกนัสารนิพนธ์ซึง่สามารถนําไปใช้

เป็นข้อมลูสําหรับการพฒันาสถานประกอบได้ด้วย และสอดคล้องกบัผลการวิจยัของ ธวชัชยั ทีฆชณุหเถียร 

และคนอ่ืนๆ(2542: บทคดัยอ่) ได้ทําการวิจยัเร่ืองผลการดําเนนิงานโครงการสหกิจศกึษาและพฒันา

อาชีพในหลกัสตูรระดบัปริญญาตรีระยะท่ี  1 ผลการวิจยัพบวา่หลงัจากท่ีนกัศกึษากลบัจากการ

ปฏิบตังิานแล้วได้มีการจดัสมัมนาเพ่ือเปิดโอกาสให้นกัศกึษาได้นําเสนอผลการปฏิบตังิานของตนเอง

ตอ่ท่ีประชมุซึง่การดําเนินงาน ดงักลา่วสถานประกอบการท่ีร่วมโครงการฯ  มีความเหน็วา่มีความ

เหมาะสมมาก และนกัศกึษาท่ีออกปฏิบตังิานมีความเห็นตอ่กระบวนการดําเนินงานของโครงการสหกิจ

ศกึษาและพฒันาอาชีพวา่การจดัการโดยรวมของโครงการฯ  มีสว่นเป็นอยา่งมากในการสนบัสนนุให้

ทัง้นกัศกึษาและการดําเนนิงานโครงการฯ ลลุว่งไปได้ด้วยดี  
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ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช้ 

 1. มหาวิทยาลยัศรีปทมุควรสง่เสริมและสนบัสนนุให้มีการนํารูปแบบการจดัการสหกิจศกึษาท่ี

ได้จากการศกึษาไปใช้ ปรับปรุงและพฒันา การดําเนินงานสหกิจศกึษา และตดิตามผลเป็นระยะ 

วิเคราะห์ข้อจํากดัท่ีอาจจะเกิดขึน้เพ่ือนําไปปรับให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึน้   

 2. มหาวิทยาลยัศรีปทมุ ควรสง่เสริมและสนบัสนนุให้มีการจดัอบรมสมัมนาเชงิปฏิบตักิาร

ด้านการดําเนินงานสหกิจศกึษากบับคุลากรทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง ได้ แก่ คณาจาร ย์ เจ้าหน้าท่ีประจํา

คณะ สาขาวิชา บคุลากรประจําหนว่ยงานสหกิจศกึษา และนกัศกึษาเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจอนั

จะทําให้เกิดประโยชน์สงูสดุในการดําเนินงานสหกิจศกึษา 

 3. มหาวิทยาลยัศรีปทมุ ควรสง่เสริมและสนบัสนนุให้มีการจดัอบรมสมัมนาเพ่ือสร้างความรู้

ความเข้าใจเก่ียวกบั การดําเนินงาน สหกิจศกึษา ให้แก่สถานประกอบการ  และเปิดโอกาสให้สถาน

ประกอบการเข้ามามีสว่นร่วมในการดําเนนิงานสหกิจศกึษามากขึน้ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือท่ีดี

ระหวา่งกนัอนัจะทําให้การดําเนินงานสหกิจศกึษาบรรลผุลสมัฤทธ์ิและมีประสิทธิภาพย่ิงขึน้  

 4. มหาวิทยาลยัศรีปทมุ ควรสง่เสริมและสนบัสนนุให้มีการนํารูปแบบการจดัการสหกิจศกึษา

ท่ีได้จากการศกึษาไ ปใช้ปรับปรุงและพฒันา ในการจดัดําเนินงานสหกิจศกึษานานาชาตใินบางคณะ 

สาขาวิชาท่ีมีความพร้อม และขยายไปยงัทกุคณะ สาขาวิชาในลําดบัตอ่ไป เพ่ือเตรียมพร้อมในการ

พฒันาศกัยภาพนกัศกึษาก้าวสูป่ระชาคมอาเซียน     

 5. มหาวิทยาลยัศรีปทมุ ควรสง่เสริมและสนบัสนนุให้มีการนํารูปแบบการจดัการสหกิจศกึษา

ท่ีได้จากการศกึษาไปปรับปรุงและพฒันาเพ่ือนําไปใช้ในการจดัดําเนินงานสหกิจศกึษาสําหรับคณาจารย์

หรือบคุลากรเพ่ือให้มีการแลกเปล่ียนและถ่ายโอนบคุลากรระหวา่งมหาวิทยาลยักบัสถานประกอบการ  

ในการเรียนรู้ เพิม่ทกัษะและประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ อนัจะนํามาซึง่ความร่วมมือและ

คณุภาพทางวิชาการ 
 
 ข้อเสนอแนะสาํหรับการทาํวิจัยครัง้ต่อไป 

 1. ควรมีการศกึษาเก่ียวกบัรูปแบบการจดัการสหกิจศกึษานานาชาต ิเพ่ือเป็นแนวทาง

สําหรับการจดัสหกิจศกึษานานาชาตใิห้มีประสิทธิภาพย่ิงขึน้   

 2. ควรมีการศกึษาตดิตามผลสมัฤทธ์ิของนกัศกึษาสหกิจศกึษาเปรียบเทียบกบันกัศกึษาท่ี

ไมไ่ด้เข้าร่วมโครงการสหกิจศกึษา  รวมทัง้สํารวจข้อมลูเพ่ือนํามาปรับปรุงการดําเนนิงานสหกิจศกึษา

ตอ่ไป 

 3. ควรมีการศกึษาพฒันารูปแบบการจดัการสหกิจศกึษาของสถานประกอบการ  
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 4. ควรมีการศกึษาและกําหนดมาตรการในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของนกัศกึษาท่ี

เกิดจากผลงานสหกิจศกึษาท่ีสถานประกอบการมอบหมายให้รับผดิชอบปฏิบตังิาน  รวมทัง้กระตุ้นให้

เกิดการพฒันาอยา่งตอ่เน่ืองและพฒันาตอ่ยอดความร่วมมือทางวิชาการกบัสถานประกอบการ 

 5. ควรมีการศกึษาและพฒันาระบบการประกนัคณุภาพการดําเนนิงานสหกิจศกึษา เพ่ือเป็น

กลไกในการควบคมุ ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานสหกิจศกึษา 
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- ประธานฝ่ายประชาสมัพนัธ์ คณะกรรมการ 

  บริหารสมาคมสหกิจศกึษาไทย 

2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฒั  ไทยอดุม - ผู้ อํานวยการศนูย์กิจการนานาชาติ  

  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี 

- คณะกรรมการบริหารสมาคมสหกิจศกึษาไทย 

3. ดร.เกตวุดี  พทุธภมิูพิทกัษ์ - รองคณบดีฝ่ายวิจยั สาขาวิชาการท่องเท่ียว 

   ภาควิชาบริหารธรุกิจ คณะวิทยาการจดัการ 

   และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

-  คณะกรรมการบริหารสมาคมสหกิจศกึษาไทย 

4. ดร.วราภรณ์  ไทยมา - ผู้ อํานวยการหลกัสตูรบริหารการศกึษาดษุฎี 

  บณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์  

  มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

5. ดร. สิรินธร  สินจินดาวงศ์ - ผู้ อํานวยการศนูย์สนบัสนนุและพฒันาการเรียน   

  การสอน มหาวิทยาลยัศรีปทมุ  
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญ  

1. นายสภุทัร  จําปาทอง ผู้ อํานวยการสํานกัประสานและสง่เสริมกิจการ

อดุมศกึษา สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 

2. นางพนัทิพา  รุ่งเรืองวารินทร์ นกัวิชาการศกึษาชํานาญการ 

สํานกัประสานและสง่เสริมกิจการอดุมศกึษา 

สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 

3. ดร.อสันียา  สวุรรณศิริกลุ ท่ีปรึกษาบริษัทในฯ กลุม่สมบรูณ์ 

4. ดร.อลงกต  ยะไวท์ หวัหน้าฝ่ายพฒันาสหกิจศกึษา  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี 

คณะกรรมการบริหาร สมาคมสหกิจศกึษาไทย 

5. ผศ.ดร.ผดงุศกัด์ิ  สขุสอาด ผู้ อํานวยการศนูย์สหกิจศกึษาและพฒันาอาชีพ 

มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 

6. นายเรืองยศ  วชัรเกต ุ   ผู้ อํานวยการศนูย์สหกิจศกึษาและพฒันาอาชีพ 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

คณะกรรมการบริหาร สมาคมสหกิจศกึษาไทย 

7. นายณชัติพงษ์  อทูอง ผู้ อํานวยการสาํนกัสหกิจศกึษา  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ 

คณะกรรมการบริหาร สมาคมสหกิจศกึษาไทย 

8. ผศ.พชันี  นนทศกัด์ิ ประธานเครือขา่ยพฒันาสหกิจศกึษาภาคตะวนัออก 

คณบดีคณะการจดัการและการท่องเท่ียว  

มหาวิทยาลยับรูพา 

คณะกรรมการบริหาร สมาคมสหกิจศกึษาไทย 

9. นายเอกราช  แก้วเขียว หวัหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  ศนูย์สหกิจศกึษาและ

พฒันาอาชีพ มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 

10. ผศ.ดร.วารุณี  ศิริจรจารุ อาจารย์ประจําภาควิชาอารักพืช  

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลยัแม้โจ้ 

11. ดร.พชัราพร  รัตนวโรภาส อาจารย์ประจําคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

อาจารย์ท่ีปรึกษาและอาจารย์นิเทศงานสหกิจศกึษา 
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12. นางภทัริกา  สิงห์สถิตย์     

 

นกัวิชาการศกึษา (หวัหน้างานสนบัสนนุวิชาการ กอง

บริการการศกึษา มหาวิทยาลยันเรศวร) 

รับผิดชอบการประสานงานโครงการสหกิจศกึษา

มหาวิทยาลยันเรศวร และเครือข่ายสหกิจศกึษา

ภาคเหนือตอนลา่ง 

13. นางสาวพชัรี  พรหมคช อาจารย์ประจําคณะนิเทศศาสตร์  

อาจารย์ท่ีปรึกษาและอาจารย์นิเทศงานสหกิจศกึษา 

มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

14. รศ.ดร.วนัดี  สทุธรังสี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศกึษา 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

15 นางสาวหทยัรัตน์   บณัฑิตยารักษ์ ผู้ประสานงานสหกิจศกึษา หลกัสตูรบริหารธุรกิจ 

วิชาเอกเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจดัการระบบขนสง่  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวนัออก 

16 นายณฎัฐ์  ตัง้ปรีชาพาณิชย์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

อาจารย์ท่ีปรึกษาและอาจารย์นิเทศงานสหกิจศกึษา 

17 ผศ.ศิริวรรณ  เสาร์ชยั ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบญัชี  

มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

หนังสือขอเชญิเป็นผู้เชียวชาญ 
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 ประเดน็ในการสัมภาษณ์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



182 
 

ประเดน็ในการสัมภาษณ์  

 

ประเดน็ในการสมัภาษณ์หวัหน้างานและบคุลากรประจําศนูย์สหกิจศกึษาฯ 

1. วิธีการจดัหนว่ยงานสหกิจศกึษา  

2. วิธีการจดัโครงสร้างองค์กรของหนว่ยงานสหกิจศกึษาเพ่ือรองรับภารกิจ การบริหารจดัการ

และเอือ้ตอ่การให้บริการผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง  

3. วิธีการกําหนดบคุลากร ตําแหนง่ หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

4. วิธีการจดัอปุกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และสิ่งอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานสหกิจ

ศกึษา  

5. วิธีการจดัหลกัสตูรรายวิชาสหกิจศกึษา และการกําหนดภาคการศกึษาในการออกปฏิบตังิาน

สหกิจศกึษา  

6. มีการวางแผน ดําเนินงานตามแผน และประเมินผล ปรับปรุงการดําเนินงานหรือไม ่อยา่งไร 

7. มีการตดิตอ่ประสานงานกบัผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินงานสหกิจศกึษาทัง้ภายในและ

ภายนอกอยา่งไร 

8. มีแนวทางในการเตรียมความพร้อมแก่นกัศกึษาก่อนออกปฏิบตังิานสหกิจศกึษาอยา่งไร  

9. มีวิธีการในการจดัหางานให้นกัศกึษาอยา่งไร 

10. มีวิธีการจบัคูห่รือคดัเลือกนกัศกึษาเข้าปฏิบตังิานสหกิจศกึษาในสถานประกอบการอยา่งไร  

11. กรณีนกัศกึษาไมไ่ด้รับการคดัเลือกให้เข้าปฏิบตังิานในสถานประกอบการ มีวิธีการชว่ยเหลือ

อยา่งไร 

12. มีวิธีการนเิทศงานสหกิจศกึษาอยา่งไร 

13. มีวิธีการตดิตาม ให้คําปรึกษา แก้ไขปัญหาให้แก่นกัศกึษาอยา่งไร  

14. สถานประกอบการมีการจา่ยคา่ตอบแทนหรือสวสัดกิารให้แก่นกัศกึษาหรือไม ่อยา่ งไร 

15. มีวิธีการประเมนิผลการปฏิบตังิานสหกิจศกึษาของนกัศกึษาอยา่งไร 

16. มีการให้บริการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือตอ่เน่ืองจากการดําเนินงานสหกิจศกึษา 
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ประเดน็ในการสมัภาษณ์ผู้บริหารและอาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศกึษา 

1. คณะ/สาขาวิชามีวิธีการในการจดัผู้ รับผดิชอบสหกิจศกึษาอยา่งไร มีบทบาทหน้าท่ีอะไร 

2. คณะ/สาขาวิชามีวิธีการในการดําเนินงานสหกิจศกึษาในสว่นของคณะ/สาขาอยา่งไร 

3. คณะ/สาขาวิชามีแนวทางหรือวิธีการในการจดักิจกรรมเตรียมความพร้อมให้แก่นกัศกึษาก่อน

ออกปฏิบตังิานในสถานประกอบการหรือไม ่อยา่งไร 

4. ได้รับข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินงานสหกิจศกึษาจากหนว่ยงานสหกิจศกึษาฯ อยา่งไร  

5. การจดับคุลากรประจําศนูย์สหกิจศกึษาฯ (หนว่ยงานสหกิจศกึษาฯ) เพ่ือให้การสนบัสนนุ

กิจกรรมการดําเนินงานสหกิจศกึษาของคณะ/สาขาวิชามีจํานวนเพียงพอ เหมาะสม และ

สอดคล้องหรือไม ่อยา่งไร 

6. คณะ/สาขาวิชามีวิธีการในการจบัคูห่รือคดัเลือกนกัศกึษาเข้าปฏิบตังิานในสถานประกอบการ

หรือไม ่อยา่งไร 

7. ลกัษณะงานท่ีนกัศกึษาได้รับมอบหมายให้ปฏิบตัใินสถานประกอบการสอดคล้องหรือตรงกบั

สาขาวิชาชีพของนกัศกึษาหรือไม ่อยา่งไร 

8. มีความร่วมมือระหวา่งคณาจารย์ ศนูย์สหกิจศกึษาฯ และสถานประกอบการในการแก้ไข

ปัญหาให้กบันกัศกึษาหรือไม ่อยา่งไร 

9. มีความร่วมมือระหวา่งคณาจารย์ ศนูย์สหกิจศกึษาฯ และสถานประกอบการในการ

ประเมินผลการปฏิบตังิานของนกัศกึษาในระหวา่งการปฏิบตังิานในสถานประกอบการ และ

หลงัการปฏิบตังิานสหกิจศกึษาหรือไม ่อยา่งไร 
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ประเดน็ในการสมัภาษณ์นกัศกึษาสหกิจศกึษา 

1. นกัศกึษาได้รับข้อมลูขา่วสาร และการประสานงานจากศนูย์สหกิจศกึษาด้วยวิธีใด อยา่งไร  

2. ศนูย์สหกิจศกึษาฯ มีการจดับคุลากร ทรัพยากร และสารสนเทศเพ่ือให้บริการแก่นกัศกึษา

เพียงพอ เหมาะสมหรือไม ่อยา่งไร 

3. ศนูย์สหกิจศกึษาฯ และคณะ/สาขาวิชามีวิธีการชว่ยเหลือนกัศกึษาท่ีไมไ่ด้รับการคดัเลือกจาก

สถานประกอบการให้เข้าปฏิบตังิานหรือไม ่อยา่งไร 

4. ศนูย์สหกิจศกึษาฯ และคณะ/สาขาวิชา มีการจดักิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนออก

ปฏิบตังิานในสถานประกอบการหรือไม ่อยา่งไร 

5. ศนูย์สหกิจศกึษาฯ และคณะ/สาขาวิชามีการไปนเิทศงานสหกิจศกึษาระหวา่งท่ีนกัศกึษา

ปฏิบตังิานในสถานประกอบการหรือไม ่อยา่งไร 

6. มีความร่วมมือระหวา่งคณาจารย์ ศนูย์สหกิจศกึษาฯ และสถานประกอบการในการตดิตาม

ความก้าวหน้า ให้คําปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้กบันกัศกึษาหรือไม ่อยา่งไร  

7. มีความร่วมมือระหวา่งคณาจารย์ ศนูย์สหกิจศกึษาฯ และสถานประกอบการในการ

ประเมินผลการเรียนรู้และการปฏิบตังิานของนกัศกึษาในระหวา่งการปฏิบตังิานในสถาน

ประกอบการ และหลงัการปฏิบตังิานสหกิจศกึษาหรือไม ่อยา่งไร 
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ประเดน็ในการสมัภาษณ์ผู้ประสานงานหรือพนกังานท่ีปรึกษา   

1. หนว่ยงานของทา่นมีนโยบายสง่เสริม สนบัสนนุการดําเนนิงานสหกิจศกึษาหรือไม ่อยา่งไร 

2. ทา่นได้รับข้อมลูขา่วสาร และการตดิตอ่ประสานงานจากศนูย์สหกิจศกึษาฯ ด้วยวิธีการใด 

อยา่งไร  

3. ทา่นมีวิธีการในการคดัเลือกนกัศกึษาเข้าปฏิบตังิานสหกิจศกึษาในหนว่ยงานทา่นหรือไม ่

อยา่งไร   

4. หนว่ยงานทา่นมีการจา่ยคา่ตอบแทนหรือสวสัดกิารให้แก่นกัศกึษาหรือไม ่อยา่งไร 

5. ทา่นมีวิธีการในการสอนงาน ให้คําปรึกษา แก้ไขปัญหาให้แก่นกัศกึษาในระหวา่งท่ีปฏิบตังิาน

ในสถานประกอบการหรือไม ่อยา่งไร 

6. ทา่นมีความร่วมมือกบัคณาจารย์ และศนูย์สหกิจศกึษาฯ ในการประเมนิผลการปฏิบตังิาน

ของนกัศกึษาในระหวา่งการปฏิบตังิานในสถานประกอบการ และหลงัการปฏิบตังิานสหกิจ

ศกึษาหรือไม ่อยา่งไร 

7. ทา่นมีความร่วมมือกบัคณาจารย์ และศนูย์สหกิจศกึษาฯ ในการนิเทศงานสหกิจศกึษา

ระหวา่งท่ีนกัศกึษาปฏิบตังิานในสถานประกอบการหรือไม ่อยา่งไร 
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ภาคผนวก ง 
แบบสอบถาม 

 



 
 

                                                                                                                                                                                              

แบบสอบถามเพือการวิจยั 
เรือง การพฒันารูปแบบการจัดการสหกิจศกึษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

คาํชีแจง  

1. การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม และตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปได

ของรูปแบบการจัดการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

2. แบบสอบถามฉบับนี้ประกอบดวยกลุมขอความที่แสดงถึงรูปแบบการจัดการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งกลุมขอความเหลานี้ไดมา
จากการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลที่ผูวิจัยไดศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานสหกิจศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งขอมูลองคความรูดานสหกิจ
ศึกษาทั้งในรูปสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาจําแนก จัดกลุม วิเคราะห และสังเคราะหสรางเปนแบบสอบถาม  

3. แบบสอบถามฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อสํารวจความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเหมาะสมของขอความในแตละขอรายการ เพื่อพิจารณาถึง
รูปแบบการจัดการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยเกณฑในการพิจารณาคาความเหมาะสมแตละขอรายการนั้นจําแนกเปนมาตราสวนประมาณคา 
5 ระดับ ดังนี้ 

  5 หมายถงึ   ขอความนัน้มคีวามเหมาะสมมากที่สุด 

  4 หมายถงึ ขอความนัน้มคีวามเหมาะสมมาก   

  3 หมายถงึ ขอความนัน้มคีวามเหมาะสมปานกลาง   

2  หมายถงึ ขอความนัน้มคีวามเหมาะสมนอย  
  1 หมายถงึ ขอความนัน้ไมเหมาะสม   
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ความเหมาะสมในทีนี หมายถึง ความเหมาะสมของขอความในแตละขอรายการในแบบสอบถาม ซึ่งถือเปนขอความที่มีความสําคัญและ
เกี่ยวเนื่องควรนําไปเปนแนวทางในการจัดการสหกิจศึกษาเพื่อเปนแนวทางการดําเนินงานสหกิจศึกษาของทุกฝายที่เกี่ยวของตามที่ควรจะเปน  ซึ่งอาจจะ
มีความแตกตางจากรูปแบบการจัดการ    สหกิจศึกษาที่เคยดําเนินการมาแลว หรือที่กําลังดําเนินการอยูในปจจุบัน 

 
รูปแบบการจดัการสหกิจศึกษา 

ระดับความเหมาะสม  
ขอเสนอแนะ 1 2 3 4 5 

1. การจัดหลกัสูตรสหกจิศึกษา 

1.1 การกําหนดหมวดรายวิชาสหกิจศึกษา และจํานวนหนวยกิต

 1) การจัดใหมีรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาเปนรายวิชาในกลุมวิชาแกน

 2) การกําหนดใหมีรายวิชาเตรยีมสหกิจศึกษาในหลักสูตรมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

จํานวน 1 หนวยกิต 

 3) การกําหนดใหมีรายวิชาเตรยีมสหกิจศึกษาในหลักสูตรวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี      

จํานวน 3 หนวยกิต 

 4) การจัดรายวิชาสหกจิศึกษาเปนรายวิชาในกลุมวิชาเอกเลือกจํานวน 6 หนวยกิต โดย

กําหนดใหเรียนในทุกหลักสตูรเหมือนกนั 

1.2 การจัดแผนการเรียนสหกิจศึกษา

 1)   การกําหนดใหคณะ/สาขาวิชาสามารถจัดแผนการเรยีนรายวิชาสหกิจศึกษาไวในภาค

      การศึกษาใดก็ไดในปที่ 3 หรือปที ่4 ของหลักสูตรตามความเหมาะสมของวิชาชพี 
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รูปแบบการจดัการสหกิจศึกษา 

ระดับความเหมาะสม  
ขอเสนอแนะ 1 2 3 4 5 

 2)   การกําหนดใหจัดแผนการเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาไวในภาคการศึกษากอนราย

      วิชาสหกิจศึกษา   

 3)   การกําหนดใหนักศึกษาออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเปนเวลา 1 ภาคการศึกษา โดยมี

      ระยะเวลา 16 สัปดาหอยางตอเนื่อง 

2. การจัดหนวยงานสหกิจศึกษา 
2.1 การจัดโครงสรางหนวยงานสหกิจศึกษา

 1) การจัดตั้งศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชพีเปนหนวยงานกลางระดับสถาบนั มี

ภาระหนาที่กํากับดูแล สงเสริมและสนับสนุนการดําเนนิงานสหกิจศึกษาของคณะ 

 2) การจัดตั้งศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชพีเปนหนวยงานภายใตกลุมงานมาตรฐาน

และบริการการศึกษา ซึง่กาํกับดูแลโดยรองอธิการบดี  

 3) การกําหนดใหโครงสรางศูนยสหกิจศึกษาฯ ประกอบดวย 2 งานหลกั คือ (1) งาน    

สหกิจศึกษา และ (2) งานพฒันาอาชีพ     

 4) การกําหนดใหจัดแบงสวนงานยอยของงานสหกิจศึกษาออกเปน 3 งาน คือ (1) งาน

บริหารทัว่ไปและนิเทศงาน (2) งานพฒันาสหกิจศึกษา และ (3) งานสารสนเทศ 

 5) การกําหนดใหจัดแบงสวนงานยอยของงานพัฒนาอาชพีออกเปน 2 งาน คือ (1) งาน

พัฒนาอาชพี และ (2) งานจดัหางาน 
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รูปแบบการจดัการสหกิจศึกษา 

ระดับความเหมาะสม  
ขอเสนอแนะ 1 2 3 4 5 

2.2 รูปแบบการบริหารงาน และกลยุทธที่ใชในการดําเนินงานสหกิจศึกษา

 1) การกําหนดใหมีคณะกรรมการบริหารศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชพีทาํหนาที่

กําหนดนโยบาย รูปแบบการดําเนินงาน ระเบียบ กํากับ ติดตามการดาํเนนิงานของ

ศูนยสหกิจศึกษาฯ     

 2) การกําหนดใหผูชวยคณบดีฝายวิชาการประจําคณะเปนผูกํากับดูแลการดําเนนิงาน

สหกิจศึกษาของคณะ/สาขาวิชา และประสานงานกับศูนยสหกิจศึกษาฯ     

 3) การกําหนดใหอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจําคณะ/สาขาวิชา ทําหนาที่ดูแล ให

คําปรึกษา รับรองคุณภาพงาน นิเทศงานและประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา  

 4) กําหนดใหมีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบของเจาหนาที่ศูนยสหกิจศึกษาฯ เพื่อทาํ

หนาที่ในการประสานงานและดูแลแตละคณะ/สาขาวิชาโดยเฉพาะ 

 5) การกําหนดใหเจาหนาที่ศนูยสหกิจศึกษาฯ ทําหนาทีป่ระสานงานสถานประกอบการ

เพื่อสรางความสัมพนัธที่ยั่งยืน 

 6) การกําหนดใหเจาหนาที่ศนูยสหกิจศึกษาฯ รวมกับคณะ/สาขาวิชา รับผิดชอบในการ

จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมนักศึกษา    

 

 7) การกําหนดใหเจาหนาที่ศนูยสหกิจศึกษาฯ ทําหนาที่ใหคาํปรึกษา แนะนํา แกไข

ปญหาแกนักศึกษาทั้งกอน ระหวาง และหลังการปฏิบตัิงานสหกจิศึกษา โดย

ประสานงานกบัคณะ     

190



 
 

                                                                                                                                                                                              

 
รูปแบบการจดัการสหกิจศึกษา 

ระดับความเหมาะสม  
ขอเสนอแนะ 1 2 3 4 5 

 8) สรางความรวมมือกับสถานประกอบการเพื่อกําหนดใหมีพนกังานที่ปรึกษาใหแก

นักศึกษาสหกจิศึกษา ทาํหนาที่ดูแล ใหคําปรึกษา แนะนาํการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ของนักศึกษาในสถานประกอบการ รวมทัง้ประเมนิผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

 9) การกําหนดใหมีการบนัทึกขอมูลการติดตอกับสถานประกอบการไวอยางตอเนื่อง 

 10) การจัดใหมีขอบังคับมหาวทิยาลัยศรีปทมุวาดวยสหกิจศึกษา 

 11) การจัดใหมีคูมือสหกิจศึกษา ปฏิทนิกิจกรรมและขั้นตอนในการดําเนนิงานสหกิจ

ศึกษาทุกกระบวนการเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

 12) มีการใชเทคนคิการติดตอสื่อสารหลากหลายชองทางกบัทุกฝายที่เกีย่วของทั้งภายใน

และภายนอก ไดแก โทรศัพท โทรสาร  e-mail  เว็บไซต  ไปรษณีย  ปายประกาศ การ

แจก/สงเอกสาร แผนพับ โปสเตอร คูมือ เปนตน 

 13) กําหนดใหมีการวิเคราะหปจจัยภายในและภายนอกทีม่ีผลกระทบตอการดําเนินงาน

สหกิจศึกษา (SWOT analysis) เพื่อจัดทํา/ทบทวนแผนยุทธศาสตร และแผน

ปฏิบัติงานประจําปงบประมาณที่สอดคลองกับยทุธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

 14) การจัดใหมกีารติดตามการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบตัิงานประจําปงบประมาณ 

และประเมินผลการปฏิบัติงานดวยตัวบงชี้ความสาํเร็จ (KPI)   

 15) การจัดใหมกีารประเมินผลการดําเนนิงานโครงการ นําเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารศูนยสหกิจศึกษาฯ และนําผลปรับปรุงการดําเนงิานตอไป   191



 
 

                                                                                                                                                                                              

 
รูปแบบการจดัการสหกิจศึกษา 

ระดับความเหมาะสม  
ขอเสนอแนะ 1 2 3 4 5 

2.3 การจัดบุคลากร ทรัพยากรสนับสนนุ และระบบสารสนเทศ

 1) กําหนดใหคณะกรรมการบรหิารศูนยสหกจิศึกษาฯ  ควรประกอบดวย รองอธิการบดี

เปนประธานกรรมการ ผูอํานวยการกลุมงานมาตรฐานและบริการการศึกษา 

ผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาฯ ผูอํานวยการสํานกังานทะเบียน ผูชวยคณบดีฝาย

วิชาการประจาํคณะ เปนกรรมการ และผูอํานวยการสํานักงานวิชาการ เปนกรรมการ

และเลขานุการ   

 2) การกําหนดใหโครงสรางศูนยสหกิจศึกษาฯ มีผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาฯ เปน

ผูบริหารสูงสุดและมีหัวหนางานสหกิจศึกษา และหัวหนางานพัฒนาอาชีพ   

 3) การจัดใหมีบคุลากรรับผิดชอบการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ดงันี ้(1) เจาหนาที่ภายใน

ศูนยสหกิจศึกษาฯ (2) บุคลากรภายนอกศูนยสหกิจศึกษาฯ ไดแก คณะกรรมการ

บริหารศูนยสหกิจศึกษาฯ  ผูชวยคณบดีฝายวิชาการประจําคณะ ผูรับผิดชอบงาน   

สหกิจศึกษาประจําคณะ อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ฝายบริหารงานบุคคลหรือ

ทรัพยากรมนษุย และพนกังานที่ปรึกษาในสถานประกอบการ 

 4) ประสานงานกบัสวนงานภายในทีเ่กี่ยวของเพื่อจัดใหมีวสัดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช 

สถานที ่ระบบสารสนเทศ และโสตทัศนูปกรณ ที่จาํเปนอยางเพียงพอตอการ

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา    
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รูปแบบการจดัการสหกิจศึกษา 

ระดับความเหมาะสม  
ขอเสนอแนะ 1 2 3 4 5 

 5) การจัดใหมีระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทั้ง

รูปแบบอิเล็กทรอนิกส และรูปแบบเอกสาร     

 6) การจัดใหมีระบบเอกสารอิเล็กทรอนกิสทีส่ามารถเขาถงึไดงาย ไดแกคูมือสหกิจศึกษา 

แบบฟอรมเอกสาร ขั้นตอนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ปฏิทินและตารางกิจกรรม    

สหกิจศึกษา  

 7) จัดใหมีการจัดเก็บ บาํรุงรักษาทรัพยากรและสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพและทันสมยั 

3. การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานสหกิจศกึษา
3.1 การเตรียมความพรอมนักศกึษาสหกิจศึกษา  

 1) กําหนดใหมีการบรรยายในรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาหัวขอทีว่าดวยหลักการ แนวคิด 

ระเบียบ ขอบังคับเกี่ยวกับสหกิจศึกษา ทศิทางตลาดงาน ความคาดหวังของสถาน

ประกอบการ การเลือกงานและสถานประกอบการ  การเตรียมโครงงาน กาํหนดหัวขอ 

ลักษณะและรายละเอยีดของโครงงานสหกิจศึกษา วธิีการทําโครงงาน และรายงานที่

เกี่ยวของกับวชิาชีพ ปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไขในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา      

 2) การจัดใหมกีิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษากอนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

 3) กําหนดใหคณะ/สาขาวิชาจดัใหมีการบรรยายในหวัขอทีจ่ําเปนซึ่งเกี่ยวของเฉพาะ

วิชาชพีเพื่อเติมเต็มศักยภาพนกัศึกษา  
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รูปแบบการจดัการสหกิจศึกษา 

ระดับความเหมาะสม  
ขอเสนอแนะ 1 2 3 4 5 

 4) การจัดใหมกีารจัดทํา รวบรวมสาระความรูที่เกีย่วของและมีประโยชนตอการดําเนินงาน   

สหกิจศึกษาเผยแพรเปนสื่ออิเล็กทรอนกิสผานเว็บไซดศูนยสหกิจศึกษาฯ  

 5) กําหนดใหมีการประเมินผลการจัดกิจกรรม วิเคราะหและนําผลไปปรับปรุงการจัด

กิจกรรมที่เกี่ยวของตอไป และแจงผลการประเมินตอทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารศูนย

สหกิจศึกษาฯ  

3.2 การจัดหางานและการรับรองงานสหกิจศึกษา

 1) การจัดใหมกีารสํารวจและจดัทําฐานขอมลูเกี่ยวกับลักษณะงานที่นกัศึกษาสหกิจศึกษา

ควรปฏิบัติในแตละสาขาวิชา พรอมระบทุกัษะพื้นฐานทีจ่ําเปนสาํหรับลักษณะงาน   

ตาง ๆ ประชาสัมพันธใหนักศึกษาและผูที่เกี่ยวของทุกฝายรับทราบ 

 2) การเปดโอกาสใหนักศกึษาแจงรายชื่อสถานประกอบการที่ตองการไปปฏิบัติงานสหกิจ

ศึกษา ผานเจาหนาที่ศูนยสหกิจศึกษาฯ เพื่อทาํการติดตอประสานงานสถาน

ประกอบการตอไป  

 3) การกําหนดใหมีเกณฑมาตรฐานของลกัษณะงานทีม่ีคณุภาพเพื่อเปนแนวทางสาํหรับ

การพิจารณารบัรองคุณภาพงาน 

 4) การกําหนดใหเจาหนาที่ศนูยสหกิจศึกษาฯ รวมกับคณะ/สาขาวิชาประสานงานสถาน

ประกอบการเพื่อจัดหางานที่มีคุณภาพและเพียงพอกบัการปฏิบัติงานของนักศึกษา   

สหกิจศึกษาในแตละสาขาวชิา  194



 
 

                                                                                                                                                                                              

 
รูปแบบการจดัการสหกิจศึกษา 

ระดับความเหมาะสม  
ขอเสนอแนะ 1 2 3 4 5 

 5) การกําหนดใหอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจําสาขาวิชาพิจารณาลักษณะงานและ

รับรองคุณภาพงานที่สถานประกอบการเสนอมา โดยพจิารณาตามเกณฑทีก่ําหนดไว 

 6) การจัดใหมวีิธกีารทีห่ลากหลายในการจัดหางานสหกิจศึกษา ไดแก หนงัสือเชิญ 

โทรศัพท โทรสาร e-mail การเขาพบสถานประกอบการ 

 7) การจัดใหมกีารจัดทําฐานขอมูลสถานประกอบการโดยระบุลักษณะงาน คาตอบแทน

และสวัสดิการในแตละภาคการศึกษาเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยสหกิจ

ศึกษาฯ   

3.3 การคัดเลือกนกัศึกษาเขาปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

 1) การจัดใหมกีารประชาสัมพนัธขอมูลสถานประกอบการ ตําแหนงงาน ลักษณะงาน 

เงื่อนไขการทํางาน คาตอบแทนและสวัสดิการ คุณสมบัติของนักศึกษาและขอกําหนด

อื่นๆ ที่สถานประกอบการเสนอมาผานเว็บไซดศูนยสหกจิศึกษาและคณะ 

 2) กําหนดใหนักศึกษาสามารถเลือกสมัครเขาปฏิบัติงานสหกิจศึกษากบัสถาน

ประกอบการทีไ่ดประชาสัมพนัธไวตามความสนใจ โดยสามารถเลือกสถานประกอบการ

ได 1 แหงตอครั้ง   

 3) การกําหนดใหอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจําสาขาวิชา มีหนาที่ใหคําแนะนาํการ

เลือกตําแหนงงาน สถานประกอบการแกนักศึกษา และเปนผูใหความเห็นชอบนักศกึษา

เพื่อเขาปฏิบัตงิานในสถานประกอบการที่นกัศึกษาสมัคร    
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รูปแบบการจดัการสหกิจศึกษา 

ระดับความเหมาะสม  
ขอเสนอแนะ 1 2 3 4 5 

 4) การกําหนดใหเจาหนาที่ศนูยสหกิจศึกษาฯ ทําหนาที่ใหบริการขอมูล ใหคําปรึกษา

นักศึกษาในการสมัครงาน การเขาสัมภาษณงานกับสถานประกอบการ  การประกาศผล

การคัดเลือกงานสหกิจศึกษา  

 5) การกําหนดใหเจาหนาที่ศนูยสหกิจศึกษาฯ จัดเตรียมเอกสารที่เกีย่วของและ

ประสานงานสถานประกอบการในการเขารายงานตวัปฏิบัติงานสหกจิศึกษาของ

นักศึกษา  

 6) การกําหนดใหเจาหนาที่ศนูยสหกิจศึกษาฯ ประสานงานคณะ/สาขาวิชาเพื่อพิจารณา

เลือกสถานประกอบการใหกบันักศึกษาเขาปฏิบัติงานในกรณีทีน่ักศึกษาไมผานการ

คัดเลือกจากสถานประกอบการ  

3.4 การใหคําปรึกษา แกไขปญหา และการนิเทศงานสหกิจศึกษา

 1) มีการกาํหนดผูรับผิดชอบในการใหคําปรึกษาและแกไขปญหาแกนักศึกษาทั้งใน

กระบวนการกอน ระหวางและหลังการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประกอบดวย 

เจาหนาที่ศนูยสหกิจศึกษาฯ อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ฝายบริหารงานบุคคลหรือ

ฝายบริหารทรพัยากรมนษุย และพนกังานที่ปรึกษาในสถานประกอบการ  

 2) การจัดใหมวีิธกีารหรือชองทางที่หลากหลายในการใหคาํปรึกษา และแกไขปญหาแก

นักศึกษาสหกจิศึกษา เชน โทรศัพท e-mail Facebook     
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รูปแบบการจดัการสหกิจศึกษา 

ระดับความเหมาะสม  
ขอเสนอแนะ 1 2 3 4 5 

 3) การกําหนดใหอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจําสาขาวิชาทําหนาทีน่ิเทศงานสหกจิ

ศึกษานักศึกษาทุกคนที่ไปปฏิบัติงานสหกจิศึกษา ณ สถานประกอบการอยางนอย 1 

ครั้ง   

 4) การกําหนดใหอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจําสาขาวิชาศึกษาขอมูลที่เกีย่วของ

และจัดทําแผนการนิเทศงานนกัศึกษาสหกิจศึกษากอนการออกนเิทศงาน ณ สถาน

ประกอบการ    

 5) การกําหนดใหอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจําสาขาวิชา ติดตอประสานงานกับ

พนกังานที่ปรึกษาของนักศกึษาเพื่อแจงประเด็นและแผนการนิเทศงานลวงหนา       

 6) การนิเทศงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาควรเขา

พบและหารือรวมกนักับผูประสานงานสหกิจศึกษาและ/หรือพนกังานที่ปรึกษาของ

นักศึกษาสหกจิศึกษา และนกัศึกษา โดยควรใชเวลาอยางเพยีงพอและเหมาะสม  

 7) การกําหนดใหอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาตองประเมนินักศึกษาและสถาน

ประกอบการ ตามเกณฑทีก่าํหนดในแบบประเมิน      

3.5 การจัดคาตอบแทนและสวสัดิการใหนกัศกึษาสหกิจศึกษา 

 1) การกําหนดใหเจาหนาที่ศนูยสหกิจศึกษาฯ และผูรับผิดชอบประจําคณะรวมกนั

ประสานงานสถานประกอบการเพื่อชี้แจงหลักการสหกจิศึกษาเกี่ยวกบัเรื่องคาตอบแทน

และสวัสดิการ ที่สถานประกอบการจะพึงจาย ใหแกนกัศกึษาในอัตราทีเ่หมาะสม  197



 
 

                                                                                                                                                                                              

 
รูปแบบการจดัการสหกิจศึกษา 

ระดับความเหมาะสม  
ขอเสนอแนะ 1 2 3 4 5 

 2) กําหนดใหมีการจัดทําเอกสารสิทธิประโยชนทางภาษีทีส่ถานประกอบการจะไดรับใน

การเขารวมสหกิจศึกษาทั้งรูปแบบเอกสารและอิเล็คทรอนิกสเพื่อเปนสื่อประชาสัมพันธ

แกสถานประกอบการในการพิจารณาจายคาตอบแทนและสวัสดิการแกนักศึกษา   

 3) การสรางความเขาใจที่ตรงกันในทุกฝายเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานสหกจิ

ศึกษาคือ การมุงเนนพัฒนาศักยภาพนักศกึษาผานการปฏิบัติงาน ณ สถาน

ประกอบการ ดังนัน้ไมควรคํานงึถงึปจจัยเรื่องคาตอบแทนและสวัสดิการเปนปจจัยหลัก

ในการตัดสินใจ 

3.6 การวัดและประเมินผลนักศกึษาสหกิจศึกษา

 1) การกําหนดใหมีการวัดและประเมินผลนักศกึษาสหกิจศึกษาในแตละกจิกรรมของ

กระบวนการกอนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาโดยอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ขอมลูที่

ใชประกอบการประเมินผล ไดแก การเขารวมกิจกรรม การสงงานและเอกสารตาม

กําหนดเวลา โดยมีการกาํหนดเกณฑการประเมิน 

 2) การกําหนดใหมีการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของนกัศึกษาสหกิจศึกษาใน

ระหวางการปฏิบัติงานโดยพนกังานที่ปรึกษา ขอมูลที่ใชประกอบการประเมินผลไดแก 

ความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบตอหนาที ่และคุณลักษณะสวน

บุคคล   

 

 

198



 
 

                                                                                                                                                                                              

 
รูปแบบการจดัการสหกิจศึกษา 

ระดับความเหมาะสม  
ขอเสนอแนะ 1 2 3 4 5 

 3) การกําหนดใหมีการวัดและประเมินผลรายงานฉบับสมบูรณของนักศึกษาสหกิจศึกษา

โดยอาจารยทีป่รึกษาสหกิจศึกษา โดยเกณฑการประเมินสอดคลองและเปนไปตาม

มาตรฐานทางวิชาการ 

 4) การกําหนดใหมีการวัดและประเมินผลการนําเสนอผลการปฏิบัติงานของนักศกึษา โดย

อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาและคณะกรรมการประจําคณะ/สาขาวิชา โดยมีเกณฑ

การประเมนิ 

 5) การกําหนดใหสถานประกอบการมีสวนรวมในการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานสห

กิจศึกษาของนักศึกษา โดยกําหนดสัดสวนคะแนนของสถานประกอบการรอยละ 50 

 6) การกําหนดใหอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาและคณะกรรมการประจําคณะ/สาขาวิชา 

มีการสรุปปญหาอุปสรรค จดุเดน จุดที่ควรพัฒนาของนกัศึกษา พรอมชี้แนะแนว

ทางการพัฒนาตนเองแกนกัศึกษา    

 7) การกําหนดใหนักศึกษาไดเสนอผลสะทอนกลับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และการ

ประเมินตนเองของนกัศึกษาโดยเปรียบเทยีบพัฒนาการที่เกิดขึ้นระหวางกอนและหลัง

การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

 8) การกําหนดใหการประเมนิผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษามีผลการประเมินเปนระดับ

คะแนน 8 ระดับไดแก A  B+ B  C+ C  D+ D  F   

 199



 
 

                                                                                                                                                                                              

 
รูปแบบการจดัการสหกิจศึกษา 

ระดับความเหมาะสม  
ขอเสนอแนะ 1 2 3 4 5 

4. การจัดบรกิารอื่นๆ ที่ตอเนื่องจากสหกิจศกึษา       
 1) การกําหนดใหมีการจัดกิจกรรมหลังสิน้สุดการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา

นอกเหนือจากการนาํเสนอผลการปฏิบัติงาน เชน การสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ 

จัดนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาสหกจิศึกษา โดยกจิกรรมดังกลาวถือเปนสวนหนึ่ง

ของการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน สหกิจศึกษาของนักศกึษา 

 2) การจัดใหมีบริการแนะแนวงานและอาชีพแกนักศึกษา  

 3) การจัดใหมกีิจกรรมเติมเต็มศักยภาพนักศกึษาหลังกลับจากการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา
โดยเนนหวัขอที่ยงัเปนจุดออน/จุดที่ควรพฒันาของนกัศึกษา     

 

 4) การจัดใหมกีิจกรรมเติมเต็มศักยภาพแกศษิยเกาทัง้ดานความรูทางวิชาการ วิชาชีพ 
และทักษะที่จาํเปนและทนัสมัย    

 

 5) การจัดใหมกีารติดตามสํารวจความกาวหนา และภาวะการมีงานทาํของบัณฑิตที่ผาน

การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

 

 6) การจัดใหมกีิจกรรมทางวิชาการรวมกนัระหวางสถานประกอบการกับมหาวิทยาลยั เชน 

การบริการวชิาการ การตอยอดผลงานทางวิชาการจากโครงงานสหกิจศึกษา การรวม

เปนผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคณุวุฒิ   
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ความคดิเหน็และข้อเสนอแนะอืนๆ
............................................................................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................................................. 
...............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................... 
            ขอขอบพระคุณผู้เชียวชาญทุกท่านทใีห้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม  

                        ผู้วิจัย 
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แบบสอบถามความคดิเหน็ของผู้เชียวชาญตามขันตอนเดลฟายรอบท ี2 
เรือง การพฒันารูปแบบการจัดการสหกิจศกึษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

  
คาํชีแจง  

1. แบบสอบถามฉบับนีเ้ปนแบบสอบถามสําหรับการวิจยัเรื่อง การพฒันารูปแบบการจัดการสหกจิศึกษา มหาวทิยาลยัศรีปทมุ ซึ่งรูปแบบการ
จัดการสหกจิศึกษาที่พัฒนาขึ้นจะเปนประโยชนตอผูทีม่ีสวนเกี่ยวของกับการดําเนนิงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุมทัง้ผูบริหาร อาจารย 
นักศึกษา บุคลากรดานสหกิจศึกษา และสถานประกอบการ ตลอดจนสถาบันอุดมศึกษาอืน่สามารถนาํผลการวิจัยไปปรับปรุงพัฒนาการดาํเนนิงานสหกจิ
ศึกษาของตนเองใหมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น  

2. การวิจัยครัง้นี้ผูวิจัยใชกระบวนการวิจัยแบบเดลฟาย (Delphi Technique) ในการรวบรวมความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญจากการตอบ
แบบสอบถาม โดยผูเชี่ยวชาญไดใหความคิดเห็นในรอบที ่1 เรียบรอยแลวซึ่งผูวิจยัไดนําผลมาวิเคราะหหาคามัธยฐาน (Median) และคาพิสัยระหวาง   
ควอไทล (Interquartile Range) เพื่อพิจารณาความสอดคลองของคําตอบของผูเชี่ยวชาญ  

3. แบบสอบถามครั้งนีเ้ปนการนําผลการวเิคราะหที่ไดจากผูเชี่ยวชาญทั้งหมดในรอบที่ 1 นําเสนอผูเชี่ยวชาญอกีครั้งเปนรอบที ่2 เพื่อขอความ
อนุเคราะหผูเชี่ยวชาญไดโปรดพิจารณาทบทวนคําตอบที่ไดใหความคิดเห็นไวในรอบที่ 1 อีกครั้ง วารูปแบบการจัดการสหกจิศึกษา มหาวทิยาลัยศรีปทมุที่
ไดพัฒนาขึน้นัน้มีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด ทัง้นี้ในการวิเคราะหขอมูลไดใชสถิติที่ ดงันี ้

3.1 คามัธยฐาน(Median) ใชคํายอวา Mdn. หมายถึงคากลางของคําตอบทั้งหมดในแตละขอรายการ โดยผลการวิเคราะหความคิดเห็น 
ของผูเชี่ยวชาญทั้งหมดในรอบที่ 1 จะแสดงไวดวยเครื่องหมาย  เมื่อเครื่องหมาย  ปรากฏอยูในชองความเหมาะสมใดกห็มายความวากลุม
ผูเชี่ยวชาญมคีวามคิดเหน็เกี่ยวกับความเหมาะสมของขอรายการในระดับนั้น เชน เครื่องหมาย ปรากฏอยูในชองความเหมาะสม 4 หมายความวา 
ขอความนัน้กลุมผูเชี่ยวชาญมีความเหน็วามีความเหมาะสมในระดับมาก 
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3.2 คาพิสัยระหวางควอไทล (Interquartile Range) ใชคํายอวา I.R. เปนคาแสดงความกระจายของคําตอบในแตละขอรายการ ซึ่งม ี
ความหมายดงันี ้

ขอที่มีคา I.R. มาก แสดงวา ขอความนัน้มคีําตอบกระจายมากหรือผูตอบมีความเหน็สอดคลองกนันอย 
ขอที่มีคา I.R. นอย แสดงวา ขอความนัน้มคีําตอบกระจายนอยหรือผูตอบมีความเหน็สอดคลองกนัมาก 
3.3  เกณฑในการพิจารณาคาความเหมาะสมแตละขอรายการนั้นจําแนกเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ดังนี้ 

   5 หมายถงึ   ขอความนัน้มคีวามเหมาะสมมากที่สุด 

   4 หมายถงึ ขอความนัน้มคีวามเหมาะสมมาก   

   3 หมายถงึ ขอความนัน้มคีวามเหมาะสมปานกลาง   

2  หมายถงึ ขอความนัน้มคีวามเหมาะสมนอย  
   1 หมายถงึ ขอความนัน้ไมเหมาะสม   

 4. วิธีการตอบแบบสอบถามในครังนี   
ผูวิจัยขอความกรุณาใหทานพิจารณาคาํตอบเดมิของทานที่ใหไวในรอบที่ 1 ซึ่งแสดงไวดวยเครื่องหมาย   เปรียบเทียบกบัคําตอบของ 

กลุมผูเชี่ยวชาญซึ่งแสดงไวดวยเครื่องหมาย   
4.1  ถาเครื่องหมายทัง้สองอยูในชองเดยีวกัน หมายความวา คําตอบของทานตรงกบัคําตอบของกลุมผูเชี่ยวชาญ หากท่านยนืยัน 

คาํตอบเดมิก็ไม่ต้องทาํ อะไรในข้อรายการนัน 
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4.2  ถาเครื่องหมาย  กับเครื่องหมาย  อยูแตกตางกนัคนละชองโดยหางกนัเพียง 1 ชองแสดงวาคาํตอบทานใกลเคียงกับคําตอบ 
ของกลุมผูเชี่ยวชาญ หรือทานมีความคิดเห็นคอนขางสอดคลองกับความคิดเห็นของกลุมผูเชีย่วชาญ หากท่านเหน็ว่าคาํตอบของท่านเหมาะสมแล้ว 
และยืนยันคาํตอบเดมิก็ไม่ต้องทาํอะไรในข้อรายการนัน แตถาตองการเปลี่ยนคําตอบใหทานทําเครื่องหมาย  ทับเครื่องหมาย  เดิมแลวทาํ
เครื่องหมาย ใหมลงในชองทีท่านตองการ    

4.3  ถาเครื่องหมาย  กับเครื่องหมาย  อยูแตกตางกนัคนละชอง โดยความหางของ กับ  หางกันมากกวา 2 ชองขึน้ไปแสดงวา 
คําตอบทาน แตกตางไปจากกลุมผูเชี่ยวชาญหรือทานมีความคิดเห็นไมสอดคลองกับความคิดเหน็ของกลุมผูเชีย่วชาญในกรณนีีผู้วิจัยขอใหทานพิจารณา
ทบทวนคาํตอบเดิมอีกครั้ง หากท่านเหน็ว่าคาํตอบของท่านเหมาะสมแล้ว และยืนยันคาํตอบเดมิขอให้ท่านระบุเหตุผลประกอบทที่านไม่เหน็
ด้วยกับคาํตอบของกลุ่มผู้เชียวชาญ แตหากทานตองการเปลีย่นคําตอบใหทานทาํเครื่องหมาย  ทับเครือ่งหมาย  เดิมแลวทําเครื่องหมาย ใหม
ลงในชองทีท่านตองการ 

 
รูปแบบการจดัการสหกิจศึกษา 

ระดับความเหมาะสม คา 
I.R. 

เหตุผล
ประกอบ 1 2 3 4 5 

1. การจัดหลกัสูตรสหกจิศึกษา 

1.1 การกําหนดหมวดรายวิชาสหกิจศึกษา และจํานวนหนวยกิต

 1)  การจัดใหมีรายวิชาเตรยีมสหกิจศึกษาเปนรายวชิาในกลุมวิชาแกน 1.00

 2)  การกาํหนดใหมีรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาในหลกัสตูรมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

     จาํนวน  1 หนวยกิต 

2.00

 3)  การกาํหนดใหมีรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาในหลกัสตูรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี       

     จาํนวน 3 หนวยกิต 

1.50
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รูปแบบการจดัการสหกิจศึกษา 

ระดับความเหมาะสม คา 
I.R. 

เหตุผล
ประกอบ 1 2 3 4 5 

 4) การจัดรายวิชาสหกจิศึกษาเปนรายวชิาในกลุมวิชาเอกเลือกจาํนวน 6 หนวยกติ โดย 

      กําหนดใหเรียนในทุกหลกัสูตรเหมือนกนั 

1.50

1.2 การจัดแผนการเรียนสหกิจศึกษา

 1)   การกําหนดใหคณะ/สาขาวิชาสามารถจัดแผนการเรยีนรายวิชาสหกิจศึกษาไวในภาค

      การศึกษาใดก็ไดในปที่ 3 หรือปที ่4 ของหลักสูตรตามความเหมาะสมของวิชาชพี 

1.00

 2)   การกําหนดใหจัดแผนการเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาไวในภาคการศึกษากอน 

      รายวิชาสหกิจศึกษา   

0.00

 3)   การกําหนดใหนักศึกษาออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเปนเวลา 1 ภาคการศึกษา โดยมี

      ระยะเวลา 16 สัปดาหอยางตอเนื่อง 

0.50

2. การจัดหนวยงานสหกิจศึกษา 
2.1 การจัดโครงสรางหนวยงานสหกิจศึกษา

 1)  การจัดตั้งศูนยสหกิจศึกษาและพฒันาอาชีพเปนหนวยงานกลางระดับสถาบนั มี 

      ภาระหนาที่กํากับดูแล สงเสริมและสนบัสนุนการดําเนินงานสหกิจศึกษาของคณะ 

0.00

 2)  การจัดตั้งศูนยสหกิจศึกษาและพฒันาอาชีพเปนหนวยงานภายใตกลุมงานมาตรฐาน  

     และบริการการศึกษา ซึง่กํากับดูแลโดยรองอธิการบดี  

1.00

 3)   การกําหนดใหโครงสรางศูนยสหกิจศึกษาฯ ประกอบดวย 2 งานหลกั คือ (1) งาน    

      สหกิจศึกษา และ (2) งานพัฒนาอาชพี     

1.00
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รูปแบบการจดัการสหกิจศึกษา 

ระดับความเหมาะสม คา 
I.R. 

เหตุผล
ประกอบ 1 2 3 4 5 

 4) การกําหนดใหจัดแบงสวนงานยอยของงานสหกิจศึกษาออกเปน 3 งาน คือ (1) งาน

บริหารทัว่ไปและนิเทศงาน (2) งานพฒันาสหกิจศึกษา และ (3) งานสารสนเทศ 

1.00

 5) การกําหนดใหจัดแบงสวนงานยอยของงานพัฒนาอาชพีออกเปน 2 งาน คือ (1) งาน

พัฒนาอาชพี และ (2) งานจดัหางาน 

0.00

2.2 รูปแบบการบริหารงาน และกลยุทธที่ใชในการดําเนินงานสหกิจศึกษา

 1) การกาํหนดใหมีคณะกรรมการบริหารศนูยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพทาํหนาที่

กําหนดนโยบาย รูปแบบการดําเนินงาน ระเบียบ กํากับ ติดตามการดาํเนนิงานของ

ศูนยสหกิจศึกษาฯ     

1.00

 2)  การกําหนดใหผูชวยคณบดีฝายวิชาการประจําคณะเปนผูกาํกับดูแลการดําเนินงาน  

  สหกิจ ศกึษาของคณะ/สาขาวิชา และประสานงานกับศูนยสหกิจศึกษาฯ     

1.50

 3) การกําหนดใหอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจําคณะ/สาขาวิชา ทําหนาที่ดูแล ให

คําปรึกษา รับรองคุณภาพงาน นิเทศงานและประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา  

0.00

 4) กําหนดใหมีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบของเจาหนาที่ศูนยสหกิจศึกษาฯ เพื่อทาํ

หนาที่ในการประสานงานและดูแลแตละคณะ/สาขาวิชาโดยเฉพาะ 

1.00

 5) การกําหนดใหเจาหนาที่ศนูยสหกิจศึกษาฯ ทําหนาทีป่ระสานงานสถานประกอบการ

เพื่อสรางความสัมพนัธที่ยั่งยืน 
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รูปแบบการจดัการสหกิจศึกษา 

ระดับความเหมาะสม คา 
I.R. 

เหตุผล
ประกอบ 1 2 3 4 5 

 6) การกําหนดใหเจาหนาที่ศนูยสหกิจศึกษาฯ รวมกับคณะ/สาขาวิชา รับผิดชอบในการ

จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมนักศึกษา  

0.50  

 7) การกําหนดใหเจาหนาที่ศนูยสหกิจศึกษาฯ ทําหนาที่ใหคาํปรึกษา แนะนํา แกไข

ปญหาแกนักศึกษาทั้งกอน ระหวาง และหลังการปฏิบตัิงานสหกจิศึกษา โดย

ประสานงานกบัคณะ     

1.00

 8) สรางความรวมมือกับสถานประกอบการเพื่อกําหนดใหมีพนกังานที่ปรึกษาใหแก

นักศึกษาสหกจิศึกษา ทาํหนาที่ดูแล ใหคําปรึกษา แนะนาํการปฏิบัติงานสหกิจ

ศึกษาของนักศึกษาในสถานประกอบการ รวมทั้งประเมนิผลการปฏิบตัิงานของ

นักศึกษา 

1.00

 9) การกําหนดใหมีการบนัทึกขอมูลการติดตอกับสถานประกอบการไวอยางตอเนื่อง 0.00

 10) การจัดใหมีขอบังคับมหาวทิยาลัยศรีปทมุวาดวยสหกิจศึกษา 1.00

 11) การจัดใหมีคูมือสหกิจศึกษา ปฏิทนิกิจกรรมและขั้นตอนในการดําเนนิงานสหกิจ

ศึกษาทุกกระบวนการเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

0.00

 12) มีการใชเทคนคิการติดตอสื่อสารหลากหลายชองทางกบัทุกฝายที่เกีย่วของทั้งภายใน

และภายนอก ไดแก โทรศัพท โทรสาร  e-mail  เว็บไซต  ไปรษณีย  ปายประกาศ 

การแจก/สงเอกสาร แผนพับ โปสเตอร คูมอื เปนตน 
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รูปแบบการจดัการสหกิจศึกษา 

ระดับความเหมาะสม คา 
I.R. 

เหตุผล
ประกอบ 1 2 3 4 5 

 13) กําหนดใหมีการวิเคราะหปจจัยภายในและภายนอกทีม่ีผลกระทบตอการดําเนินงาน

สหกิจศึกษา (SWOT analysis) เพื่อจัดทํา/ทบทวนแผนยุทธศาสตร และแผน

ปฏิบัติงานประจําปงบประมาณที่สอดคลองกับยทุธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

0.00

 14) การจัดใหมกีารติดตามการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบตัิงานประจําปงบประมาณ 

และประเมินผลการปฏิบัติงานดวยตัวบงชี้ความสาํเร็จ (KPI)   

0.00

 15) การจัดใหมกีารประเมินผลการดําเนนิงานโครงการ นําเสนอในที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารศูนยสหกิจศึกษาฯ และนําผลปรับปรุงการดําเนงิานตอไป   

0.00

2.3 การจัดบุคลากร ทรัพยากรสนับสนนุ และระบบสารสนเทศ

 1) กําหนดใหคณะกรรมการบรหิารศูนยสหกจิศึกษาฯ  ควรประกอบดวย รองอธิการบดี

เปนประธานกรรมการ ผูอํานวยการกลุมงานมาตรฐานและบริการการศึกษา 

ผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาฯ ผูอํานวยการสํานกังานทะเบียน ผูชวยคณบดีฝาย

วิชาการประจาํคณะ เปนกรรมการ และผูอํานวยการสํานักงานวิชาการ เปน

กรรมการและเลขานุการ   

1.00

 2) การกําหนดใหโครงสรางศูนยสหกิจศึกษาฯ มีผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาฯ เปน

ผูบริหารสูงสุดและมีหัวหนางานสหกิจศึกษา และหัวหนางานพัฒนาอาชีพ   
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รูปแบบการจดัการสหกิจศึกษา 

ระดับความเหมาะสม คา 
I.R. 

เหตุผล
ประกอบ 1 2 3 4 5 

 3) การจัดใหมีบคุลากรรับผิดชอบการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ดงันี ้(1) เจาหนาที่ภายใน

ศูนยสหกิจศึกษาฯ (2) บุคลากรภายนอกศูนยสหกิจศึกษาฯ ไดแก คณะกรรมการ

บริหารศูนย สหกิจศึกษาฯ  ผูชวยคณบดีฝายวิชาการประจําคณะ ผูรับผิดชอบ

งานสหกิจศึกษาประจําคณะ อาจารยทีป่รึกษาสหกิจศึกษา ฝายบริหารงานบุคคล

หรือทรัพยากรมนุษย และพนักงานที่ปรึกษาในสถานประกอบการ 

0.50

 4) ประสานงานกบัสวนงานภายในทีเ่กี่ยวของเพื่อจัดใหมีวสัดุอุปกรณ เครื่องมือ

เครื่องใช สถานที ่ระบบสารสนเทศ และโสตทัศนูปกรณ ที่จาํเปนอยางเพียงพอตอ

การปฏิบัติงาน สหกิจศึกษา    

1.00

 5) การจัดใหมีระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทั้ง

รูปแบบอิเล็กทรอนิกส และรูปแบบเอกสาร     

0.00

 6) การจัดใหมีระบบเอกสารอิเล็กทรอนกิสทีส่ามารถเขาถงึไดงาย ไดแกคูมือสหกิจ

ศึกษา แบบฟอรมเอกสาร ขั้นตอนการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา ปฏิทินและตาราง

กิจกรรมสหกิจศึกษา  

0.00

 7) จัดใหมีการจัดเก็บ บาํรุงรักษาทรัพยากรและสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพและ

ทันสมยั  
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รูปแบบการจดัการสหกิจศึกษา 

ระดับความเหมาะสม คา 
I.R. 

เหตุผล
ประกอบ 1 2 3 4 5 

3. การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานสหกิจศกึษา
3.1 การเตรียมความพรอมนักศกึษาสหกิจศึกษา  

 1) กําหนดใหมีการบรรยายในรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาหัวขอทีว่าดวยหลักการ 

แนวคิด ระเบยีบ ขอบังคับเกี่ยวกับสหกิจศึกษา ทิศทางตลาดงาน ความคาดหวังของ

สถานประกอบการ การเลือกงานและสถานประกอบการ  การเตรียมโครงงาน 

กําหนดหัวขอ ลักษณะและรายละเอยีดของโครงงานสหกิจศึกษา วธิีการทําโครงงาน 

และรายงานทีเ่กี่ยวของกับวชิาชีพ ปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไขในการ

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา         

1.00

 2) การจัดใหมกีิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษากอนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 0.00

 3) กําหนดใหคณะ/สาขาวิชาจดัใหมีการบรรยายในหวัขอทีจ่ําเปนซึ่งเกี่ยวของเฉพาะ

วิชาชพีเพื่อเติมเต็มศักยภาพนกัศึกษา  

0.00

 4) การจัดใหมกีารจัดทํา รวบรวมสาระความรูที่เกีย่วของและมีประโยชนตอการ

ดําเนนิงานสหกิจศึกษาเผยแพรเปนสื่ออิเลก็ทรอนกิสผานเว็บไซดศูนยสหกิจศึกษาฯ  

0.00

 5) กําหนดใหมีการประเมินผลการจัดกิจกรรม วิเคราะหและนําผลไปปรับปรุงการจัด

กิจกรรมที่เกี่ยวของตอไป และแจงผลการประเมินตอทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหาร

ศูนยสหกิจศึกษาฯ  
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รูปแบบการจดัการสหกิจศึกษา 

ระดับความเหมาะสม คา 
I.R. 

เหตุผล
ประกอบ 1 2 3 4 5 

3.2 การจัดหางานและการรับรองงานสหกิจศึกษา

 1) การจัดใหมกีารสํารวจและจดัทําฐานขอมลูเกี่ยวกับลักษณะงานที่นกัศึกษาสหกิจ

ศึกษาควรปฏบิัติในแตละสาขาวิชา พรอมระบุทักษะพืน้ฐานทีจ่ําเปนสําหรับลักษณะ

งานตาง ๆ และประชาสัมพนัธใหนักศกึษาและผูที่เกี่ยวของกับการดาํเนินงานสหกิจ

ศึกษาทุกฝายรับทราบ 

0.00

 2) การเปดโอกาสใหนักศกึษาแจงรายชื่อสถานประกอบการที่ตองการไปปฏิบัติงาน     

สหกิจศึกษาผานเจาหนาที่ศนูยสหกิจศึกษาฯ เพื่อทาํการติดตอประสานงานสถาน

ประกอบการตอไป  

0.00

 3) การกําหนดใหมีเกณฑมาตรฐานของลกัษณะงานทีม่ีคณุภาพเพื่อเปนแนวทางสาํหรับ

การพิจารณารบัรองคุณภาพงาน 

0.50

 4) การกําหนดใหเจาหนาที่ศนูยสหกิจศึกษาฯ รวมกับคณะ/สาขาวิชาประสานงานสถาน

ประกอบการเพื่อจัดหางานที่มีคุณภาพและเพียงพอกบัการปฏิบัติงานของนักศึกษา

สหกิจศึกษาในแตละสาขาวชิา  

0.00

 5) การกําหนดใหอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจําสาขาวิชาพิจารณาลักษณะงาน

และรับรองคุณภาพงานที่สถานประกอบการเสนอมา โดยพิจารณาตามเกณฑที่

กําหนดไว 
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รูปแบบการจดัการสหกิจศึกษา 

ระดับความเหมาะสม คา 
I.R. 

เหตุผล
ประกอบ 1 2 3 4 5 

 6) การจัดใหมวีิธกีารทีห่ลากหลายในการจัดหางานสหกิจศึกษา ไดแก หนงัสือเชิญ 

โทรศัพท โทรสาร e-mail การเขาพบสถานประกอบการ 

0.50

 7) การจัดใหมกีารจัดทําฐานขอมูลสถานประกอบการโดยระบุลักษณะงาน คาตอบแทน

และสวัสดิการในแตละภาคการศึกษาเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย   

สหกิจศึกษาฯ   

0.00

3.3 การคัดเลือกนกัศึกษาเขาปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

 1) การจัดใหมกีารประชาสัมพนัธขอมูลสถานประกอบการ ตําแหนงงาน ลักษณะงาน 

เงื่อนไขการทํางาน คาตอบแทนและสวัสดิการ คุณสมบัติของนักศึกษาและขอกําหนด

อื่นๆ ที่สถานประกอบการเสนอมาผานเว็บไซดศูนยสหกจิศึกษาและคณะ 

0.00

 2) กําหนดใหนักศึกษาสามารถเลือกสมัครเขาปฏิบัติงานสหกิจศึกษากบัสถาน

ประกอบการทีไ่ดประชาสัมพนัธไวตามความสนใจ โดยสามารถเลือกสถาน

ประกอบการได 1 แหงตอครัง้   

1.00

 3) การกําหนดใหอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจําสาขาวิชา มีหนาที่ใหคําแนะนาํการ

เลือกตําแหนงงาน สถานประกอบการแกนักศึกษา และเปนผูใหความเห็นชอบ

นักศึกษาเพื่อเขาปฏิบัติงานในสถานประกอบการทีน่ักศกึษาสมัคร    
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รูปแบบการจดัการสหกิจศึกษา 

ระดับความเหมาะสม คา 
I.R. 

เหตุผล
ประกอบ 1 2 3 4 5 

 4) การกําหนดใหเจาหนาที่ศนูยสหกิจศึกษาฯ ทําหนาที่ใหบริการขอมูล ใหคําปรึกษา

นักศึกษาในการสมัครงาน การเขาสัมภาษณงานกับสถานประกอบการ  การประกาศ

ผลการคัดเลือกงานสหกิจศึกษา  

0.00

 5) การกําหนดใหเจาหนาที่ศนูยสหกิจศึกษาฯ จัดเตรียมเอกสารที่เกีย่วของและ

ประสานงานสถานประกอบการในการเขารายงานตวัปฏิบัติงานสหกจิศึกษาของ

นักศึกษา  

0.00

 6) การกําหนดใหเจาหนาที่ศนูยสหกิจศึกษาฯ ประสานงานคณะ/สาขาวิชาเพื่อพิจารณา

เลือกสถานประกอบการใหกบันักศึกษาเขาปฏิบัติงานในกรณีทีน่ักศึกษาไมผานการ

คัดเลือกจากสถานประกอบการ  

0.00

3.4 การใหคําปรึกษา แกไขปญหา และการนิเทศงานสหกิจศึกษา

 1) มีการกาํหนดผูรับผิดชอบในการใหคําปรึกษาและแกไขปญหาแกนักศึกษาทั้งใน

กระบวนการกอน ระหวางและหลังการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประกอบดวย 

เจาหนาที่ศนูยสหกิจศึกษาฯ อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ฝายบริหารงานบุคคลหรือ

ฝายบริหารทรพัยากรมนษุย และพนกังานที่ปรึกษาในสถานประกอบการ  

0.50

 2) การจัดใหมวีิธกีารหรือชองทางที่หลากหลายในการใหคาํปรึกษา และแกไขปญหาแก

นักศึกษาสหกจิศึกษา เชน โทรศัพท e-mail Facebook     

 

1.00
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รูปแบบการจดัการสหกิจศึกษา 

ระดับความเหมาะสม คา 
I.R. 

เหตุผล
ประกอบ 1 2 3 4 5 

 3) การกําหนดใหอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจําสาขาวิชาทําหนาที่ไปนิเทศงาน  

สหกิจศึกษานกัศึกษาทุกคนที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการอยาง

นอย 1 ครั้ง   

1.00

 4) การกําหนดใหอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจําสาขาวิชาศึกษาขอมูลที่เกีย่วของ

และจัดทําแผนการนิเทศงานนกัศึกษาสหกิจศึกษากอนการออกนเิทศงาน ณ สถาน

ประกอบการ    

0.00

 5) การกําหนดใหอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจําสาขาวิชา ติดตอประสานงานกับ

พนกังานที่ปรึกษาของนักศกึษาเพื่อแจงประเด็นและแผนการนิเทศงานลวงหนา       

1.00

 6) การนิเทศงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาควร

เขาพบและหารือรวมกันกบัผูประสานงานสหกิจศึกษาและ/หรือพนกังานที่ปรึกษาของ

นักศึกษาสหกจิศึกษา และนกัศึกษา โดยควรใชเวลาอยางเพยีงพอและเหมาะสม  

1.00

 7) การกําหนดใหอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาตองประเมนินักศึกษาและสถาน

ประกอบการ ตามเกณฑทีก่าํหนดในแบบประเมิน      

0.50

3.5 การจัดคาตอบแทนและสวสัดิการใหนกัศกึษาสหกิจศึกษา 

 1) การกําหนดใหเจาหนาที่ศนูยสหกิจศึกษาฯ และผูรับผิดชอบประจําคณะรวมกนั

ประสานงานสถานประกอบการเพื่อชี้แจงหลักการสหกจิศึกษาเรื่องคาตอบแทนและ

สวัสดิการ ที่สถานประกอบการจะพึงจายใหนักศกึษาในอัตราที่เหมาะสม  

1.00
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รูปแบบการจดัการสหกิจศึกษา 

ระดับความเหมาะสม คา 
I.R. 

เหตุผล
ประกอบ 1 2 3 4 5 

 2) กําหนดใหมีการจัดทําเอกสารสิทธิประโยชนทางภาษีทีส่ถานประกอบการจะไดรับใน

การเขารวมสหกิจศึกษาทั้งรูปแบบเอกสารและอิเล็คทรอนิกสเพื่อเปนสื่อ

ประชาสัมพันธแกสถานประกอบการในการพิจารณาจายคาตอบแทนและสวัสดิการ

แกนักศึกษา   

0.50

 3) การสรางความเขาใจที่ตรงกันในทุกฝายเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานสหกจิ

ศึกษาคือ การมุงเนนพัฒนาศักยภาพนักศกึษาผานการปฏิบัติงาน ณ สถาน

ประกอบการ ดังนัน้ไมควรคํานงึถงึปจจัยเรื่องคาตอบแทนและสวัสดิการเปนปจจัย

หลักในการตัดสินใจ 

1.00

3.6 การวัดและประเมินผลนักศกึษาสหกิจศึกษา

 1) การกําหนดใหมีการวัดและประเมินผลนักศกึษาสหกิจศึกษาในแตละกจิกรรมของ

กระบวนการกอนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ขอมลู

ที่ใชประกอบการประเมินผล ไดแก การเขารวมกิจกรรม การสงงานและเอกสารตาม

กําหนดเวลา โดยมีการกาํหนดเกณฑการประเมิน 

1.00

 2) การกําหนดใหมีการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของนกัศึกษาสหกิจศึกษาใน

ระหวางการปฏิบัติงานโดยพนกังานที่ปรึกษา ขอมูลที่ใชประกอบการประเมินผลไดแก 

ความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบตอหนาที ่และคุณลักษณะ

สวนบุคคล   

0.50  
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รูปแบบการจดัการสหกิจศึกษา 

ระดับความเหมาะสม คา 
I.R. 

เหตุผล
ประกอบ 1 2 3 4 5 

 3) การกําหนดใหมีการวัดและประเมินผลรายงานฉบับสมบูรณของนักศึกษาสหกิจศึกษา

โดยอาจารยทีป่รึกษาสหกิจศึกษา โดยเกณฑการประเมินสอดคลองและเปนไปตาม

มาตรฐานทางวิชาการ 

0.00

 4) การกําหนดใหมีการวัดและประเมินผลการการนาํเสนอผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

โดยอาจารยทีป่รึกษาสหกิจศึกษาและคณะกรรมการประจําคณะ/สาขาวิชา โดยมี

เกณฑการประเมิน 

1.00

 5) การกําหนดใหสถานประกอบการมีสวนรวมในการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน

สหกิจศึกษาของนักศกึษา โดยกําหนดสัดสวนคะแนนของสถานประกอบการรอยละ 

50 

1.00

 6) การกําหนดใหอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาและคณะกรรมการประจําคณะ/สาขาวิชา 

มีการสรุปปญหาอุปสรรค จดุเดน จุดที่ควรพัฒนาของนกัศึกษา พรอมชี้แนะแนว

ทางการพัฒนาตนเองแกนกัศึกษา    

0.50

 7) การกําหนดใหนักศึกษาไดเสนอผลสะทอนกลับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และ

การประเมนิตนเองของนักศกึษาโดยเปรียบเทียบพัฒนาการที่เกิดขึ้นระหวางกอนและ

หลังการปฏิบตัิงานสหกจิศึกษา  

0.00

 8) การกําหนดใหการประเมนิผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษามีผลการประเมินเปนระดับ

คะแนน  8 ระดับไดแก A  B+ B  C+ C  D+ D  F   

1.50
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รูปแบบการจดัการสหกิจศึกษา 

ระดับความเหมาะสม คา 
I.R. 

เหตุผล
ประกอบ 1 2 3 4 5 

4. การจัดบรกิารอื่นๆ ที่ตอเนื่องจากสหกิจศกึษา        
 1) การกําหนดใหมีการจัดกิจกรรมหลังสิน้สุดการปฏิบัติงานสหกิจศึกษานอกเหนือจาก 

การนาํเสนอผลการปฏิบัติงาน เชน การสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ จัด

นิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยกิจกรรมดังกลาวถอืเปนสวนหนึง่

ของการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศกึษา 

0.00

 2) การจัดใหมีบริการแนะแนวงานและอาชีพแกนักศึกษา  0.00

 3) การจัดใหมกีิจกรรมเติมเต็มศักยภาพนักศกึษาหลังจากกลับจากการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา โดยเนนหวัขอที่ยงัเปนจุดออน/จุดที่ควรพัฒนาของนักศกึษา     

0.00

 4) การจัดใหมกีิจกรรมเติมเต็มศักยภาพแกศษิยเกาทัง้ดานความรูทางวิชาการ วิชาชีพ 
และทักษะที่จาํเปนและทนัสมัย    

0.00

 5) การจัดใหมกีารติดตามสํารวจความกาวหนา และภาวะการมีงานทาํของบัณฑิตที่ผาน

การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

0,00

 6) การจัดใหมกีิจกรรมทางวิชาการรวมกนัระหวางสถานประกอบการกับมหาวิทยาลยั 

เชน การบริการวิชาการ การตอยอดผลงานทางวิชาการจากโครงงานสหกิจศึกษา การ

รวมเปนผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิ   

0.00
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ความคดิเหน็และข้อเสนอแนะอืนๆ
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แบบสอบถามความคดิเหน็ของผู้เชียวชาญตามขันตอนเดลฟายรอบท ี3 
เรือง การพฒันารูปแบบการจัดการสหกิจศกึษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

  
คาํชีแจง  

1. แบบสอบถามฉบับนีเ้ปนแบบสอบถามสําหรับการวิจยัเรื่อง การพฒันารูปแบบการจัดการสหกจิศึกษา มหาวทิยาลยัศรีปทมุ ซึ่งรูปแบบการ
จัดการสหกจิศึกษาที่พัฒนาขึ้นจะเปนประโยชนตอผูทีม่ีสวนเกี่ยวของกับการดําเนนิงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุมทัง้ผูบริหาร อาจารย 
นักศึกษา บุคลากรดานสหกิจศึกษา และสถานประกอบการ ตลอดจนสถาบันอุดมศึกษาอืน่สามารถนาํผลการวิจัยไปปรับปรุงพัฒนาการดาํเนนิงานสหกจิ
ศึกษาของตนเองใหมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น   

2. แบบสอบถามครั้งนีเ้ปนการนําผลการวเิคราะหที่ไดจากผูเชี่ยวชาญทั้งหมดในรอบที่ 2 นําเสนอผูเชี่ยวชาญอกีครั้งเปนรอบที ่3 เพื่อขอความ
อนุเคราะหผูเชี่ยวชาญไดโปรดพิจารณาทบทวนคาํตอบที่ไดยืนยนัไวในรอบที่ 2 อีกครั้ง วารูปแบบการจัดการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยศรปีทุมที่ได
พัฒนาขึ้นนัน้มีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด ทัง้นี้ในการวิเคราะหขอมูลไดใชสถิติที่ ดงันี ้

2.1 คามัธยฐาน(Median) ใชคํายอวา Mdn. หมายถึงคากลางของคําตอบทั้งหมดในแตละขอรายการ โดยผลการวิเคราะหความคิดเห็น 
ของผูเชี่ยวชาญทั้งหมดในรอบที่ 2 จะแสดงไวดวยเครื่องหมาย  เมื่อเครื่องหมาย  ปรากฏอยูในชองความเหมาะสมใดกห็มายความวากลุม
ผูเชี่ยวชาญมคีวามคิดเหน็เกี่ยวกับความเหมาะสมของขอรายการในระดับนั้น เชน เครื่องหมาย ปรากฏอยูในชองความเหมาะสม 4 หมายความวา 
ขอความนัน้กลุมผูเชี่ยวชาญมีความเหน็วามีความเหมาะสมในระดับมาก 

2.2 คาพิสัยระหวางควอไทล (Interquartile Range) ใชคํายอวา I.R. เปนคาแสดงความกระจายของคําตอบในแตละขอรายการ ซึ่งม ี
ความหมายดงันี ้

ขอที่มีคา I.R. มาก แสดงวา ขอความนัน้มคีาํตอบกระจายมากหรือผูตอบมีความเหน็สอดคลองกนันอย 
ขอที่มีคา I.R. นอย แสดงวา ขอความนัน้มคีําตอบกระจายนอยหรือผูตอบมีความเหน็สอดคลองกนัมาก 219



 
 

                                                                                                                                                                                              

2.3  เกณฑในการพิจารณาคาความเหมาะสมแตละขอรายการนั้นจําแนกเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ดังนี้ 

   5 หมายถงึ   ขอความนัน้มคีวามเหมาะสมมากที่สุด 

   4 หมายถงึ ขอความนัน้มคีวามเหมาะสมมาก   

   3 หมายถงึ ขอความนัน้มคีวามเหมาะสมปานกลาง   

2  หมายถงึ ขอความนัน้มคีวามเหมาะสมนอย  
   1 หมายถงึ ขอความนัน้ไมเหมาะสม   

 3. วิธีการตอบแบบสอบถามในครังนี   
ผูวิจัยขอความกรุณาใหทานพิจารณาคาํตอบเดมิของทานทีย่ืนยันไวในรอบที ่2 ซึ่งแสดงไวดวยเครื่องหมาย   เปรียบเทียบกับคําตอบ 

ของกลุมผูเชี่ยวชาญซึง่แสดงไวดวยเครื่องหมาย   
3.1  ถาเครื่องหมายทัง้สองอยูในชองเดยีวกัน หมายความวา คําตอบของทานตรงกบัคําตอบของกลุมผูเชี่ยวชาญ หากท่านยนืยัน 

คาํตอบเดมิก็ไม่ต้องทาํอะไรในข้อรายการนัน 
3.2  ถาเครื่องหมาย  กับเครื่องหมาย  อยูแตกตางกนัคนละชองโดยหางกนัเพียง 1 ชองแสดงวาคาํตอบทานใกลเคียงกับคําตอบ 

ของกลุมผูเชี่ยวชาญหรือทานมีความคิดเห็นคอนขางสอดคลองกับความคิดเห็นของกลุมผูเชีย่วชาญ หากท่านเหน็ว่าคาํตอบของท่านเหมาะสมแล้ว 
และยืนยันคาํตอบเดมิก็ไม่ต้องทาํอะไรในข้อรายการนัน แตถาตองการเปลี่ยนคําตอบใหทานทําเครื่องหมาย  ทับเครื่องหมาย  เดิมแลวทาํ
เครื่องหมาย ใหมลงในชองทีท่านตองการ    

3.3  ถาเครื่องหมาย  กับเครื่องหมาย  อยูแตกตางกนัคนละชอง โดยความหางของ กับ  หางกันมากกวา 2 ชองขึน้ไปแสดงวา 
คําตอบทานแตกตางไปจากกลุมผูเชี่ยวชาญหรือทานมีความคิดเห็นไมสอดคลองกับความคิดเหน็ของกลุมผูเชีย่วชาญในกรณนีีผู้วิจัยขอใหทานพิจารณา
ทบทวนคาํตอบเดิมอีกครั้ง หากท่านเหน็ว่าคาํตอบของท่านเหมาะสมแล้ว และยืนยันคาํตอบเดมิขอให้ท่านระบุเหตุผลประกอบทที่านไม่เหน็ 220



 
 

                                                                                                                                                                                              

ด้วยกับ คาํตอบของกลุ่มผู้เชียวชาญ แตหากทานตองการเปลีย่นคําตอบใหทานทาํเครื่องหมาย  ทับเครือ่งหมาย  เดิมแลวทําเครื่องหมาย ใหม
ลงในชองทีท่านตองการ 

 
รูปแบบการจดัการสหกิจศึกษา 

ระดับความเหมาะสม คา 
I.R. 

 
เหตุผล
ประกอบ 

1 2 3 4 5 

1. การจัดหลกัสูตรสหกจิศึกษา 

1.1 การกําหนดหมวดรายวิชาสหกิจศึกษา และจํานวนหนวยกิต

 1) การจัดใหมีรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาเปนรายวิชาในกลุมวิชาแกน 1.00

 2) การกําหนดใหมีรายวิชาเตรยีมสหกิจศึกษาในหลักสูตรมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตรจาํนวน 1 หนวยกิต 

2.00

 3) การกําหนดใหมีรายวิชาเตรยีมสหกิจศึกษาในหลักสูตรวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี    

จํานวน 3 หนวยกิต 

1.50

 4) การจัดรายวิชาสหกจิศึกษาเปนรายวิชาในกลุมวิชาเอกเลือกจํานวน 6 หนวยกิต โดย

กําหนดใหเรียนในทุกหลักสตูรเหมือนกนั 

1.50

1.2 การจัดแผนการเรียนสหกิจศึกษา

 1)   การกําหนดใหคณะ/สาขาวิชาสามารถจัดแผนการเรยีนรายวิชาสหกิจศึกษาไวในภาค

      การศึกษาใดก็ไดในปที่ 3 หรือปที ่4 ของหลักสูตรตามความเหมาะสมของวิชาชพี 

 

1.00
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รูปแบบการจดัการสหกิจศึกษา 

ระดับความเหมาะสม คา 
I.R. 

 
เหตุผล
ประกอบ 

1 2 3 4 5 

 2)   การกําหนดใหจัดแผนการเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาไวในภาคการศึกษากอน   

      รายวิชาสหกิจศึกษา   

0.00

 3)   การกําหนดใหนักศึกษาออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเปนเวลา 1 ภาคการศึกษา โดยมี

      ระยะเวลา 16 สัปดาหอยางตอเนื่อง 

0.50

2. การจัดหนวยงานสหกิจศึกษา  

2.1 การจัดโครงสรางหนวยงานสหกิจศึกษา

 1) การจัดตั้งศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชพีเปนหนวยงานกลางระดับสถาบนั มี

ภาระหนาที่กํากับดูแล สงเสริมและสนับสนุนการดําเนนิงานสหกิจศึกษาของคณะ 

0.00

 2) การจัดตั้งศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชพีเปนหนวยงานภายใตกลุมงานมาตรฐาน

และบริการการศึกษา ซึง่กาํกับดูแลโดยรองอธิการบดี  

1.00

 3) การกําหนดใหโครงสรางศูนยสหกิจศึกษาฯ ประกอบดวย 2 งานหลกั คือ (1) งาน    

สหกิจศึกษา และ (2) งานพฒันาอาชีพ     

1.00

 4) การกําหนดใหจัดแบงสวนงานยอยของงานสหกิจศึกษาออกเปน 3 งาน คือ (1) งาน

บริหารทัว่ไปและนิเทศงาน (2) งานพฒันาสหกิจศึกษา และ (3) งานสารสนเทศ 

1.00

 5) การกําหนดใหจัดแบงสวนงานยอยของงานพัฒนาอาชพีออกเปน 2 งาน คือ (1) งาน

พัฒนาอาชพี และ (2) งานจดัหางาน 

0.00
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รูปแบบการจดัการสหกิจศึกษา 

ระดับความเหมาะสม คา 
I.R. 

 
เหตุผล
ประกอบ 

1 2 3 4 5 

2.2 รูปแบบการบริหารงาน และกลยุทธที่ใชในการดําเนินงานสหกิจศึกษา

 1) การกําหนดใหมีคณะกรรมการบริหารศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชพีทาํหนาที่

กําหนดนโยบาย รูปแบบการดําเนินงาน ระเบียบ กํากับ ติดตามการดาํเนนิงานของ

ศูนยสหกิจศึกษาฯ     

1.00

 2) การกําหนดใหผูชวยคณบดีฝายวิชาการประจําคณะเปนผูกํากับดูแลการดําเนนิงาน

สหกิจศึกษาของคณะ/สาขาวิชา และประสานงานกับศูนยสหกิจศึกษาฯ     

1.50

 3) การกําหนดใหอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจําคณะ/สาขาวิชา ทําหนาที่ดูแล ให

คําปรึกษา รับรองคุณภาพงาน นิเทศงานและประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา  

0.00

 4) กําหนดใหมีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบของเจาหนาที่ศูนยสหกิจศึกษาฯ เพื่อทาํ

หนาที่ในการประสานงานและดูแลแตละคณะ/สาขาวิชาโดยเฉพาะ 

1.00

 5) การกําหนดใหเจาหนาที่ศนูยสหกิจศึกษาฯ ทําหนาทีป่ระสานงานสถานประกอบการ

เพื่อสรางความสัมพนัธที่ยั่งยืน 

0.50

 6) การกําหนดใหเจาหนาที่ศนูยสหกิจศึกษาฯ รวมกับคณะ/สาขาวิชา รับผิดชอบในการ

จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมนักศึกษา    

 

 

0.50  
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รูปแบบการจดัการสหกิจศึกษา 

ระดับความเหมาะสม คา 
I.R. 

 
เหตุผล
ประกอบ 

1 2 3 4 5 

 7) การกําหนดใหเจาหนาที่ศนูยสหกิจศึกษาฯ ทําหนาที่ใหคาํปรึกษา แนะนํา แกไข

ปญหาแกนักศึกษาทั้งกอน ระหวาง และหลังการปฏิบตัิงานสหกจิศึกษา โดย

ประสานงานกบัคณะ     

1.00

 8) สรางความรวมมือกับสถานประกอบการเพื่อกําหนดใหมีพนกังานที่ปรึกษาใหแก

นักศึกษาสหกจิศึกษา ทาํหนาที่ดูแล ใหคําปรึกษา แนะนาํการปฏิบัติงานสหกิจ

ศึกษาของนักศึกษาในสถานประกอบการ รวมทั้งประเมนิผลการปฏิบตัิงานของ

นักศึกษา 

1.00

 9) การกําหนดใหมีการบนัทึกขอมูลการติดตอกับสถานประกอบการไวอยางตอเนื่อง 0.00

 10) การจัดใหมีขอบังคับมหาวทิยาลัยศรีปทมุวาดวยสหกิจศึกษา 1.00

 11) การจัดใหมีคูมือสหกิจศึกษา ปฏิทนิกิจกรรมและขั้นตอนในการดําเนนิงานสหกิจ

ศึกษาทุกกระบวนการเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

0.00

 12) มีการใชเทคนคิการติดตอสื่อสารหลากหลายชองทางกบัทุกฝายที่เกีย่วของทั้งภายใน

และภายนอก ไดแก โทรศัพท โทรสาร  e-mail  เว็บไซต  ไปรษณีย  ปายประกาศ 

การแจก/สงเอกสาร แผนพับ โปสเตอร คูมอื เปนตน 

 

 

0.00
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รูปแบบการจดัการสหกิจศึกษา 

ระดับความเหมาะสม คา 
I.R. 

 
เหตุผล
ประกอบ 

1 2 3 4 5 

 13) กําหนดใหมีการวิเคราะหปจจัยภายในและภายนอกทีม่ีผลกระทบตอการดําเนินงาน

สหกิจศึกษา (SWOT analysis) เพื่อจัดทํา/ทบทวนแผนยุทธศาสตร และจัดทํา

แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

0.00

 14) การจัดใหมกีารติดตามการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบตัิงานประจําปงบประมาณ 

และประเมินผลการปฏิบัติงานดวยตัวบงชี้ความสาํเร็จ (KPI)   

0.00

 15) การจัดใหมกีารประเมินผลการดําเนนิงานโครงการ นําเสนอในที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารศูนยสหกิจศึกษาฯ และนําผลปรับปรุงการดําเนงิานตอไป   

0.00

2.3 การจัดบุคลากร ทรัพยากรสนับสนนุ และระบบสารสนเทศ

 1) กําหนดใหคณะกรรมการบรหิารศูนยสหกจิศึกษาฯ  ควรประกอบดวย รองอธิการบดี

เปนประธานกรรมการ ผูอํานวยการกลุมงานมาตรฐานและบริการการศึกษา 

ผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาฯ ผูอํานวยการสํานกังานทะเบียน ผูชวยคณบดีฝาย

วิชาการประจาํคณะ เปนกรรมการ และผูอํานวยการสํานักงานวิชาการ เปน

กรรมการและเลขานุการ   

1.00

 2) การกําหนดใหโครงสรางศูนยสหกิจศึกษาฯ มีผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาฯ เปน

ผูบริหารสูงสุดและมีหัวหนางานสหกิจศึกษา และหัวหนางานพัฒนาอาชีพ   

 

0.50
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รูปแบบการจดัการสหกิจศึกษา 

ระดับความเหมาะสม คา 
I.R. 

 
เหตุผล
ประกอบ 

1 2 3 4 5 

 3) การจัดใหมีบคุลากรรับผิดชอบการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ดงันี ้(1) เจาหนาที่ภายใน

ศูนยสหกิจศึกษาฯ (2) บุคลากรภายนอกศูนยสหกิจศึกษาฯ ไดแก คณะกรรมการ

บริหารศูนย สหกิจศึกษาฯ  ผูชวยคณบดีฝายวิชาการประจําคณะ ผูรับผิดชอบ

งานสหกิจศึกษาประจําคณะ อาจารยทีป่รึกษาสหกิจศึกษา ฝายบริหารงานบุคคล

หรือทรัพยากรมนุษย และพนักงานที่ปรึกษาในสถานประกอบการ 

0.50

 4) ประสานงานกบัสวนงานภายในทีเ่กี่ยวของเพื่อจัดใหมีวสัดุอุปกรณ เครื่องมือ

เครื่องใช สถานที ่ระบบสารสนเทศ และโสตทัศนูปกรณ ที่จาํเปนอยางเพียงพอตอ

การปฏิบัติงาน สหกิจศึกษา    

1.00

 5) การจัดใหมีระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทั้ง

รูปแบบอิเล็กทรอนิกส และรูปแบบเอกสาร     

0.00

 6) การจัดใหมีระบบเอกสารอิเล็กทรอนกิสทีส่ามารถเขาถงึไดงาย ไดแกคูมือสหกิจ

ศึกษา แบบฟอรมเอกสาร ขั้นตอนการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา ปฏิทินและตาราง

กิจกรรมสหกิจศึกษา  

0.00

 7) จัดใหมีการจัดเก็บ บาํรุงรักษาทรัพยากรและสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพและ

ทันสมยั  

 

0.00
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รูปแบบการจดัการสหกิจศึกษา 

ระดับความเหมาะสม คา 
I.R. 

 
เหตุผล
ประกอบ 

1 2 3 4 5 

3. การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานสหกิจศกึษา
3.1 การเตรียมความพรอมนักศกึษาสหกิจศึกษา  

 1) กําหนดใหมีการบรรยายในรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาหัวขอทีว่าดวยหลักการ 

แนวคิด ระเบยีบ ขอบังคับเกี่ยวกับสหกิจศึกษา ทิศทางตลาดงาน ความคาดหวังของ

สถานประกอบการ การเลือกงานและสถานประกอบการ  การเตรียมโครงงาน 

กําหนดหัวขอ ลักษณะและรายละเอยีดของโครงงานสหกิจศึกษา วธิีการทําโครงงาน 

และรายงานทีเ่กี่ยวของกับวชิาชีพ ปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไขในการ

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา         

1.00

 2) การจัดใหมกีิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษากอนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 0.00

 3) กําหนดใหคณะ/สาขาวิชาจดัใหมีการบรรยายในหวัขอทีจ่ําเปนซึ่งเกี่ยวของเฉพาะ

วิชาชพีเพื่อเติมเต็มศักยภาพนกัศึกษา  

0.00

 4) การจัดใหมกีารจัดทํา รวบรวมสาระความรูที่เกีย่วของและมีประโยชนตอการ

ดําเนนิงาน สหกิจศึกษาเผยแพรเปนสื่ออิเล็กทรอนกิสผานเว็บไซดศูนยสหกิจศึกษาฯ  

0.00

 5) กําหนดใหมีการประเมินผลการจัดกิจกรรม วิเคราะหและนําผลไปปรับปรุงการจัด

กิจกรรมที่เกี่ยวของตอไป และแจงผลการประเมินตอทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหาร

ศูนยสหกิจศึกษาฯ  

0.00
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3.2 การจัดหางานและการรับรองงานสหกิจศึกษา

 1) การจัดใหมกีารสํารวจและจดัทําฐานขอมลูเกี่ยวกับลักษณะงานที่นกัศึกษาสหกิจ

ศึกษาควรปฏบิัติในแตละสาขาวิชา พรอมระบุทักษะพืน้ฐานทีจ่ําเปนสําหรับลักษณะ

งานตาง ๆ และประชาสัมพนัธใหนักศกึษาและผูที่เกี่ยวของกับการดาํเนินงานสหกิจ

ศึกษาทุกฝายรับทราบ 

0.00

 2) การเปดโอกาสใหนักศกึษาแจงรายชื่อสถานประกอบการที่ตองการไปปฏิบัติงาน     

สหกิจศึกษา ผานเจาหนาทีศู่นยสหกิจศึกษาฯ เพื่อทําการติดตอประสานงานสถาน

ประกอบการตอไป  

0.00

 3) การกําหนดใหมีเกณฑมาตรฐานของลกัษณะงานทีม่ีคณุภาพเพื่อเปนแนวทางสาํหรับ

การพิจารณารบัรองคุณภาพงาน 

0.50

 4) การกําหนดใหเจาหนาที่ศนูยสหกิจศึกษาฯ รวมกับคณะ/สาขาวิชาประสานงานสถาน

ประกอบการเพื่อจัดหางานที่มีคุณภาพและเพียงพอกบัการปฏิบัติงานของนักศึกษา

สหกิจศึกษาในแตละสาขาวชิา  

0.00

 5) การกําหนดใหอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจําสาขาวิชาพิจารณาลักษณะงาน

และรับรองคุณภาพงานที่สถานประกอบการเสนอมา โดยพิจารณาตามเกณฑที่

กําหนดไว 

0.00
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 6) การจัดใหมวีิธกีารทีห่ลากหลายในการจัดหางานสหกิจศึกษา ไดแก หนงัสือเชิญ 

โทรศัพท โทรสาร e-mail การเขาพบสถานประกอบการ 

0.50

 7) การจัดใหมกีารจัดทําฐานขอมูลสถานประกอบการโดยระบุลักษณะงาน คาตอบแทน

และสวัสดิการในแตละภาคการศึกษาเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย   

สหกิจศึกษาฯ   

0.00

3.3 การคัดเลือกนกัศึกษาเขาปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

 1) การจัดใหมกีารประชาสัมพนัธขอมูลสถานประกอบการ ตําแหนงงาน ลักษณะงาน 

เงื่อนไขการทํางาน คาตอบแทนและสวัสดิการ คุณสมบัติของนักศึกษาและขอกําหนด

อื่นๆ ที่สถานประกอบการเสนอมาผานเว็บไซดศูนยสหกจิศึกษาและคณะ 

0.00

 2) กําหนดใหนักศึกษาสามารถเลือกสมัครเขาปฏิบัติงานสหกิจศึกษากบัสถาน

ประกอบการทีไ่ดประชาสัมพนัธไวตามความสนใจ โดยสามารถเลือกสถาน

ประกอบการได 1 แหงตอครัง้   

1.00

 3) การกําหนดใหอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจําสาขาวิชา มีหนาที่ใหคําแนะนาํการ

เลือกตําแหนงงาน สถานประกอบการแกนักศึกษา และเปนผูใหความเห็นชอบ

นักศึกษาเพื่อเขาปฏิบัติงานในสถานประกอบการทีน่ักศกึษาสมัคร    

 

0.50
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 4) การกําหนดใหเจาหนาที่ศนูยสหกิจศึกษาฯ ทําหนาที่ใหบริการขอมูล ใหคําปรึกษา

นักศึกษาในการสมัครงาน การเขาสัมภาษณงานกับสถานประกอบการ  การประกาศ

ผลการคัดเลือกงานสหกิจศึกษา  

0.00

 5) การกําหนดใหเจาหนาที่ศนูยสหกิจศึกษาฯ จัดเตรียมเอกสารที่เกีย่วของและ

ประสานงานสถานประกอบการในการเขารายงานตวัปฏิบัติงานสหกจิศึกษาของ

นักศึกษา  

0.00

 6) การกําหนดใหเจาหนาที่ศนูยสหกิจศึกษาฯ ประสานงานคณะ/สาขาวิชาเพื่อพิจารณา

เลือกสถานประกอบการใหกบันักศึกษาเขาปฏิบัติงานในกรณีทีน่ักศึกษาไมผานการ

คัดเลือกจากสถานประกอบการ  

0.00

3.4 การใหคําปรึกษา แกไขปญหา และการนิเทศงานสหกิจศึกษา

 1) มีการกาํหนดผูรับผิดชอบในการใหคําปรึกษาและแกไขปญหาแกนักศึกษาทั้งใน

กระบวนการกอน ระหวางและหลังการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประกอบดวย 

เจาหนาที่ศนูยสหกิจศึกษาฯ อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ฝายบริหารงานบุคคลหรือ

ฝายบริหารทรพัยากรมนษุย และพนกังานที่ปรึกษาในสถานประกอบการ  

0.50

 2) การจัดใหมวีิธกีารหรือชองทางที่หลากหลายในการใหคาํปรึกษา และแกไขปญหาแก

นักศึกษาสหกจิศึกษา เชน โทรศัพท e-mail Facebook     

1.00
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 3) การกําหนดใหอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจําสาขาวิชาทําหนาที่ไปนิเทศงาน  

สหกิจศึกษานกัศึกษาทุกคนที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการอยาง

นอย 1 ครั้ง   

1.00

 4) การกําหนดใหอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจําสาขาวิชาศึกษาขอมูลที่เกีย่วของ

และจัดทําแผนการนิเทศงานนกัศึกษาสหกิจศึกษากอนการออกนเิทศงาน ณ สถาน

ประกอบการ    

0.00

 5) การกําหนดใหอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจําสาขาวิชา ติดตอประสานงานกับ

พนกังานที่ปรึกษาของนักศกึษาเพื่อแจงประเด็นและแผนการนิเทศงานลวงหนา  

1.00

 6) การนิเทศงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาควร

เขาพบและหารือรวมกันกบัผูประสานงานสหกิจศึกษาและ/หรือพนกังานที่ปรึกษาของ

นักศึกษาสหกจิศึกษา และนกัศึกษา โดยควรใชเวลาอยางเพยีงพอและเหมาะสม  

1.00

 7) การกําหนดใหอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาตองประเมนินักศึกษาและสถาน

ประกอบการ ตามเกณฑทีก่าํหนดในแบบประเมิน      

0.50

3.5 การจัดคาตอบแทนและสวสัดิการใหนกัศกึษาสหกิจศึกษา 

 1) การกําหนดใหเจาหนาที่ศนูยสหกิจศึกษาฯ และผูรับผิดชอบประจําคณะรวมกนั

ประสานงานสถานประกอบการเพื่อชี้แจงหลักการสหกจิศึกษาเกี่ยวกบัเรื่อง

1.00
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คาตอบแทนและสวัสดิการ ที่สถานประกอบการจะพึงจาย ใหแกนกัศกึษาในอัตราที่

เหมาะสม  

 2) กําหนดใหมีการจัดทําเอกสารสิทธิประโยชนทางภาษีทีส่ถานประกอบการจะไดรับใน

การเขารวมสหกิจศึกษาทั้งรูปแบบเอกสารและอิเล็คทรอนิกสเพื่อเปนสื่อ

ประชาสัมพันธแกสถานประกอบการในการพิจารณาจายคาตอบแทนและสวัสดิการ

แกนักศึกษา   

0.50

 3) การสรางความเขาใจที่ตรงกันในทุกฝายเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานสหกจิ

ศึกษาคือ การมุงเนนพัฒนาศักยภาพนักศกึษาผานการปฏิบัติงาน ณ สถาน

ประกอบการ ดังนัน้ไมควรคํานงึถงึปจจัยเรื่องคาตอบแทนและสวัสดิการเปนปจจัย

หลักในการตัดสินใจ 

1.00

3.6 การวัดและประเมินผลนักศกึษาสหกิจศึกษา

 1) การกําหนดใหมีการวัดและประเมินผลนักศกึษาสหกิจศึกษาในแตละกจิกรรมของ

กระบวนการกอนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ขอมลู

ที่ใชประกอบการประเมินผล ไดแก การเขารวมกิจกรรม การสงงานและเอกสารตาม

กําหนดเวลา โดยมีการกาํหนดเกณฑการประเมิน 

 

1.00
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 2) การกําหนดใหมีการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของนกัศึกษาสหกิจศึกษาใน

ระหวางการปฏิบัติงานโดยพนกังานที่ปรึกษา ขอมูลที่ใชประกอบการประเมินผลไดแก 

ความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบตอหนาที ่และคุณลักษณะ

สวนบุคคล   

0.50  

 3) การกําหนดใหมีการวัดและประเมินผลรายงานฉบับสมบูรณของนักศึกษาสหกิจศึกษา

โดยอาจารยทีป่รึกษาสหกิจศึกษา โดยเกณฑการประเมินสอดคลองและเปนไปตาม

มาตรฐานทางวิชาการ 

0.00

 4) การกําหนดใหมีการวัดและประเมินผลการการนาํเสนอผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

โดยอาจารยทีป่รึกษาสหกิจศึกษาและคณะกรรมการประจําคณะ/สาขาวิชา โดยมี

เกณฑการประเมิน 

1.00

 5) การกําหนดใหสถานประกอบการมีสวนรวมในการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน

สหกิจศึกษาของนักศกึษา โดยกําหนดสัดสวนคะแนนของสถานประกอบการรอยละ 

50 

1.00

 6) การกําหนดใหอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาและคณะกรรมการประจําคณะ/สาขาวิชา 

มีการสรุปปญหาอุปสรรค จดุเดน จุดที่ควรพัฒนาของนกัศึกษา พรอมชี้แนะแนว

ทางการพัฒนาตนเองแกนกัศึกษา    

0.50
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 7) การกําหนดใหนักศึกษาไดเสนอผลสะทอนกลับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และ

การประเมนิตนเองของนักศกึษาโดยเปรียบเทียบพัฒนาการที่เกิดขึ้นระหวางกอนและ

หลังการปฏิบตัิงานสหกจิศึกษา  

0.00

 8) การกําหนดใหการประเมนิผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษามีผลการประเมินเปนระดับ

คะแนน  8 ระดับไดแก A  B+ B  C+ C  D+ D  F   

1.50

4. การจัดบรกิารอื่นๆ ที่ตอเนื่องจากสหกิจศกึษา        
 1) การกําหนดใหมีการจัดกิจกรรมหลังสิน้สุดการปฏิบัติงานสหกิจศึกษานอกเหนือจาก 

การนาํเสนอผลการปฏิบัติงาน เขน การสมัมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ จัด

นิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา สหกิจศึกษา โดยกิจกรรมดังกลาวถือเปนสวนหนึ่ง

ของการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศกึษา 

0.00

 2) การจัดใหมีบริการแนะแนวงานและอาชีพแกนักศึกษา  0.00

 3) การจัดใหมกีิจกรรมเติมเต็มศักยภาพนักศกึษาหลังจากกลับจากการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา โดยเนนหวัขอที่ยงัเปนจุดออน/จุดที่ควรพัฒนาของนักศกึษา     

 0.00

 4) การจัดใหมกีิจกรรมเติมเต็มศักยภาพแกศษิยเกาทัง้ดานความรูทางวิชาการ วิชาชีพ 
และทักษะที่จาํเปนและทนัสมัย    

 

 0.00
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รูปแบบการจดัการสหกิจศึกษา 

ระดับความเหมาะสม คา 
I.R. 

 
เหตุผล
ประกอบ 

1 2 3 4 5 

 5) การจัดใหมกีารติดตามสํารวจความกาวหนา และภาวะการมีงานทาํของบัณฑิตที่ผาน

การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

 0,00

 6) การจัดใหมกีิจกรรมทางวิชาการรวมกนัระหวางสถานประกอบการกับมหาวิทยาลยั 

เชน การบริการวิชาการ การตอยอดผลงานทางวิชาการจากโครงงานสหกิจศึกษา การ

รวมเปนผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิ   

 0.00

 
ความคดิเหน็และข้อเสนอแนะอืนๆ 
............................................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................,,,,............................................... 
.......................................................................................................................................................................................,,,..................................... 
............................................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................,,,,............................................... 
.......................................................................................................................................................................................,,,.....................................
           ขอขอบพระคุณผู้เชียวชาญทุกท่านทใีห้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม  
                        ผู้วิจัย 
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แบบสอบถามเพือการวิจยั 
เรือง การพฒันารูปแบบการจัดการสหกิจศกึษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

คาํชีแจง 

แบบสอบถามฉบับนี้เปนแบบสอบถามสําหรับการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งในขั้นตอนนี้เปนการ
นํารูปแบบการจัดการสหกิจศึกษาที่ไดพัฒนาขึ้นตามกระบวนการเทคนิคเดลฟาย (Delphli Technique) สอบถามความคิดเห็นของผูบริหาร อาจารยที่
ปรึกษา   สหกิจศึกษา บุคลากรศูนยสหกิจศึกษา ผูประสานงานหรือพนักงานที่ปรึกษาในสถานประกอบการ และนักศึกษาที่ผานการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา เพือตรวจสอบความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการนํารูปแบบการจัดการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ไปปฏิบัต ิโดยรูปแบบการ
จัดการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประกอบดวยองคประกอบสําคัญของกระบวนการจัดการสหกิจศึกษาและวิธีการจัดการสหกิจศึกษา ดังนี้  

1)  การจัดหลกัสูตรสหกิจศึกษา 
1.1)  การกําหนดหมวดรายวิชาสหกิจศึกษา และจาํนวนหนวยกิต 
1.2)  การจัดแผนการเรียนสหกิจศึกษา 

 2)  การจัดหนวยงานสหกจิศึกษา 
     2.1)  การจดัโครงสรางหนวยงานสหกจิศึกษา  
     2.2)  รูปแบบการบริหารงาน และกลยทุธที่ใชในการดําเนนิงานสหกิจศึกษา 

         2.3)  การจัดบุคลากร ทรัพยากรสนับสนุน และระบบสารสนเทศ 
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 3)  การจัดกิจกรรมที่เกีย่วของกับการดําเนินงานสหกิจศึกษา 
        3.1)  การเตรียมความพรอมนักศึกษาสหกิจศึกษา   
        3.2)  การจัดหางานและการรับรองงานสหกิจศึกษา 
        3.3)  การคัดเลือกนักศกึษาเขาปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
        3.4)  การใหคําปรึกษา แกไขปญหา และการนเิทศงานสหกิจศึกษา 
        3.5)  การจัดคาตอบแทนและสวัสดิการใหนกัศึกษาสหกิจศึกษา 
        3.6)  การวัดและประเมนิผลนกัศึกษาสหกิจศึกษา 
 4) การจัดบริการอื่นๆ ที่ตอเนื่องจากสหกจิศึกษา 

  แบบสอบถามครั้งนี้เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ โดยผูวจิัยกําหนดคาน้ําหนกัคะแนน ดังนี ้
5 หมายถงึ  ขอความนั้นมีความเหมาะสมมากที่สุด 
4 หมายถงึ  ขอความนั้นมีความเหมาะสมมาก 
3 หมายถงึ  ขอความนั้นมีความเหมาะสมปานกลาง 
2 หมายถงึ  ขอความนั้นมีความเหมาะสมนอย 
1 หมายถงึ  ขอความนั้นมีความเหมาะสมนอยที่สุด 

ตอนท ี1  ผูวจิัยขอความกรุณาทานพิจารณาขอรายการขางลาง ซึง่เปนรูปแบบการจัดการสหกจิศึกษา มหาวทิยาลัยศรีปทมุที่ไดพัฒนาขึ้นวามีความ
เหมาะสมมากนอยเพียงใดในการนําไปเปนแนวทางปฏบิัติ โดยขอใหทานทาํเครื่องหมาย   ลงในชองระดับความเหมาะสมตามความคิดเห็นของทานแต
ละขอรายการขางลาง และหากทานมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมโปรดเขียนในชองขอเสนอแนะทางขวามือของแตละขอรายการ 
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รูปแบบการจดัการสหกิจศึกษา 

ระดับความเหมาะสม  
ขอเสนอแนะ 1 2 3 4 5 

1. การจัดหลกัสูตรสหกจิศึกษา 

1.1 การกําหนดหมวดรายวิชาสหกิจศึกษา และจํานวนหนวยกิต

 1) การจัดใหมีรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาเปนรายวิชาในกลุมวิชาแกน

 2) การกําหนดใหมีรายวิชาเตรยีมสหกิจศึกษาในหลักสูตรมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตรจาํนวน 1 หนวยกิต 

 3) การกําหนดใหมีรายวิชาเตรยีมสหกิจศึกษาในหลักสูตรวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี    

จํานวน 3 หนวยกิต 

 4) การจัดรายวิชาสหกจิศึกษาเปนรายวิชาในกลุมวิชาเอกเลือกจํานวน 6 หนวยกิต โดย

กําหนดใหเรียนในทุกหลักสตูรเหมือนกนั 

1.2 การจัดแผนการเรียนสหกิจศึกษา

 1)   การกําหนดใหคณะ/สาขาวิชาสามารถจัดแผนการเรยีนรายวิชาสหกิจศึกษาไวในภาค

      การศึกษาใดก็ไดในปที่ 3 หรือปที ่4 ของหลักสูตรตามความเหมาะสมของวิชาชพี 

 2)   การกําหนดใหจัดแผนการเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาไวในภาคการศึกษากอน  

      รายวิชาสหกิจศึกษา   

 3)   การกําหนดใหนักศึกษาออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเปนเวลา 1 ภาคการศึกษา โดยมี

      ระยะเวลา 16 สัปดาหอยางตอเนื่อง 238



 
 

                                                                                                                                                                                              

 
รูปแบบการจดัการสหกิจศึกษา 

ระดับความเหมาะสม  
ขอเสนอแนะ 1 2 3 4 5 

2. การจัดหนวยงานสหกิจศึกษา 
2.1 การจัดโครงสรางหนวยงานสหกิจศึกษา

 1) การจัดตั้งศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชพีเปนหนวยงานกลางระดับสถาบนั มี

ภาระหนาที่กํากับดูแล สงเสริมและสนับสนุนการดําเนนิงานสหกิจศึกษาของคณะ 

 2) การจัดตั้งศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชพีเปนหนวยงานภายใตกลุมงาน

มาตรฐานและบริการการศึกษา ซึง่กาํกับดูแลโดยรองอธกิารบดี  

 3) การกําหนดใหโครงสรางศูนยสหกิจศึกษาฯ ประกอบดวย 2 งานหลกั คือ (1) งานสห

กิจศึกษา และ (2) งานพฒันาอาชพี     

 4) การกําหนดใหจัดแบงสวนงานยอยของงานสหกิจศึกษาออกเปน 3 งาน คือ (1) งาน

บริหารทัว่ไปและนิเทศงาน (2) งานพฒันาสหกิจศึกษา และ (3) งานสารสนเทศ 

 5) การกําหนดใหจัดแบงสวนงานยอยของงานพัฒนาอาชพีออกเปน 2 งาน คือ (1) งาน

พัฒนาอาชพี และ (2) งานจดัหางาน 

2.2 รูปแบบการบริหารงาน และกลยุทธที่ใชในการดําเนินงานสหกิจศึกษา

 1) การกําหนดใหมีคณะกรรมการบริหารศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชพีทาํหนาที่

กําหนดนโยบาย รูปแบบการดําเนินงาน ระเบียบ กํากับ ติดตามการดาํเนนิงานของ

ศูนยสหกิจศึกษาฯ     
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รูปแบบการจดัการสหกิจศึกษา 

ระดับความเหมาะสม  
ขอเสนอแนะ 1 2 3 4 5 

 2) การกําหนดใหผูชวยคณบดีฝายวิชาการประจําคณะเปนผูกํากับดูแลการดําเนนิงาน

สหกิจศึกษาของคณะ/สาขาวิชา และประสานงานกับศูนยสหกิจศึกษาฯ     

 3) การกําหนดใหอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจําคณะ/สาขาวิชา ทําหนาที่ดูแล ให

คําปรึกษา รับรองคุณภาพงาน นิเทศงานและประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา  

 4) กําหนดใหมีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบของเจาหนาที่ศูนยสหกิจศึกษาฯ เพื่อทาํ

หนาที่ในการประสานงานและดูแลแตละคณะ/สาขาวิชาโดยเฉพาะ 

 5) การกําหนดใหเจาหนาที่ศนูยสหกิจศึกษาฯ ทําหนาทีป่ระสานงานสถานประกอบการ

เพื่อสรางความสัมพนัธที่ยั่งยืน 

 6) การกําหนดใหเจาหนาที่ศนูยสหกิจศึกษาฯ รวมกับคณะ/สาขาวิชา รับผิดชอบในการ

จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมนักศึกษา    

 

 7) การกําหนดใหเจาหนาที่ศนูยสหกิจศึกษาฯ ทําหนาที่ใหคาํปรึกษา แนะนํา แกไข

ปญหาแกนักศึกษาทั้งกอน ระหวาง และหลังการปฏิบตัิงานสหกจิศึกษา โดย

ประสานงานกบัคณะ     

 8) สรางความรวมมือกับสถานประกอบการเพื่อกําหนดใหมีพนกังานที่ปรึกษาใหแก

นักศึกษาสหกจิศึกษา ทาํหนาที่ดูแล ใหคําปรึกษา แนะนาํการปฏิบัติงานสหกิจ

ศึกษาของนักศึกษาในสถานประกอบการ รวมทั้งประเมนิผลการปฏิบตัิงานของ

นักศึกษา 240



 
 

                                                                                                                                                                                              

 
รูปแบบการจดัการสหกิจศึกษา 

ระดับความเหมาะสม  
ขอเสนอแนะ 1 2 3 4 5 

 9) การกําหนดใหมีการบนัทึกขอมูลการติดตอกับสถานประกอบการไวอยางตอเนื่อง 

 10) การจัดใหมีขอบังคับมหาวทิยาลัยศรีปทมุวาดวยสหกิจศึกษา 

 11) การจัดใหมีคูมือสหกิจศึกษา ปฏิทนิกิจกรรมและขั้นตอนในการดําเนนิงานสหกิจ

ศึกษาทุกกระบวนการเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

 12) มีการใชเทคนคิการติดตอสื่อสารหลากหลายชองทางกบัทุกฝายที่เกีย่วของทั้งภายใน

และภายนอก ไดแก โทรศัพท โทรสาร  e-mail  เว็บไซต  ไปรษณีย  ปายประกาศ 

การแจก/สงเอกสาร แผนพับ โปสเตอร คูมอื เปนตน 

 13) กําหนดใหมีการวิเคราะหปจจัยภายในและภายนอกทีม่ีผลกระทบตอการดําเนินงาน

สหกิจศึกษา (SWOT analysis) เพื่อจัดทํา/ทบทวนแผนยุทธศาสตร และจัดทํา

แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

 14) การจัดใหมกีารติดตามการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบตัิงานประจําปงบประมาณ 

และประเมินผลการปฏิบัติงานดวยตัวบงชี้ความสาํเร็จ (KPI)   

 15) การจัดใหมกีารประเมินผลการดําเนนิงานโครงการ นําเสนอในที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารศูนยสหกิจศึกษาฯ และนําผลปรับปรุงการดําเนงิานตอไป   
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รูปแบบการจดัการสหกิจศึกษา 

ระดับความเหมาะสม  
ขอเสนอแนะ 1 2 3 4 5 

2.3 การจัดบุคลากร ทรัพยากรสนับสนนุ และระบบสารสนเทศ

 1) กําหนดใหคณะกรรมการบรหิารศูนยสหกจิศึกษาฯ  ควรประกอบดวย รองอธิการบดี

เปนประธานกรรมการ ผูอํานวยการกลุมงานมาตรฐานและบริการการศึกษา 

ผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาฯ ผูอํานวยการสํานกังานทะเบียน ผูชวยคณบดีฝาย

วิชาการประจาํคณะ เปนกรรมการ และผูอํานวยการสํานักงานวิชาการ เปน

กรรมการและเลขานุการ   

 2) การกําหนดใหโครงสรางศูนยสหกิจศึกษาฯ มีผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาฯ เปน

ผูบริหารสูงสุดและมีหัวหนางานสหกิจศึกษา และหัวหนางานพัฒนาอาชีพ   

 3) การจัดใหมีบคุลากรรับผิดชอบการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ดงันี ้(1) เจาหนาที่ภายใน

ศูนยสหกิจศึกษาฯ (2) บุคลากรภายนอกศูนยสหกิจศึกษาฯ ไดแก คณะกรรมการ

บริหารศูนย สหกิจศึกษาฯ  ผูชวยคณบดีฝายวิชาการประจําคณะ ผูรับผิดชอบ

งานสหกิจศึกษาประจําคณะ อาจารยทีป่รึกษาสหกิจศึกษา ฝายบริหารงานบุคคล

หรือทรัพยากรมนุษย และพนักงานที่ปรึกษาในสถานประกอบการ 

 4) ประสานงานกบัสวนงานภายในทีเ่กี่ยวของเพื่อจัดใหมีวสัดุอุปกรณ เครื่องมือ

เครื่องใช สถานที ่ระบบสารสนเทศ และโสตทัศนูปกรณ ที่จาํเปนอยางเพียงพอตอ

การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา    
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รูปแบบการจดัการสหกิจศึกษา 

ระดับความเหมาะสม  
ขอเสนอแนะ 1 2 3 4 5 

 5) การจัดใหมีระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทั้ง

รูปแบบอิเล็กทรอนิกส และรูปแบบเอกสาร   

 6) การจัดใหมีระบบเอกสารอิเล็กทรอนกิสทีส่ามารถเขาถงึไดงาย ไดแกคูมือสหกิจ

ศึกษา แบบฟอรมเอกสาร ขั้นตอนการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา ปฏิทินและตาราง

กิจกรรมสหกิจศึกษา  

 7) จัดใหมีการจัดเก็บ บาํรุงรักษาทรัพยากรและสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพและ

ทันสมยั  

3. การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานสหกิจศกึษา
3.1 การเตรียมความพรอมนักศกึษาสหกิจศึกษา  

 1) กําหนดใหมีการบรรยายในรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาหัวขอทีว่าดวยหลักการ 

แนวคิด ระเบยีบ ขอบังคับเกี่ยวกับสหกิจศึกษา ทิศทางตลาดงาน ความคาดหวังของ

สถานประกอบการ การเลือกงานและสถานประกอบการ  การเตรียมโครงงาน 

กําหนดหัวขอ ลักษณะและรายละเอยีดของโครงงานสหกิจศึกษา วธิีการทําโครงงาน 

และรายงานทีเ่กี่ยวของกับวชิาชีพ ปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไขในการ

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา         

 2) การจัดใหมกีิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษากอนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
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รูปแบบการจดัการสหกิจศึกษา 

ระดับความเหมาะสม  
ขอเสนอแนะ 1 2 3 4 5 

 3) กําหนดใหคณะ/สาขาวิชาจดัใหมีการบรรยายในหวัขอทีจ่ําเปนซึ่งเกี่ยวของเฉพาะ

วิชาชพีเพื่อเติมเต็มศักยภาพนกัศึกษา  

 4) การจัดใหมกีารจัดทํา รวบรวมสาระความรูที่เกีย่วของและมีประโยชนตอการ

ดําเนนิงาน สหกิจศึกษาเผยแพรเปนสื่ออิเล็กทรอนกิสผานเว็บไซดศูนยสหกิจศึกษาฯ  

 5) กําหนดใหมีการประเมินผลการจัดกิจกรรม วิเคราะหและนําผลไปปรับปรุงการจัด

กิจกรรมที่เกี่ยวของตอไป และแจงผลการประเมินตอทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหาร

ศูนยสหกิจศึกษาฯ  

3.2 การจัดหางานและการรับรองงานสหกิจศึกษา

 1) การจัดใหมกีารสํารวจและจดัทําฐานขอมลูเกี่ยวกับลักษณะงานที่นกัศึกษาสหกิจ

ศึกษาควรปฏบิัติในแตละสาขาวิชา พรอมระบุทักษะพืน้ฐานทีจ่ําเปนสําหรับลักษณะ

งานตาง ๆ และประชาสัมพนัธใหนักศกึษาและผูที่เกี่ยวของกับการดาํเนินงานสหกิจ

ศึกษาทุกฝายรับทราบ 

 2) การเปดโอกาสใหนักศกึษาแจงรายชื่อสถานประกอบการที่ตองการไปปฏิบัติงานสห

กิจศึกษา ผานเจาหนาที่ศนูยสหกิจศึกษาฯ เพื่อทาํการติดตอประสานงานสถาน

ประกอบการตอไป  

 3) การกําหนดใหมีเกณฑมาตรฐานของลกัษณะงานทีม่ีคณุภาพเพื่อเปนแนวทางสาํหรับ

การพิจารณารบัรองคุณภาพงาน 244



 
 

                                                                                                                                                                                              

 
รูปแบบการจดัการสหกิจศึกษา 

ระดับความเหมาะสม  
ขอเสนอแนะ 1 2 3 4 5 

 4) การกําหนดใหเจาหนาที่ศนูยสหกิจศึกษาฯ รวมกับคณะ/สาขาวิชาประสานงานสถาน

ประกอบการเพื่อจัดหางานที่มีคุณภาพและเพียงพอกบัการปฏิบัติงานของนักศึกษา

สหกิจศึกษาในแตละสาขาวชิา  

 5) การกําหนดใหอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจําสาขาวิชาพิจารณาลักษณะงาน

และรับรองคุณภาพงานที่สถานประกอบการเสนอมา โดยพิจารณาตามเกณฑที่

กําหนดไว 

 6) การจัดใหมวีิธกีารทีห่ลากหลายในการจัดหางานสหกิจศึกษา ไดแก หนงัสือเชิญ 

โทรศัพท โทรสาร e-mail การเขาพบสถานประกอบการ 

 7) การจัดใหมกีารจัดทําฐานขอมูลสถานประกอบการโดยระบุลักษณะงาน คาตอบแทน

และสวัสดิการในแตละภาคการศึกษาเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยสห

กิจศึกษาฯ   

3.3 การคัดเลือกนกัศึกษาเขาปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

 1) การจัดใหมกีารประชาสัมพนัธขอมูลสถานประกอบการ ตําแหนงงาน ลักษณะงาน 

เงื่อนไขการทํางาน คาตอบแทนและสวัสดิการ คุณสมบัติของนักศึกษาและขอกําหนด

อื่นๆ ที่สถานประกอบการเสนอมาผานเว็บไซดศูนยสหกจิศึกษาและคณะ 
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รูปแบบการจดัการสหกิจศึกษา 

ระดับความเหมาะสม  
ขอเสนอแนะ 1 2 3 4 5 

 2) กําหนดใหนักศึกษาสามารถเลือกสมัครเขาปฏิบัติงานสหกิจศึกษากบัสถาน

ประกอบการทีไ่ดประชาสัมพนัธไวตามความสนใจ โดยสามารถเลือกสถาน

ประกอบการได 1 แหงตอครัง้   

 3) การกําหนดใหอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจําสาขาวิชา มีหนาที่ใหคําแนะนาํการ

เลือกตําแหนงงาน สถานประกอบการแกนักศึกษา และเปนผูใหความเห็นชอบ

นักศึกษาเพื่อเขาปฏิบัติงานในสถานประกอบการทีน่ักศกึษาสมัคร    

 4) การกําหนดใหเจาหนาที่ศนูยสหกิจศึกษาฯ ทําหนาที่ใหบริการขอมูล ใหคําปรึกษา

นักศึกษาในการสมัครงาน การเขาสัมภาษณงานกับสถานประกอบการ  การประกาศ

ผลการคัดเลือกงานสหกิจศึกษา  

 5) การกําหนดใหเจาหนาที่ศนูยสหกิจศึกษาฯ จัดเตรียมเอกสารที่เกีย่วของและ

ประสานงานสถานประกอบการในการเขารายงานตวัปฏิบัติงานสหกจิศึกษาของ

นักศึกษา  

 6) การกําหนดใหเจาหนาที่ศนูยสหกิจศึกษาฯ ประสานงานคณะ/สาขาวิชาเพื่อพิจารณา

เลือกสถานประกอบการใหกบันักศึกษาเขาปฏิบัติงานในกรณีทีน่ักศึกษาไมผานการ

คัดเลือกจากสถานประกอบการ  
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รูปแบบการจดัการสหกิจศึกษา 

ระดับความเหมาะสม  
ขอเสนอแนะ 1 2 3 4 5 

3.4 การใหคําปรึกษา แกไขปญหา และการนิเทศงานสหกิจศึกษา

 1) มีการกาํหนดผูรับผิดชอบในการใหคําปรึกษาและแกไขปญหาแกนักศึกษาทั้งใน

กระบวนการกอน ระหวางและหลังการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประกอบดวย 

เจาหนาที่ศนูยสหกิจศึกษาฯ อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ฝายบริหารงานบุคคลหรือ

ฝายบริหารทรพัยากรมนษุย และพนกังานที่ปรึกษาในสถานประกอบการ  

 2) การจัดใหมวีิธกีารหรือชองทางที่หลากหลายในการใหคาํปรึกษา และแกไขปญหาแก

นักศึกษาสหกจิศึกษา เชน โทรศัพท e-mail Facebook     

 3) การกําหนดใหอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจําสาขาวิชาทําหนาที่ไปนิเทศงาน  

สหกิจศึกษานกัศึกษาทุกคนที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการอยาง

นอย 1 ครั้ง   

 4) การกําหนดใหอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจําสาขาวิชาศึกษาขอมูลที่เกีย่วของ

และจัดทําแผนการนิเทศงานนกัศึกษาสหกิจศึกษากอนการออกนเิทศงาน ณ สถาน

ประกอบการ    

 5) การกําหนดใหอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจําสาขาวิชา ติดตอประสานงานกับ

พนกังานที่ปรึกษาของนักศกึษาเพื่อแจงประเด็นและแผนการนิเทศงานลวงหนา  
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รูปแบบการจดัการสหกิจศึกษา 

ระดับความเหมาะสม  
ขอเสนอแนะ 1 2 3 4 5 

 6) การนิเทศงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาควร

เขาพบและหารือรวมกันกบัผูประสานงานสหกิจศึกษาและ/หรือพนกังานที่ปรึกษาของ

นักศึกษา   สหกิจศึกษา และนักศึกษา โดยควรใชเวลาอยางเพียงพอและเหมาะสม  

 7) การกําหนดใหอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาตองประเมนินักศึกษาและสถาน

ประกอบการ ตามเกณฑทีก่าํหนดในแบบประเมิน      

3.5 การจัดคาตอบแทนและสวสัดิการใหนกัศกึษาสหกิจศึกษา 

 1) การกําหนดใหเจาหนาที่ศนูยสหกิจศึกษาฯ และผูรับผิดชอบประจําคณะรวมกนั

ประสานงานสถานประกอบการเพื่อชี้แจงหลักการสหกจิศึกษาเกี่ยวกบัเรื่อง

คาตอบแทนและสวัสดิการ ที่สถานประกอบการจะพึงจาย ใหแกนกัศกึษาในอัตราที่

เหมาะสม  

 2) กําหนดใหมีการจัดทําเอกสารสิทธิประโยชนทางภาษีทีส่ถานประกอบการจะไดรับใน

การเขารวมสหกิจศึกษาทั้งรูปแบบเอกสารและอิเล็คทรอนิกสเพื่อเปนสื่อ

ประชาสัมพันธแกสถานประกอบการในการพิจารณาจายคาตอบแทนและสวัสดิการ

แกนักศึกษา   
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รูปแบบการจดัการสหกิจศึกษา 

ระดับความเหมาะสม  
ขอเสนอแนะ 1 2 3 4 5 

 3) การสรางความเขาใจที่ตรงกันในทุกฝายเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานสหกจิ

ศึกษาคือ การมุงเนนพัฒนาศักยภาพนักศกึษาผานการปฏิบัติงาน ณ สถาน

ประกอบการ ดังนัน้ไมควรคํานงึถงึปจจัยเรื่องคาตอบแทนและสวัสดิการเปนปจจัย

หลักในการตัดสินใจ 

3.6 การวัดและประเมินผลนักศกึษาสหกิจศึกษา

 1) การกําหนดใหมีการวัดและประเมินผลนักศกึษาสหกิจศึกษาในแตละกจิกรรมของ

กระบวนการกอนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ขอมลู

ที่ใชประกอบการประเมินผล ไดแก การเขารวมกิจกรรม การสงงานและเอกสารตาม

กําหนดเวลา โดยมีการกาํหนดเกณฑการประเมิน 

 2) การกําหนดใหมีการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของนกัศึกษาสหกิจศึกษาใน

ระหวางการปฏิบัติงานโดยพนกังานที่ปรึกษา ขอมูลที่ใชประกอบการประเมินผลไดแก 

ความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบตอหนาที ่และคุณลักษณะ

สวนบุคคล   

 

 3) การกําหนดใหมีการวัดและประเมินผลรายงานฉบับสมบูรณของนักศึกษาสหกิจศึกษา

โดยอาจารยทีป่รึกษาสหกิจศึกษา โดยเกณฑการประเมินสอดคลองและเปนไปตาม

มาตรฐานทางวิชาการ 
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รูปแบบการจดัการสหกิจศึกษา 

ระดับความเหมาะสม  
ขอเสนอแนะ 1 2 3 4 5 

 4) การกําหนดใหมีการวัดและประเมินผลการการนาํเสนอผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

โดยอาจารยทีป่รึกษาสหกิจศึกษาและคณะกรรมการประจําคณะ/สาขาวิชา โดยมี

เกณฑการประเมิน 

 5) การกําหนดใหสถานประกอบการมีสวนรวมในการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน

สหกิจศึกษาของนักศกึษา โดยกําหนดสัดสวนคะแนนของสถานประกอบการรอยละ 

50 

 6) การกําหนดใหอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาและคณะกรรมการประจําคณะ/สาขาวิชา 

มีการสรุปปญหาอุปสรรค จดุเดน จุดที่ควรพัฒนาของนกัศึกษา พรอมชี้แนะแนว

ทางการพัฒนาตนเองแกนกัศึกษา    

 7) การกําหนดใหนักศึกษาไดเสนอผลสะทอนกลับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และ

การประเมนิตนเองของนักศกึษาโดยเปรียบเทียบพัฒนาการที่เกิดขึ้นระหวางกอนและ

หลังการปฏิบตัิงานสหกจิศึกษา  

 8) การกําหนดใหการประเมนิผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษามีผลการประเมินเปนระดับ

คะแนน 8 ระดับไดแก A  B+ B  C+ C  D+ D  F   
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รูปแบบการจดัการสหกิจศึกษา 

ระดับความเหมาะสม  
ขอเสนอแนะ 1 2 3 4 5 

4. การจัดบรกิารอื่นๆ ที่ตอเนื่องจากสหกิจศกึษา       
 1) การกําหนดใหมีการจัดกิจกรรมหลังสิน้สุดการปฏิบัติงานสหกิจศึกษานอกเหนือจาก

การนาํเสนอผลการปฏิบัติงาน เชน การสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ จัด

นิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา สหกิจศึกษา โดยกิจกรรมดังกลาวถือเปนสวนหนึ่ง

ของการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน  สหกจิศึกษาของนักศกึษา 

 2) การจัดใหมีบริการแนะแนวงานและอาชีพแกนักศึกษา  

 3) การจัดใหมกีิจกรรมเติมเต็มศักยภาพนักศกึษาหลังจากกลับจากการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา โดยเนนหวัขอที่ยงัเปนจุดออน/จุดที่ควรพัฒนาของนักศกึษา     

 

 4) การจัดใหมกีิจกรรมเติมเต็มศักยภาพแกศษิยเกาทัง้ดานความรูทางวิชาการ วิชาชีพ 
และทักษะที่จาํเปนและทนัสมัย    

 

 5) การจัดใหมกีารติดตามสํารวจความกาวหนา และภาวะการมีงานทาํของบัณฑิตที่ผาน

การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

 

 6) การจัดใหมกีิจกรรมทางวิชาการรวมกนัระหวางสถานประกอบการกับมหาวิทยาลยั 

เชน การบริการวิชาการ การตอยอดผลงานทางวิชาการจากโครงงานสหกิจศึกษา การ

รวมเปนผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิ   
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ภาคผนวก จ 
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ตาราง 8 คา่ดชันีความสอดคล้องของร่างรูปแบบการจดัการสหกิจศกึษา มหาวิทยาลยัศรีปทมุ  

ข้อท่ี 
ผู้ เช่ียวชาญ 

IOC 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

1. การจดัหลกัสตูรสหกิจศกึษา       

1.1         

 1)   +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 2)   +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 3)   +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 4)  0 +1 +1 +1 +1 0.8 

1.2        

 1) +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 2)    +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 3)    +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

2. การจดัหนว่ยงานสหกิจศกึษา       

2.1        

 1)  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 2)  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 3)  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 4)  +1 +1 +1 0 +1 0.8 

 5)  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 6)  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 7)  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

2.2        

 1)  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 2)  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 3)  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 4)  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 5)  0 +1 +1 +1 +1 0.8 
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ตาราง 8 (ตอ่)       

       

 

ข้อท่ี 

ผู้ เช่ียวชาญ IOC 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

 6)  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 7)  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 8)  +1 +1 +1 +1 0 0.8 

 9)  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 10)  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 11)  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 12)  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 13)  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 14)  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

2.3        

 1)  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 2)  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 3)  +1 0 +1 +1 +1 0.8 

 4)  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 5)  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 6)  +1 0 +1 +1 +1 0.8 

3. การจดักิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบั

การดําเนนิงานสหกิจศกึษา 

      

3.1        

 1)  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 2)  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 3)  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 4)  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 5)  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

        



255 
 

ตาราง 8 (ตอ่) 

       

ข้อท่ี 
ผู้ เช่ียวชาญ 

IOC 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

 6)  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 7)  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

3.2        

 1)  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 2)  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 3)  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 4)  +1 +1 0 +1 +1 0.8 

3.3        

 1)  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 2)  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 3)  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 4)  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 5)  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 6)  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

3.4        

 1)  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 2)  +1 +1 +1 0 +1 0.8 

 3)  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 4)  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 5)  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 6)  +1 +1 0 +1 +1 0.8 

 7)  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

3.5        

 1)  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 2)  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
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ตาราง 8 (ตอ่) 

        

ข้อท่ี 
ผู้ เช่ียวชาญ 

IOC 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

3.6        

 1)  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 2)  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 3)  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 4)  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 5)  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 6)  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 7)  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 8)  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 9)  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

4. การจดับริการอ่ืนๆ ท่ีตอ่เน่ือง

จากสหกิจศกึษา 

      

 1)  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 2)  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 3)  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 4)  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 5)  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
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สถานท่ีเกิด    อําเภอสิงหนคร จงัหวดัสงขลา 
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