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สารบัญภาพ

           หน้า

ภาพที่	1-1	 ก�รเรียนก�รสอนระดับอุดมศึกษ�กับม�ตรฐ�นวิช�ก�ร        1

  ม�ตรฐ�นวิช�ชีพ คว�มต้องก�รของตล�ดแรงง�น ม�ตรฐ�นสหกิจศึกษ� 

  และก�รประกันคุณภ�พสหกิจศึกษ� 

ภาพที่	1-2 องค์ประกอบของคว�มต้องก�รของตล�ดแรงง�น        4

ภาพที่	1-3 ม�ตรฐ�นสหกิจศึกษ�ในสถ�นศึกษ�และในสถ�นประกอบก�ร      6



คู่มือก�รจัดสหกิจศึกษ�(6)

สารบัญตาราง

           หน้า

ตารางที่	1-1  ร�ยละเอียดม�ตรฐ�นวิช�ก�ร ม�ตรฐ�นวิช�ชีพ       2

  คว�มต้องก�รของตล�ดแรงง�น ม�ตรฐ�นสหกิจศึกษ� 

  และก�รประกันคุณภ�พสหกิจศึกษ� 

ตารางที่	1-2 คำ�อธิบ�ยองค์ประกอบคว�มต้องก�รของตล�ดแรงง�น     5

ตารางที่	1-3 องค์ประกอบห้�ด้�นของก�รประกันคุณภ�พก�รดำ�เนินง�นสหกิจศึกษ�   7

ตารางที่	1-4 ตัวอย่�งร�ยละเอียดร�ยวิช�เตรียมสหกิจศึกษ�และร�ยวิช�สหกิจศึกษ�   19

  (Course Description)

ตารางที่	1-5 ตัวอย่�งร�ยละเอียดของหัวข้อคว�มรู้และทักษะทั่วไป    20

  และคว�มรู้เฉพ�ะด้�นของหลักสูตรเทคโนโลยีอ�ห�ร

ตารางที่	2-1 คุณสมบัติและบทบ�ทหน้�ที่ของผู้บริห�รระดับสูง     32

ตารางที่	2-2 คุณสมบัติและบทบ�ทหน้�ที่ของผู้บริห�รหน่วยง�นสหกิจศึกษ�   33

ตารางที่	2-3 คุณสมบัติและบทบ�ทหน้�ที่ของผู้ปฏิบัติง�นสหกิจศึกษ�    34

ตารางที่	2-4 คุณสมบัติและบทบ�ทหน้�ที่ของคณ�จ�รย์นิเทศ     35

ตารางที่	2-5 คุณสมบัติและบทบ�ทหน้�ที่ของบุคล�กรอื่นๆ ในสถ�นศึกษ�   36

ตารางที่	2-6	 ขอบเขตหน้�ที่และข้อแนะนำ�ในก�รปฏิบัติ      43

  สำ�หรับฝ่�ยพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์

ตารางที่	2-7 ขอบเขตหน้�ที่และข้อแนะนำ�ในก�รปฏิบัติของผู้นิเทศง�น    45

ตารางที่	2-8 ก�รกำ�หนดนโยบ�ยก�รดำ�เนินง�นสหกิจศึกษ�     47

ตารางที่	3-1 ตัวอย่�งแผนก�รติดต�มคว�มก้�วหน้�ในก�รปฏิบัติง�นของนักศึกษ�  75

ตารางที่	3-2 ตัวอย่�งข้อมูลที่ต้องก�รช่วงสัปด�ห์แรกของก�รปฏิบัติง�นสหกิจศึกษ�  76



คู่มือก�รจัดสหกิจศึกษ� (7)

ภาคผนวก

           หน้า

ภาคผนวก	ก ตัวอย่�งก�รเขียนแบบ ฝง 1      175 

  คำ�ขอรับทร�บก�รรับนักเรียน นิสิต นักศึกษ� หรือบุคคลที่ท�งร�ชก�ร 

  ส่งม�ฝึกเข้�เป็นผู้รับก�รฝึก ต�มม�ตร� 18 แห่งพระร�ชบัญญัติส่งเสริม 

  ก�รพัฒน�ฝีมือแรงง�น พ.ศ. 2545 

ภาคผนวก	ข ตัวอย่�งก�รเขียนแบบ ฝง 2      179

  สัญญ�รับนักเรียน นิสิต นักศึกษ� จ�กสถ�นศึกษ�หรือบุคคล 

  ที่ท�งร�ชก�รส่งม�ฝึก เข้�เป็นผู้รับก�รฝึก 

ภาคผนวก	ค ตัวอย่�งก�รเขียนแบบ ฝง 3      183

  แบบแจ้งผู้สำ�เร็จก�รฝึก กรณีรับนักเรียน นิสิต นักศึกษ�หรือบุคคล 

  ที่ท�งร�ชก�รส่งม�ฝึก ต�มม�ตร� 18 แห่งพระร�ชบัญญัติส่งเสริม 

  ก�รพัฒน�ฝีมือแรงง�น พ.ศ. 2545

ภาคผนวก	ง ตัวอย่�งแบบตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษ�สหกิจศึกษ�   186

ภาคผนวก	จ ตัวอย่�งแบบร�ยง�นคว�มก้�วหน้�ในก�รปฏิบัติง�นสหกิจศึกษ�  187

ภาคผนวก	ฉ ตัวอย่�งแบบสำ�รวจผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษ�     188

  หลังเสร็จสิ้นก�รเตรียมคว�มพร้อม 

ภาคผนวก	ช ตัวอย่�งแบบสำ�รวจผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษ�     189

  ระหว่�งก�รปฏิบัติง�นสหกิจศึกษ� 

ภาคผนวก	ซ ตัวอย่�งแบบสำ�รวจผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษ�     190

  หลังก�รปฏิบัติง�นสหกิจศึกษ� 

ภาคผนวก	ฌ ตัวอย่�งแบบร�ยง�นก�รวัดผลสัมฤทธิ์สหกิจศึกษ�ของสถ�นประกอบก�ร  191

  ประจำ�ปี พ.ศ. 2553 



คู่มือก�รจัดสหกิจศึกษ�(8)

สาระสังเขป

คำาอธิบายคู่มือการจัดสหกิจศึกษา

 ม�ตรฐ�นและหลักสูตรสหกิจศึกษ� ก�รบริห�รจัดก�รสหกิจศึกษ� ก�รดำ�เนินง�นต�มกระบวนก�ร

สหกิจศึกษ� ก�รสร้�งหุ้นส่วนสหกิจศึกษ� ก�รประเมินผล ก�รวัดผลสัมฤทธิ์ และ ก�รวิจัยสถ�บันในง�น 

สหกิจศึกษ�

วัตถุประสงค์

 คู่มือก�รจัดสหกิจศึกษ� เล่มนี้จัดทำ�ขึ้นเพื่อ

 1. ให้ผู้ปฏิบัติง�นเกี่ยวข้องกับก�รจัดสหกิจศึกษ�ได้ใช้เป็นแนวท�งในก�รดำ�เนินง�น

 2. เป็นสื่อในก�รเผยแพร่สหกิจศึกษ�สู่บุคคลและหน่วยง�นให้มีคว�มรู้ คว�มเข้�ใจ 

     เพื่อขย�ยผลด้�นคว�มร่วมมือและคว�มสนับสนุน รวมทั้งก�รมีส่วนรับรู้ที่กว้�งขว�งยิ่งขึ้น

ชื่อหน่วยเนื้อหาคู่มือการจัดการสหกิจศึกษา

 คู่มือก�รจัดสหกิจศึกษ� เล่มนี้ แบ่งเนื้อห�ออกเป็น 5 หน่วย ดังต่อไปนี้

 หน่วยที่	1 ม�ตรฐ�นและหลักสูตรสหกิจศึกษ�

 หน่วยที่	2 ก�รบริห�รจัดก�รสหกิจศึกษ�

 หน่วยที่	3 ก�รดำ�เนินง�นต�มกระบวนก�รสหกิจศึกษ�

 หน่วยที่	4 ก�รสร้�งหุ้นส่วนสหกิจศึกษ�

 หน่วยที่	5 ก�รประเมินผล ก�รวัดผลสัมฤทธิ์ และก�รวิจัยสถ�บันในง�นสหกิจศึกษ�



คู่มือก�รจัดสหกิจศึกษ� (9)

นิยามศัพท์

สถานศึกษา  หม�ยคว�มว่� หน่วยง�นก�รศึกษ�ของรัฐและเอกชน ที่มีอำ�น�จหน้�ที่หรือ

     มีวัตถุประสงค์ ในก�รจัดก�รศึกษ�

คณาจารย์นิเทศ หม�ยคว�มว่� คณ�จ�รย์ประจำ�ในสถ�นศึกษ� ที่ทำ�หน้�ที่ให้คำ�ปรึกษ�และ

     นิเทศก�รปฏิบัติง�นสหกิจศึกษ�ของนักศึกษ�

นักศึกษา  หม�ยคว�มว่� นิสิต นักศึกษ� หรือชื่อเรียกอย่�งอื่น ที่กำ�ลังศึกษ�ในสถ�น

     ศึกษ�ระดับอุดมศึกษ�

สถานประกอบการ	/  หม�ยคว�มว่� องค์กรหรือหน่วยง�นของรัฐและเอกชน ที่ร่วมรับผิดชอบ

องค์กรผู้ใช้บัณฑิต   ดำ�เนินง�นสหกิจศึกษ�กับสถ�นศึกษ�และรับนักศึกษ�สหกิจ

     ศึกษ�เข้�ปฏิบัติง�น

ผู้นิเทศงาน  หม�ยคว�มว่� พนักง�นของสถ�นประกอบก�รที่ทำ�หน้�ที่ที่ปรึกษ� ดูแล และ

     ประเมินผลก�รปฏิบัติง�นสหกิจศึกษ�ของนักศึกษ�ในสถ�น

     ประกอบก�ร

มาตรฐานสหกิจศึกษา หม�ยคว�มว่� ม�ตรฐ�นก�รจัดสหกิจศึกษ�ของสถ�นศึกษ�และ    สถ�น

     ประกอบก�ร รวมทั้งก�รประกันคุณภ�พก�รจัดสหกิจศึกษ�



คู่มือก�รจัดสหกิจศึกษ�14



คู่มือก�รจัดสหกิจศึกษ� 15

หน่วยที่	1	:	มาตรฐานและหลักสูตรสหกิจศึกษา

ศ�สตร�จ�รย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้�น

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร. บุญชัย วิจิตรเสถียร

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร. ศิวัฒ ไทยอุดม

ดร. ธีระสุต สุขกำ�เนิด
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คู่มือก�รจัดสหกิจศึกษ� 1

หน่วยที่	1	:	มาตรฐานและหลักสูตรสหกิจศึกษา

ตอนที่	1.1	 การเรียนการสอนหลักสูตรสหกิจศึกษาระดับอุดมศึกษากับมาตรฐานที่

	 	 เกี่ยวข้อง

 ก�รเรียนก�รสอนหลักสูตรสหกิจศึกษ�ระดับอุดมศึกษ�เกี่ยวข้องกับเรื่องสำ�คัญ 5 ประก�ร ได้แก่ 

ม�ตรฐ�นวิช�ก�ร ม�ตรฐ�นวิช�ชีพ คว�มต้องก�รของตล�ดแรงง�น ม�ตรฐ�นสหกิจศึกษ� และ 

ก�รประกันคุณภ�พสหกิจศึกษ� ดังแสดงในภาพที่  1-1 โดยมีร�ยละเอียดแสดงใน ตารางที่  1-1

ภาพที่	1-1:  ก�รเรียนก�รสอนหลักสูตรสหกิจศึกษ�ระดับอุดมศึกษ�กับม�ตรฐ�นวิช�ก�ร

          ม�ตรฐ�นวิช�ชีพ คว�มต้องก�รของตล�ดแรงง�น ม�ตรฐ�นสหกิจศึกษ�

          และก�รประกันคุณภ�พสหกิจศึกษ�



คู่มือก�รจัดสหกิจศึกษ�2

ตารางที่	1-1:		 รายละเอียดมาตรฐานวิชาการ	มาตรฐานวิชาชีพ	ความต้องการของตลาดแรงงาน	

	 	 มาตรฐานสหกิจศึกษา	และการประกันคุณภาพสหกิจศึกษา

หัวข้อเรื่อง รายละเอียด

1.	มาตรฐานวิชาการ หลักสูตรสหกิจศึกษ�ที่กำ�หนดโดยสถ�นศึกษ�

และอนุมัติโดยสภ�มห�วิทย�ลัยของสถ�นศึกษ�

ต้องสอดคล้องกับเกณฑ์ม�ตรฐ�นหลักสูตร

ระดับปริญญ�ตรี พ.ศ. 2548 ของสำ�นักง�น

คณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ� (สกอ.)

2.	มาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตรสหกิจศึกษ�ที่เป็นหลักสูตรสำ�หรับ

วิช�ชีพควบคุม อ�ทิ วิศวกร ครู เภสัชกร นักบัญชี           

นักกฎหม�ย สถ�ปนิก สถ�นศึกษ�ต้องศึกษ�

เกณฑ์ที่กำ�หนดโดยองค์กรวิชาชีพควบคุมเหล่�

นั้น และต้องดำ�เนินก�รพัฒน�และ / หรือปรับปรุง

หลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ

คุ้มครองตามกฎหมาย

3.	ความต้องการของตลาดแรงงาน นอกจ�กม�ตรฐ�นวิช�ก�รและม�ตรฐ�นวิช�ชีพ

แล้ว สถ�นศึกษ�ควรคำ�นึงถึงคว�มต้องก�รของ

ตล�ดแรงง�นและจัดก�รเรียนก�รสอนหลักสูตร 

สหกิจศึกษ�ให้สอดคล้องกับคว�มต้องก�รของ

ตล�ดแรงง�น (สถ�นประกอบก�ร / องค์กรผู้ใช้

บัณฑิต) ซึ่งต้องก�รให้บัณฑิตมีทักษะวิช�ชีพ 

ทักษะคว�มพร้อมในก�รปฏิบัติง�น และสมรรถนะ 

ดังแสดงในภาพที่ 1-2



คู่มือก�รจัดสหกิจศึกษ� 3

ตารางที่	1-1:		 รายละเอียดมาตรฐานวิชาการ	มาตรฐานวิชาชีพ	ความต้องการของตลาดแรงงาน	

	 	 มาตรฐานสหกิจศึกษา	และการประกันคุณภาพสหกิจศึกษา	(ต่อ)

หัวข้อเรื่อง รายละเอียด

4.	มาตรฐานสหกิจศึกษา สถ�นศึกษ�และสถ�นประกอบก�รที่มีก�รจัด    

สหกิจศึกษ� หรือมีคว�มประสงค์ที่จะจัดสหกิจ

ศึกษ�ควรศึกษ�ม�ตรฐ�นและก�รประกันคุณภ�พ

ก�รดำ�เนินง�นสหกิจศึกษ� ตลอดจนปรับนโยบ�ย

และแนวปฏิบัติเพื่อให้ก�รดำ�เนินง�นสหกิจศึกษ� 

มีคว�มสอดคล้องกับม�ตรฐ�นดังแสดงในภาพที่ 

1-2

5.	การประกันคุณภาพสหกิจศึกษา ด้วยพระร�ชบัญญัติก�รศึกษ�แห่งช�ติ พ.ศ. 2542 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กำ�หนด

จุดมุ่งหม�ยและหลักก�รของก�รจัดก�รศึกษ�ที่

มุ่งเน้นคุณภ�พและม�ตรฐ�น ดังนั้น ก�รจัดก�ร

เรียนก�รสอนหลักสูตรสหกิจศึกษ�จึงจำ�เป็นต้อง

มีระบบประกันคุณภ�พสหกิจศึกษ� เพื่อเป็นก�ร

สร้�งระบบและกลไกในก�รควบคุม ตรวจสอบและ

ประเมินก�รดำ�เนินง�นสหกิจศึกษ�ให้เป็นไปต�ม

ม�ตรฐ�นที่กำ�หนด
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 ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนหลักสูตรสหกิจศึกษ�ระดับอุดมศึกษ�ต้องส�ม�รถหล่อหลอมให้บัณฑิตที่

จบก�รศึกษ�หลักสูตรนี้มีคุณสมบัติครบถ้วนต�มที่สถ�นประกอบก�รต้องก�ร  โดยสถ�นศึกษ�ต้องศึกษ�

ร�ยละเอียดคว�มต้องก�รของตล�ดแรงง�นในขั้นตอนของก�รพัฒน�หรือปรับปรุงหลักสูตร สำ�หรับคำ�

อธิบ�ยองค์ประกอบทั้งส�มของคว�มต้องก�รของตล�ดแรงง�นปร�กฎใน ตารางที่ 1-2

ภาพที่	1-2: องค์ประกอบของคว�มต้องก�รของตล�ดแรงง�น
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ตารางที่	1-2:		 คำาอธิบายองค์ประกอบความต้องการของตลาดแรงงาน

องค์ประกอบ คำาอธิบาย

1.	ทักษะวิชาชีพ	(Work	Skills) คว�มรู้ในวิช�ชีพที่บัณฑิตที่สำ�เร็จก�รศึกษ�   

ในแต่ละส�ข�วิช�ต้องมี

2.	ทักษะความพร้อมในการปฏิบัติงาน		

				(Employability	Skills)
ทักษะที่บัณฑิตควรมีเพื่อให้พร้อมต่อก�รปฏิบัติง�น

จริง อ�ทิ ทักษะก�รคิดวิเคร�ะห์เชิงกลยุทธ์ ทักษะ

ก�รใช้ภ�ษ�ต่�งประเทศและก�รสื่อส�รอย่�งมี

ประสิทธิภ�พ ทักษะก�รคิดเชิงสร้�งสรรค์และ

นวัตกรรม ทักษะก�รแก้ไขปัญห�เฉพ�ะหน้�และ

ก�รตัดสินใจ และทักษะก�รว�งแผน เป็นต้น

3.	สมรรถนะ	(Competency) กลุ่มของคว�มรู้คว�มส�ม�รถและทัศนคติที่

จำ�เป็นในก�รทำ�ง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พและ

ประสิทธิผล ตลอดจนคุณลักษณะของบุคคลที่มีผล

ต่อพฤติกรรมและผลของก�รปฏิบัติง�น เช่น คว�ม

ใฝ่รู้ คว�มซื่อสัตย์ คว�มรักในองค์กร และ

คว�มมุ่งมั่นในคว�มสำ�เร็จ

 ภาพที ่  1-3 แสดงให้เห็นม�ตรฐ�นร�ยข้อของม�ตรฐ�นสหกิจศึกษ�ในสถ�นศึกษ�และ

สถ�นประกอบก�รที่หน่วยง�นทั้งสองประเภทที่เป็นผู้ร่วมจัดสหกิจศึกษ�ควรจัดให้มีขึ้น ทั้งนี้ ส�ม�รถศึกษ�

ร�ยละเอียดได้จ�กเอกส�ร “ม�ตรฐ�นและก�รปรับปรุงคุณภ�พก�รดำ�เนินง�นสหกิจศึกษ�” ที่จัดทำ�โดย

สม�คมสหกิจศึกษ�ไทย
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ภาพที่	1-3: ม�ตรฐ�นสหกิจศึกษ�ในสถ�นศึกษ�และในสถ�นประกอบก�ร

 ก�รประกันคุณภ�พก�รดำ�เนินง�นสหกิจศึกษ�กำ�หนดให้พิจ�รณ�องค์ประกอบห้�ด้�น และมีค่�

ถ่วงน้ำ�หนักในแต่ละองค์ประกอบดังปร�กฎร�ยละเอียดใน ตารางที่ 1-3 ดังนี้
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ตารางที่	1-3:		 องค์ประกอบห้าด้านของการประกันคุณภาพการดำาเนินงานสหกิจศึกษา

องค์ประกอบ ค่าน้ำาหนัก

ด้านที่	1		หลักสูตรสหกิจศึกษา

               มีระบบและกลไกในก�รพัฒน�และบริห�รหลักสูตรสหกิจศึกษ� 10

ด้านที่	2		การเรียนการสอน	

               มีระบบและกลไกในก�รส่งเสริมก�รเรียนก�รสอนสหกิจศึกษ� 20

ด้านที่	3		กระบวนการนิเทศการปฏิบัติงาน

               ระดับคว�มสำ�เร็จของกระบวนก�รนิเทศก�รปฏิบัติง�น 20

ด้านที่	4			ผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา

               (1)  ร้อยละของโครงง�น / ก�รปฏิบัติง�นสหกิจศึกษ�

                     ที่สถ�นประกอบก�รนำ�ไปใช้ประโยชน์

               (2)  ร้อยละของนักศึกษ�ที่ได้รับก�รเสนอง�นจ�ก

                     สถ�นประกอบก�รที่ไปปฏิบัติง�นสหกิจศึกษ�

                     ถ้�มีตำ�แหน่งง�นว่�ง

20

10

ด้านที่	5		ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

               ระดับคว�มพึงพอใจของนักศึกษ�สหกิจศึกษ� ผู้นิเทศง�น และ

               คณ�จ�รย์นิเทศ

20

 ทั ้งนี ้ สถ�นศึกษ�ต้องมีก�รเก็บข้อมูล สำ�รวจคว�มพึงพอใจและประเมินผลในองค์ประกอบ

ทั้ง 5 ด้�น โดยมีเกณฑ์ก�รประเมิน ดังนี้
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องค์ประกอบที่	1:	หลักสูตรสหกิจศึกษา

ตัวชี้วัด มีระบบและกลไกในก�รพัฒน�และบริห�รหลักสูตรสหกิจศึกษ�

ชนิดของตัวชี้วัด กระบวนก�ร

คำาอธิบายตัวชี้วัด หลักสูตรสหกิจศึกษ�ต้องสอดคล้องกับเกณฑ์สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�ร

อุดมศึกษ� องค์กรวิช�ชีพในส�ข�วิช�ชีพคุ้มครอง และม�ตรฐ�นสหกิจศึกษ� 

โดยเฉพ�ะจำ�นวนหน่วยกิต ร�ยวิช�สหกิจศึกษ� ระยะเวล�ปฏิบัติง�นสหกิจ

ศึกษ� และก�รเตรียมคว�มพร้อมนักศึกษ�

ข้อมูลอ้างอิงสำาหรับ

ผู้ประเมิน
ข้อมูลพื้นฐ�นและเอกส�รอ้�งอิงที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้

(1)  เอกส�รหลักฐ�นที่แสดงให้เห็นว่�หลักสูตรเป็นไปต�มเกณฑ์สำ�นักง�น 

      คณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ� และองค์กรวิช�ชีพในส�ข�วิช�ชีพคุ้มครอง

(2)  เอกส�รหลักฐ�นที่แสดงจำ�นวนหน่วยกิตร�ยวิช�สหกิจศึกษ�

(3)  เอกส�รหลักฐ�นที่แสดงระยะเวล�ปฏิบัติง�นสหกิจศึกษ�

(4)  เอกส�รหลักฐ�นที่แสดงร�ยวิช�เตรียมคว�มพร้อมนักศึกษ�ก่อนไปปฏิบัติ

      ง�นสหกิจศึกษ� หรือ กระบวนก�รเตรียมคว�มพร้อมนักศึกษ�ก่อนไป

      ปฏิบัติง�นสหกิจศึกษ�

เกณฑ์มาตรฐาน	:	ระดับ (1)  หลักสูตรมีคว�มสอดคล้องกับเกณฑ์สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�ร

      อุดมศึกษ� และองค์กรวิช�ชีพในส�ข�วิช�ชีพคุ้มครอง

(2)  จำ�นวนหน่วยกิตร�ยวิช�สหกิจศึกษ�ไม่ต่ำ�กว่� 6 หน่วยกิตในระบบทวิภ�ค

(3)  ระยะเวล�ปฏิบัติง�นสหกิจศึกษ�ไม่ต่ำ�กว่� 16 สัปด�ห์

(4)  มีร�ยวิช�เตรียมคว�มพร้อมนักศึกษ�ก่อนไปปฏิบัติง�นสหกิจศึกษ� หรือ      

      มีกระบวนก�รเตรียมคว�มพร้อมนักศึกษ�ก่อนไปปฏิบัติง�นสหกิจศึกษ�ไม่   

      ต่ำ�กว่� 30 ชั่วโมง

เกณฑ์การประเมิน คะแนน	1   มีก�รดำ�เนินก�รไม่ครบ 3 ข้อแรก

คะแนน	2   มีก�รดำ�เนินก�ร 3 ข้อแรก

คะแนน	3   มีก�รดำ�เนินก�รครบทุกข้อ

แหล่งที่มา หน่วยง�นที่บริห�รหลักสูตรสหกิจศึกษ�
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องค์ประกอบที่	2:	การเรียนการสอน

ตัวชี้วัด มีระบบและกลไกในก�รพัฒน�และบริห�รหลักสูตรสหกิจศึกษ�

ชนิดของตัวชี้วัดชี้วัด กระบวนก�ร

คำาอธิบายตัวชี้วัด สถ�นศึกษ�ต้องมีก�รว�งระบบและกลไกในก�รส่งเสริม ก�รเรียนก�รสอน

สหกิจศึกษ� อ�ทิ ก�รปฐมนิเทศนักศึกษ�สหกิจศึกษ� กระบวนก�รเตรียม

คว�มพร้อม กระบวนก�รจัดห�ง�นสหกิจศึกษ� เป็นต้น ทั้งนี้ ระบบและ

กลไกในก�รส่งเสริมก�รเรียนก�รสอนสหกิจศึกษ�ต้องสอดคล้องกับม�ตรฐ�น

สหกิจศึกษ�

ข้อมูลอ้างอิงสำาหรับ

ผู้ประเมิน
ข้อมูลพื้นฐ�นและเอกส�รอ้�งอิงที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้

(1)   เอกส�รหลักฐ�นที่แสดงกระบวนก�รสหกิจศึกษ� เช่น ก�รปฐมนิเทศ 

        ก�รเตรียมคว�มพร้อม ก�รจัดห�ง�นสหกิจศึกษ� ก�รวัดและประเมินผล   

        ร�ยวิช�สหกิจศึกษ�

(2)   เอกส�รหลักฐ�นที่แสดงผู้เข้�ร่วมรับฟังก�รสัมมน�แลกเปลี่ยนคว�มคิด   

        เห็นหลังกลับจ�กปฏิบัติง�นสหกิจศึกษ�

เกณฑ์มาตรฐาน	:	ระดับ (1)    มีก�รปฐมนิเทศนักศึกษ�สหกิจศึกษ�

(2)    มีก�รกำ�หนดคุณสมบัติพื้นฐ�นและเงื่อนไขท�งวิช�ก�รของนักศึกษ�

        สหกิจศึกษ�

(3)    ลักษณะง�นตรงต�มส�ข�วิช�ชีพของนักศึกษ�

(4)    ลักษณะง�นเป็นโครงง�นหรือง�นประจำ�ที่เน้นประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�น

(5)    มีก�รจัดค่�ตอบแทนและสวัสดิก�รในอัตร�ที่มีคว�มเหม�ะสมและจำ�เป็น

        ต�มลักษณะง�น

(6)    มีกระบวนก�รเตรียมคว�มพร้อมนักศึกษ�ก่อนไปปฏิบัติง�นสหกิจศึกษ�  

        ให้มีคว�มพร้อมต่อก�รประกอบอ�ชีพ

(7)    มีก�รสัมมน�แลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็นระหว่�งนักศึกษ� คณ�จ�รย์นิเทศ 

        และคณ�จ�รย์ส�ข�วิช�

(8)    มีก�รสัมมน�แลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็นระหว่�งนักศึกษ� คณ�จ�รย์นิเทศ 

        คณ�จ�รย์ส�ข�วิช� และผู้นิเทศง�น

(9)    มีก�รให้ข้อมูลลักษณะง�นเพื่อประกอบก�รตัดสินใจของนักศึกษ�ในก�ร

        เลือกสถ�นประกอบก�ร

(10)  มีก�รพบปะระหว่�งนักศึกษ� สถ�นประกอบก�ร และคณ�จ�รย์นิเทศ

        ก่อนไปปฏิบัติง�นสหกิจศึกษ�
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เกณฑ์การประเมิน คะแนน	1   มีก�รดำ�เนินก�รไม่ครบ 7 ข้อแรก

คะแนน	2   มีก�รดำ�เนินก�ร 7 ข้อแรก

คะแนน	3   มีก�รดำ�เนินก�รม�กกว่� 7 ข้อแรก

แหล่งที่มา หน่วยง�นที่บริห�รหลักสูตรสหกิจศึกษ�

องค์ประกอบที่	2:	การเรียนการสอน	(ต่อ)

องค์ประกอบที่	3:	กระบวนการนิเทศการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด ระดับคว�มสำ�เร็จของกระบวนก�รนิเทศก�รปฏิบัติง�น

ชนิดของตัวชี้วัด กระบวนก�ร

คำาอธิบายตัวชี้วัด สถ�นศึกษ�ต้องมีก�รว�งระบบและกลไกในก�รนิเทศนักศึกษ�สหกิจศึกษ�ของ

คณ�จ�รย์นิเทศ อ�ทิ จัดห�งบประม�ณและทรัพย�กรให้คณ�จ�รย์นิเทศไป

นิเทศ ณ สถ�นประกอบก�รอย่�งน้อย 1 ครั้ง ตรวจสอบคุณสมบัติของ

ผู้นิเทศง�น เป็นต้น ทั้งนี้ กระบวนก�รนิเทศก�รปฏิบัติง�นสหกิจศึกษ�ต้อง

สอดคล้องกับม�ตรฐ�นสหกิจศึกษ�

ข้อมูลอ้างอิงสำาหรับ

ผู้ประเมิน
ข้อมูลพื้นฐ�นและเอกส�รอ้�งอิงที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้

(1)  เอกส�รหลักฐ�นที่แสดงก�รนิเทศนักศึกษ�สหกิจศึกษ�ของคณ�จ�รย์

      นิเทศ เช่น สรุปแผนก�รนิเทศ ก�รปฐมนิเทศ ก�รประเมินผลก�รนิเทศของ

      คณ�จ�รย์นิเทศ

(2)  เอกส�รหลักฐ�นที่แสดงคุณสมบัติของผู้นิเทศง�น ณ สถ�นประกอบก�ร

(3)  เอกส�รหลักฐ�นแสดงผลก�รประเมินก�รนำ�เสนอผลง�นของนักศึกษ�

(4)  เอกส�รหลักฐ�นแสดงผู้เข้�ร่วมรับฟังก�รนำ�เสนอคว�มก้�วหน้� และ

      ก�รนำ�เสนอผลก�รปฏิบัติง�น
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เกณฑ์มาตรฐาน	:	ระดับ (1)  มีแผนก�รนิเทศและก�รประส�นง�นต�มม�ตรฐ�นขั้นต่ำ�

(2)  จำ�นวนก�รนิเทศ ณ สถ�นประกอบก�รไม่ต่ำ�กว่� 1 ครั้ง 

(3)  ผู้นิเทศง�นของสถ�นประกอบก�รเป็นไปต�มม�ตรฐ�นขั้นต่ำ�

(4)  ก�รนิเทศของคณ�จ�รย์นิเทศมีคุณภ�พ ตรงต�มคว�มต้องก�รและ

      คว�มจำ�เป็นต่อนักศึกษ�และสถ�นประกอบก�ร

(5)  คณ�จ�รย์นิเทศตรวจรูปแบบก�รนำ�เสนอผลง�น และให้ข้อเสนอแนะ

      แก่นักศึกษ�

(6)  ในช่วงสัปด�ห์สุดท้�ยของก�รปฏิบัติง�นสหกิจศึกษ� คณ�จ�รย์นิเทศ

      เข้�รับฟังก�รนำ�เสนอผลก�รปฏิบัติง�นของนักศึกษ�ร่วมกับผู้นิเทศง�นและ

      ผู้บริห�รองค์กร และประเมินผลง�นพร้อมให้ข้อเสนอแนะ

(7)  ในช่วงระยะกึ่งกล�งของก�รปฏิบัติง�นสหกิจศึกษ� คณ�จ�รย์นิเทศเข้�รับ

      ฟังก�รนำ�เสนอคว�มก้�วหน้�ของโครงง�นหรือง�นที่ปฏิบัติของนักศึกษ�

      ร่วมกับผู้นิเทศง�น และให้ข้อเสนอแนะ

เกณฑ์การประเมิน คะแนน	1   มีก�รดำ�เนินก�รไม่ครบ 4 ข้อแรก

คะแนน	2   มีก�รดำ�เนินก�ร 4 ข้อแรก

คะแนน	3   มีก�รดำ�เนินก�รม�กกว่� 4 ข้อแรก

แหล่งที่มา หน่วยง�นที่บริห�รหลักสูตรสหกิจศึกษ�

องค์ประกอบที่	3:	กระบวนการนิเทศการปฏิบัติงาน	(ต่อ)
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องค์ประกอบที่	4:	ผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา

ตัวชี้วัด	:	1 ร้อยละของโครงง�น / ก�รปฏิบัติง�นสหกิจศึกษ�ที่สถ�นประกอบก�รนำ�ไปใช้

ประโยชน์

ชนิดของตัวชี้วัด ผลผลิต

คำาอธิบายตัวชี้วัด เพื่อชี้ให้เห็นถึงคุณภ�พของโครงง�น / ก�รปฏิบัติง�นสหกิจศึกษ� 

และผลกระทบเชิงบวกต่อสถ�นประกอบก�ร สถ�นศึกษ�ต้องทำ�ก�ร

สำ�รวจร้อยละของโครงง�น / ก�รปฏิบัติง�นสหกิจศึกษ�ที่

สถ�นประกอบก�รนำ�ไปใช้ประโยชน์

ข้อมูลอ้างอิงสำาหรับ

ผู้ประเมิน
เอกส�รหลักฐ�นที่แสดงก�รสรุปผลก�รสำ�รวจ / แบบสอบถ�มสถ�นประกอบ

ก�รเกี่ยวกับก�รนำ�โครงง�น/ก�รปฏิบัติง�น   สหกิจศึกษ�ม�ใช้ประโยชน์

ในสถ�นประกอบก�ร

สูตรการคำานวณ              จำ�นวนโครงง�น / ก�รปฏิบัติง�นสหกิจศึกษ�

                  ที่สถ�นประกอบก�รนำ�ไปใช้ประโยชน์
                                                                                         x  100
         จำ�นวนโครงก�ร / ก�รปฏิบัติง�นสหกิจศึกษ�ทั้งหมด

เกณฑ์การประเมิน คะแนน	1   ร้อยละ 1 - 49

คะแนน	2   ร้อยละ 50 - 69

คะแนน	3   ม�กกว่�หรือเท่�กับร้อยละ 70

แหล่งที่มา หน่วยง�นที่บริห�รหลักสูตรสหกิจศึกษ�
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ตัวชี้วัด	:	2 ร้อยละของนักศึกษ�ที่ได้รับก�รเสนอง�นจ�กสถ�นประกอบก�รที่ไปปฏิบัติง�น

สหกิจศึกษ� ถ้�มีตำ�แหน่งง�นว่�ง

ชนิดของตัวชี้วัด ผลผลิต

คำาอธิบายตัวชี้วัด เพื่อชี้ให้เห็นถึงคุณภ�พของนักศึกษ�สหกิจศึกษ� สถ�นศึกษ�ต้องทำ�ก�ร

สำ�รวจร้อยละของนักศึกษ�สหกิจศึกษ�ที่ได้รับก�รเสนอง�นจ�กสถ�น

ประกอบก�รที่ไปปฏิบัติง�นสหกิจศึกษ� ถ้�มีตำ�แหน่งง�นว่�ง

ข้อมูลอ้างอิงสำาหรับ

ผู้ประเมิน
เอกส�รหลักฐ�นที่แสดงก�รสรุปผลก�รสำ�รวจ / แบบสอบถ�มสถ�น

ประกอบก�รเกี่ยวกับก�รเสนอง�นจ�กสถ�นประกอบก�รที่ไปปฏิบัติง�นสหกิจ

ศึกษ�ต่อนักศึกษ�สหกิจศึกษ� ถ้�มีตำ�แหน่งง�นว่�ง

สูตรการคำานวณ              จำ�นวนนักศึกษ�สหกิจศึกษ�ที่ได้รับก�รเสนอง�น

                 จ�กสถ�นประกอบก�รถ้�มีตำ�แหน่งง�นว่�ง
                                                                                         x  100
                      จำ�นวนนักศึกษ�สหกิจศึกษ�ทั้งหมด

เกณฑ์การประเมิน คะแนน	1   ร้อยละ 1 - 49

คะแนน	2   ร้อยละ 50 - 69

คะแนน	3   ม�กกว่�หรือเท่�กับร้อยละ 70

แหล่งที่มา หน่วยง�นที่บริห�รหลักสูตรสหกิจศึกษ�
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องค์ประกอบที่	5:	ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ตัวชี้วัด ระดับคว�มพึงพอใจของนักศึกษ�สหกิจศึกษ� ผู้นิเทศง�น และคณ�จ�รย์นิเทศ 

โดยก�รสำ�รวจคว�มพึงพอใจจะพิจ�รณ� 5 ประเด็นหลักคือ

(1)  คว�มพึงพอใจในหลักสูตรสหกิจศึกษ�

(2)  คว�มพึงพอใจในกระบวนก�รจัดสหกิจศึกษ�

(3)  คว�มพึงพอใจในผลก�รปฏิบัติง�นสหกิจศึกษ� 

(4)  คว�มพึงพอใจในก�รพัฒน�ทักษะวิช�ชีพและคว�มพร้อม

      ในก�รปฏิบัติง�นจริง

(5)  คว�มพึงพอใจในก�รสร้�งโอก�สก�รต่อยอดคว�มร่วมมือระหว่�ง

      สถ�นศึกษ�และสถ�นประกอบก�ร

*  กรณีที่มีก�รประเมินหล�ยครั้งในปีที่ประเมิน ให้ห�ค่�เฉลี่ยระดับคว�ม

    พึงพอใจของก�รประเมินทุกครั้ง

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนก�ร

คำาอธิบายตัวบ่งชี้ เพื่อชี้ให้เห็นถึงระดับคว�มพึงพอใจของนักศึกษ�สหกิจศึกษ� ผู้นิเทศง�น และ 

คณ�จ�รย์นิเทศ ในก�รปฏิบัติง�นสหกิจศึกษ�

ข้อมูลอ้างอิงสำาหรับ

ผู้ประเมิน
เอกส�รหลักฐ�นที่แสดงถึงก�รประเมินคว�มพึงพอใจในด้�นต่�ง ๆ 

เกณฑ์การประเมิน คะแนน 1   ระดับคว�มพึงพอใจมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่�ง

     1 - 2.49

คะแนน 2   ระดับคว�มพึงพอใจมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่�ง 2.50 - 3.49 

คะแนน 3   ระดับคว�มพึงพอใจมีคะแนนเฉลี่ยม�กกว่�หรือเท่�กับ 3.50

แหล่งที่มา หน่วยง�นที่บริห�รหลักสูตรสหกิจศึกษ�
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ตอนที่	1.2	 การจัดหลักสูตรสหกิจศึกษาในสถานศึกษา

 สถ�นศึกษ�ที่ต้องก�รบรรจุหลักสูตรสหกิจศึกษ�ลงในหลักสูตรของมห�วิทย�ลัย ในระดับคณะหรือ

ภ�ควิช� / ส�ข�วิช� ส�ม�รถดำ�เนินก�รได้สองท�งเลือกดังนี้

 ทางเลือกที่ 1 ใช้หลักสูตรเดิมโดยเพิ่มร�ยวิช�สหกิจศึกษ�เป็นวิช�เลือกคู่ขน�นกับร�ยวิช�

                                     ฝึกประสบก�รณ์วิช�ชีพที่มีอยู่เดิมเพื่อเปิดท�งเลือกให้นักศึกษ�

 ทางเลือกที่ 2 สร้�งเป็นหลักสูตรใหม่โดยกำ�หนดให้มีร�ยวิช�สหกิจศึกษ�เพิ่มเติม

การกำาหนดหลักสูตรสหกิจศึกษาใน	หลักสูตรเดิม	มีขั้นตอนดำาเนินการดังนี้
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ตารางที่	1-4:		 ตัวอย่างรายละเอียดรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาและรายวิชาสหกิจศึกษา

	 	 (Course	Description)

รายวิชา รายละเอียดรายวิชาและเงื่อนไขรายวิชา

เตรียมสหกิจศึกษา

(Pre-Cooperative	

Education)

วิชาบังคับก่อน	-	ไม่มี

หลักก�รและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษ� กระบวนก�รและ

ขั้นตอนของสหกิจศึกษ� ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ

สหกิจศึกษ� คว�มรู้พื้นฐ�นและเทคนิคในก�รสมัครง�น เช่น 

ก�รเลือกสถ�นประกอบก�ร วิธีก�รเขียนจดหม�ยสมัครง�นและ

ก�รสัมภ�ษณ์ง�นอ�ชีพ คว�มรู้พื้นฐ�นที่จำ�เป็นสำ�หรับก�รปฏิบัติ

ง�นในสถ�นประกอบก�ร  ระบบบริห�รง�นคุณภ�พในสถ�น

ประกอบก�ร เช่น 5 ส ISO9000 เทคนิคก�รนำ�เสนอโครงง�นหรือ

ผลง�นและก�รเขียนร�ยง�นวิช�ก�ร ก�รพัฒน�บุคลิกภ�พเพื่อ

สังคมก�รทำ�ง�น ก�รเตรียมคว�มพร้อมสู่คว�มสำ�เร็จ

สหกิจศึกษา

(Cooperative Education)

วิชาบังคับก่อน	-	รายวิชาที่ภาควิชาหรือสาขาวิชากำาหนด

และรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา

นักศึกษ�ต้องไปปฏิบัติง�นสหกิจศึกษ� ณ สถ�นประกอบก�ร

เต็มเวล� เสมือนเป็นพนักง�นชั่วคร�วของสถ�นประกอบก�ร 

ครบ 16 สัปด�ห์ต�มที่ภ�ควิช�หรือส�ข�วิช�กำ�หนด  

เมื่อเสร็จสิ้นก�รปฏิบัติง�นแล้วนักศึกษ�ต้องส่งร�ยง�นวิช�ก�ร

และนำ�เสนอผลก�รไปปฏิบัติง�นต่อคณ�จ�รย์ในภ�ควิช�หรือ

ส�ข�วิช� เพื่อทำ�ก�รประเมินผลให้ผ่�นหรือไม่ผ่�น โดยวัดจ�ก

ผลก�รประเมินของอ�จ�รย์ที่ปรึกษ�สหกิจศึกษ� ผู้นิเทศหรือ

พนักง�นที่ควบคุมก�รปฏิบัติง�นในสถ�นประกอบก�รและ

จ�กร�ยง�นวิช�ก�ร
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ตารางที่	1-5:		 ตัวอย่างรายละเอียดของหัวข้อความรู้และทักษะทั่วไป		

																				และความรู้เฉพาะด้านของหลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร

หัวข้อ รายละเอียดหัวข้อ

ความรู้และทักษะทั่วไป ทักษะก�รเขียนจดหม�ยสมัครง�น  เทคนิคก�รเลือกอ�ชีพ  

ก�รเลือกสถ�นประกอบก�รและก�รสมัครง�น  เทคนิคก�ร

สัมภ�ษณ์ง�นอ�ชีพ อ�ชีวอน�มัยและคว�มปลอดภัยในโรงง�น  

5 ส  ก�รบริห�รง�นคุณภ�พ  เทคนิคก�รเขียนร�ยง�นและ

ก�รนำ�เสนอ  ก�รพัฒน�บุคลิกภ�พ วัฒนธรรมองค์กร  

ก�รเตรียมตัวเป็นผู้ประกอบก�ร  ทักษะก�รคิดวิเคร�ะห์

เชิงกลยุทธ์ (Analytical / Strategic Thinking Skills) 

ทักษะก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษและก�รสื่อส�รอย่�งมีประสิทธิผล 

(Effective Communication / English Skills) ทักษะก�รคิดเชิง

สร้�งสรรค์และนวัตกรรม (Creativity / Innovation) ทักษะก�ร

แก้ไขปัญห�เฉพ�ะหน้�และก�รตัดสินใจ (Problem Solving / 

Decision Making Skills) ทักษะก�รว�งแผน (Planning Skills)

ความรู้เฉพาะด้าน กระบวนก�รแปรรูปอ�ห�ร  จุลชีววิทย�อ�ห�ร  เคมีอ�ห�ร 

ก�รควบคุมคุณภ�พอ�ห�ร  ก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์อ�ห�รและ

ก�รตล�ด
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การกำาหนดหลักสูตรสหกิจศึกษาเป็น	หลักสูตรใหม่	มีขั้นตอนดำาเนินการดังนี้
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การกำาหนดหลักสูตรสหกิจศึกษาเป็น	หลักสูตรใหม่	มีขั้นตอนดำาเนินการดังนี้
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หน่วยที่	2	:	การบริหารจัดการสหกิจศึกษา

ศ�สตร�จ�รย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้�น

ดร. สุเมธ แย้มนุ่น

ดร. กัณทิม� ศิริจีระชัย

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร. บุญชัย วิจิตรเสถียร

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร. ศิวัฒ ไทยอุดม

อ�จ�รย์ทวีศักดิ์ หมัดเน�ะ
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หน่วยที่	2	:	การบริหารจัดการสหกิจศึกษา

             ก�รดำ�เนินง�นสหกิจศึกษ�เป็นคว�มร่วมมือระดับทวิภ�คีระหว่�งสถ�นศึกษ�กับสถ�นประกอบก�ร

ทุกประเภททั้งภ�ครัฐ เอกชน รัฐวิส�หกิจ และองค์ก�รปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ นอกจ�กนี้ สถ�นศึกษ�ยังต้อง

ประส�นคว�มร่วมมือระดับพหุภ�คีกับหน่วยง�นอื่นๆ อีก เช่น สภ�อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย หอก�รค้�

แห่งประเทศไทย สม�คมวิช�ชีพต่�งๆ เพื่อขย�ยคว�มร่วมมือไปยังสถ�นประกอบก�รอื่นๆ 

ให้ม�กขึ้น

   ก�รปฏิบัติง�นสหกิจศึกษ�ต้องอ�ศัยคว�มร่วมมืออย่�งใกล้ชิดระหว่�งสถ�นศึกษ�กับสถ�น

ประกอบก�ร ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจ�กก�รประส�นง�นระหว่�งบุคคลสองกลุ่มที่ได้รับมอบหม�ยให้รับผิดชอบ

ง�นสหกิจศึกษ� ซึ่งได้แก่ พนักง�นฝ่�ยพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์ของสถ�นประกอบก�รและผู้ปฏิบัติง�น

สหกิจศึกษ�ของสถ�นศึกษ�ดังแสดงในแผนภูมิที่ 2-1

แผนภูมิที่	2-1: ผู้ประส�นง�นของสถ�นศึกษ�และสถ�นประกอบก�ร

 สถ�นศึกษ�อ�จมอบให้คณ�จ�รย์หรือเจ้�หน้�ที่ที่เป็นผู้ปฏิบัติง�นสหกิจศึกษ�เป็นผู้ประส�น 

ง�นหลัก โดยอ�จจัดตั้งหน่วยง�นสหกิจศึกษ�ขึ้นม�เป็นก�รเฉพ�ะหรืออ�จจัดเป็นง�นที่บรรจุอยู่ในหน่วย

ง�นที่มีอยู่แล้วก็ได้ เช่น อยู่ภ�ยใต้สำ�นักทะเบียนนักศึกษ� หรือ ฝ่�ยกิจก�รนักศึกษ� เป็นต้น

 ผู้ปฏิบัติง�นสหกิจศึกษ�เป็นผู้ทำ�หน้�ที่ประส�นง�นกับผู้บริห�ร คณ�จ�รย์นิเทศและหน่วยง�น

สนับสนุนอื่นๆ ภ�ยในสถ�นศึกษ� และประส�นง�นกับผู้ประส�นง�นของสถ�นประกอบก�ร ดังแสดงใน

แผนภูมิที่ 2-2
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แผนภูมิที่	2-2: ผู้ปฏิบัติง�นสหกิจศึกษ�ของสถ�นศึกษ�

 สถ�นประกอบก�รมักมอบให้ฝ่�ยพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์เป็นผู้ประส�นง�นหลัก โดยไม่จำ�เป็นต้อง

จ้�งพนักง�นใหม่หรือจัดตั ้งหน่วยง�นใหม่ เจ้�หน้�ที ่ประส�นง�นจะเป็นผู ้ประส�นง�นกับผู้บริห�ร 

ผู้นิเทศง�นและพนักง�นอื่นๆ ภ�ยในสถ�นประกอบก�รรวมทั้งประส�นง�นกับผู้ปฏิบัติง�นสหกิจศึกษ�ของ

สถ�นศึกษ� ดังแสดงในแผนภูมิที่ 2-3
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แผนภูมิที่	2-3: ก�รประส�นง�นของผู้ประส�นง�นของสถ�นประกอบก�ร

                       กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับก�รจัดสหกิจศึกษ�
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ตอนที่	2.1	 การบริหารจัดการสหกิจศึกษาในสถานศึกษา

 ในก�รบริห�รจัดก�รสหกิจศึกษ�ในสถ�นศึกษ�ผู้บริห�รระดับสูงของสถ�นศึกษ�ต้องดำ�เนินก�รใน

เรื่องสำ�คัญสี่เรื่องได้แก่ 1) ก�รกำ�หนดนโยบ�ย 2)ก�รกำ�หนดหน่วยง�นรับผิดชอบ 3) ก�รกำ�หนดบุคล�กร

รับผิดชอบ และ 4) ก�รวัด ติดต�มและประเมินผลก�รจัดสหกิจศึกษ�

	 2.1.1			การกำาหนดนโยบายสหกิจศึกษา

หลักการ ข้อแนะนำาในการปฏิบัติ

1. ก�รประก�ศคว�มมุ่งมั่น

    ของผู้บริห�รระดับสูงสุด

    อย่�งเป็นท�งก�รและเป็น

    ล�ยลักษณ์อักษรในก�ร

    จัดสหกิจศึกษ�

1)  ประก�ศให้สหกิจศึกษ�เป็นนโยบ�ยของสถ�นศึกษ�

2)  สื่อส�รให้คณ�จ�รย์และพนักง�นในสถ�นศึกษ�รับทร�บ

3)  กำ�หนดหน่วยง�นรับผิดชอบและโครงสร้�งก�รบริห�รง�น     

      รวมถึงบทบ�ทหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง

4)  สนับสนุนทรัพย�กร อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และ

      งบประม�ณที่มีคว�มเหม�ะสมและจำ�เป็นต�มม�ตรฐ�นและ 

      กระบวนก�รสหกิจศึกษ�

2. ก�รมีนโยบ�ยที่ชัดเจน

    จะนำ�ไปสู่ก�รกำ�หนด

    หน่วยง�นรับผิดชอบ 

    ผู้รับผิดชอบ ภ�รกิจและ

    หน้�ที่ของหน่วยง�น

    สหกิจศึกษ�ดังปร�กฏ

    ในแผนภูมิที่ 2-4

1)  แต่งตั้งหน่วยง�นสหกิจศึกษ� / ผู้รับผิดชอบในก�รประส�น

      ง�นกับสถ�นประกอบก�ร

2)  กำ�หนดให้ผู้รับผิดชอบหน่วยง�นสหกิจศึกษ�มีบทบ�ทในก�ร

      ประส�นง�นกับทุกหน่วยง�นภ�ยในสถ�นศึกษ� สถ�น

      ประกอบก�รและหน่วยง�นอื่นๆ

3)  กำ�หนดให้คณ�จ�รย์ในส�ข�วิช�เป็นคณ�จ�รย์นิเทศ

4)  กำ�หนดคณะกรรมก�รบริห�รสหกิจศึกษ�ทำ�หน้�ที่กำ�หนด

      นโยบ�ยสหกิจศึกษ� ติดต�มและประเมินผลก�รทำ�ง�นของ

      หน่วยง�นสหกิจศึกษ�

5)  ทำ�หน้�ที่เป็นประธ�นในคณะกรรมก�รบริห�รสหกิจศึกษ�

6)  ผลักดัน ส่งเสริมและสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นสหกิจศึกษ� 

      เช่น กำ�หนดภ�ระง�นหรือให้แรงจูงใจแก่คณ�จ�รย์ที่ทำ�หน้�ที่

      เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษ�
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แผนภูมิที่	2-4: ก�รบริห�รจัดก�รสหกิจศึกษ�โดยผู้บริห�รระดับสูงสุดของสถ�นศึกษ�

	 2.1.2			การกำาหนดหน่วยงานรับผิดชอบสหกิจศึกษา

 สถ�นศึกษ�ส�ม�รถกำ�หนดสถ�นภ�พและรูปแบบโครงสร้�งหน่วยง�นที่รับผิดชอบก�รบริห�ร

จัดก�รสหกิจศึกษ�ได้ต�มคว�มเหม�ะสมของแต่ละสถ�บัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับปริม�ณง�นและคว�มสะดวก

รวดเร็วในก�รประส�นง�น

 หน่วยง�นรับผิดชอบสหกิจศึกษ�อ�จจัดเป็นหน่วยง�นกล�งของสถ�นศึกษ� หน่วยง�นในคณะ

วิช� หรือง�นในภ�ควิช�หรือส�ข�วิช� โดยสถ�นศึกษ�อ�จกำ�หนดให้หน่วยง�นนี้ มีสถ�นภ�พเทียบเท่�

หรือต่ำ�กว่�คณะวิช� ดังนี้

 1) หน่วยง�นกล�งของสถ�นศึกษ� สถ�นศึกษ�หล�ยแห่งมักตั้งหน่วยง�นกล�งรับผิดชอบก�ร

จัดสหกิจศึกษ�โดยมีสถ�นะเป็น “ศูนย์สหกิจศึกษ�” เพื่อดำ�เนินก�รให้นักศึกษ�ของทุกคณะวิช�หรือทุก

ภ�ควิช�ไปปฏิบัติง�นสหกิจศึกษ� ตัวอย่�งเช่น มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีสุรน�รี ตั้งหน่วยง�นชื่อว่� “ศูนย์

สหกิจศึกษ�และพัฒน�อ�ชีพ” โดยผนวกภ�รกิจก�รพัฒน�อ�ชีพให้แก่บัณฑิตด้วย หน่วยง�นกล�งนี้จึง

ทำ�หน้�ที่ประส�นง�นก�รจัดสหกิจศึกษ�กับคณะวิช�หน่วยง�นต่�งๆ ภ�ยในสถ�นศึกษ� สถ�นประกอบ

ก�รและหน่วยง�นภ�ยนอกอื่นๆ  ดังแสดงในแผนภูมิที่ 2-5
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แผนภูมิที่	2-5: ก�รประส�นคว�มร่วมมือก�รจัดสหกิจศึกษ�

  ของหน่วยง�นกล�งในสถ�นศึกษ�

 ตัวอย่�งรูปแบบโครงสร้�งศูนย์สหกิจศึกษ�แสดงในแผนภูมิที่  2-6 ในที่นี้ผู้บริห�รระดับสูงสุด

คืออธิก�รบดีอ�จมอบให้รองอธิก�รบดีกำ�กับดูแลหน่วยง�นนี้  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรองอธิก�รบดีฝ่�ย

วิช�ก�ร แล้วกำ�หนดผู้บริห�รหน่วยง�นสหกิจศึกษ�เป็นผู้อำ�นวยก�รศูนย์ ซึ่งมีตำ�แหน่งเทียบเท่�คณบดี 

โดยอ�จมีรองผู้อำ�นวยก�รศูนย์หรือไม่มีก็ได้ 

 ในศูนย์สหกิจศึกษ�อ�จแบ่งง�นเป็นส่วนหรือฝ่�ยต่�งๆ ต�มภ�รกิจที่เกี่ยวข้องกับกระบวนก�ร 

สหกิจศึกษ� เช่น ฝ่�ยจัดห�ง�น ผ่�ยเตรียมคว�มพร้อมนักศึกษ� ฝ่�ยส�รสนเทศ ฝ่�ยนิเทศ ฝ่�ยประเมินผล 

เป็นต้น เพื่อให้ก�รดำ�เนินง�นมีประสิทธิภ�พ สถ�นศึกษ�อ�จกำ�หนดให้มีคณะกรรมก�รบริห�รสหกิจศึกษ�

เพื่อกำ�กับดูแลเชิงนโยบ�ย

 ข้อดีของหน่วยง�นสหกิจศึกษ�ระดับสถ�นศึกษ�คือ ทำ�ให้เกิดคว�มสะดวกและรวดเร็วในก�ร

ประส�นง�นกับสถ�นประกอบก�ร เนื่องจ�กเป็นช่องท�งเดียวที่สถ�นประกอบก�รส�ม�รถติดต่อกับ 

สถ�นศึกษ� นอกจ�กนี้ ยังเป็นหน่วยง�นเดียวที่ติดต่อประส�นง�นกับนักศึกษ�ของทุกภ�ควิช� 
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แผนภูมิที่	2-6: ตัวอย่�งรูปแบบโครงสร้�งก�รบริห�รจัดก�รสหกิจศึกษ�

  ในหน่วยง�นกล�งของสถ�นศึกษ�

 2) หน่วยง�นสหกิจศึกษ�ในคณะ อ�จมีสถ�นภ�พเทียบเท่�ภ�ควิช�หนึ ่งในคณะทำ�หน้�ที่

ประส�นง�นกับภ�ควิช�ต่�งๆ หน่วยง�นภ�ยในสถ�นศึกษ� สถ�นประกอบก�ร และหน่วยง�นภ�ยนอ

กอื่นๆ ดังแสดงในแผนภูมิที่ 2-7

แผนภูมิที่	2-7: ก�รประส�นคว�มร่วมมือก�รจัดสหกิจศึกษ�

   ของหน่วยง�นสหกิจศึกษ�ในคณะ
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 ตัวอย่�งรูปแบบโครงสร้�งหน่วยง�นสหกิจศึกษ�ในคณะ แสดงในแผนภูมิที่  2-8 คณบดีอ�จ 

มอบให้รองคณบดีฝ่�ยวิช�ก�รกำ�กับดูแลหน่วยง�นนี้ และอ�จกำ�หนดผู้บริห�รที่รับผิดชอบหน่วยง�น 

สหกิจศึกษ�เป็นหัวหน้�สำ�นักง�นหรือหัวหน้�ส่วนสหกิจศึกษ�โดยมีตำ�แหน่งเทียบเท่�หัวหน้�ภ�ควิช� 

 ในสำ�นักง�นสหกิจศึกษ�อ�จแบ่งง�นเป็นส่วนหรือฝ่�ยต่�งๆ ต�มภ�รกิจที่ เกี่ยวข้องกับ

กระบวนก�รสหกิจศึกษ�เช่นเดียวกับหน่วยง�นกล�งระดับสถ�นศึกษ�ก็ได้ ทั้งนี้ ห�กส่งนักศึกษ�ไปปฏิบัติ

ง�นสหกิจศึกษ�ไม่ม�ก อ�จมอบให้เจ้�หน้�ที่ที่มีทักษะหล�ยด้�นทำ�ง�นหล�ยอย่�งต�มกระบวนก�ร 

สหกิจศึกษ�ก็ได้ และอ�จแต่งตั้งคณะกรรมก�รบริห�รประจำ�คณะเพื่อกำ�กับดูแลเชิงนโยบ�ยของสำ�นักง�น

นี้ก็ได้ 

 ในกรณีที่สถ�นศึกษ�มีคณะม�กกว่�สองคณะขึ้นไปดำ�เนินง�นสหกิจศึกษ� อ�จทำ�ให้เกิดคว�ม

ซ้ำ�ซ้อนในก�รติดต่อประส�นง�นกับสถ�นประกอบก�รและอ�จทำ�ให้เกิดคว�มสับสนในช่วงแรกได้ ก�ร

กำ�หนดให้มีหน่วยง�นกล�งระดับสถ�นศึกษ�จะช่วยให้ก�รประส�นง�นสะดวกและรวดเร็วขึ้น

แผนภูมิที่	2-8: ตัวอย่�งรูปแบบโครงสร้�งก�รบริห�รจัดก�รสหกิจศึกษ�

  ของหน่วยง�นสหกิจศึกษ�ในคณะ

 3) หน่วยง�นในภ�ควิช�หรือส�ข�วิช� ในกรณีที่มีภ�ควิช�เดียวดำ�เนินง�นสหกิจศึกษ� อ�จแต่ง

ตั้งคณ�จ�รย์หนึ่งท่�นเป็นผู้รับผิดชอบและอ�จเรียกชื่อเป็นประธ�นสหกิจศึกษ� ทำ�หน้�ที่ประส�นง�นกับ

คณ�จ�รย์ในภ�ควิช� หน่วยง�นภ�ยในสถ�นศึกษ� สถ�นประกอบก�ร และหน่วยง�นภ�ยนอกอื่นๆ หรือ

อ�จกำ�หนดให้หัวหน้�ภ�ควิช�ทำ�หน้�ที่เป็นประธ�นสหกิจศึกษ�ก็ได้ โดยจัดห�เจ้�หน้�ที่เพื่อทำ�หน้�ที่
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ธุรก�รและง�นต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษ� ดังแสดงในแผนภูมิที่  2-9 โครงสร้�งของหน่วยง�นสหกิจ

ศึกษ�ในภ�ควิช�จะไม่ซับซ้อน ทั้งนี้ อ�จกำ�หนดให้คณ�จ�รย์ทำ�หน้�ที่คณะกรรมก�รบริห�รง�นสหกิจ

ศึกษ�ประจำ�ภ�ควิช�

แผนภูมิที่	2-9: ตัวอย่�งรูปแบบโครงสร้�งก�รบริห�รจัดก�รสหกิจศึกษ�ของภ�ควิช�

แผนภูมิที่	2-10: รูปแบบโครงสร้�งก�รบริห�รจัดก�รสหกิจศึกษ�

   ของหน่วยง�นสหกิจศึกษ�ในภ�ควิช�
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 2.1.3			การกำาหนดบุคลากรรับผิดชอบ

 บุคล�กรที่เกี่ยวข้องกับก�รบริห�รจัดก�รสหกิจศึกษ�ในสถ�นศึกษ�ประกอบด้วยบุคคลสำ�คัญห้�

กลุ่ม โดยอิงจ�กก�รจัดสหกิจศึกษ�เป็นหลัก เช่น ห�กเป็นง�นในภ�ควิช� ผู้บริห�รระดับสูงหม�ยถึง หัวหน้�

ภ�ควิช� ดังนี้

 1) ผู้บริห�รระดับสูงในระดับสถ�นศึกษ� ได้แก่ อธิก�รบดี รองอธิก�รบดีฝ่�ยวิช�ก�ร ระดับคณะ

ได้แก่คณบดี รองคณบดีฝ่�ยวิช�ก�ร และระดับภ�ควิช�ได้แก่ หัวหน้�ภ�ควิช� 

 2) ผู้รับผิดชอบหน่วยง�นหรือง�นสหกิจศึกษ� หน่วยง�นกล�งของสถ�นศึกษ�ได้แก่ ผู้อำ�นวยก�ร

ศูนย์หรือหัวหน้�โครงก�ร หน่วยง�นระดับคณะวิช� ได้แก่ หัวหน้�สำ�นักง�นสหกิจศึกษ� และผู้รับผิดชอบ

ง�นสหกิจศึกษ�ของภ�ควิช�หรือประธ�นสหกิจศึกษ�

 3) เจ้�หน้�ที่ผู้ปฏิบัติง�นสหกิจศึกษ� ได้แก่ผู้ปฏิบัติง�นต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนก�รสหกิจ

ศึกษ�

 4) คณ�จ�รย์นิเทศ หม�ยถึงคณ�จ�รย์ในภ�ควิช�ที่มีนักศึกษ�สหกิจศึกษ�

 5) ผู้ปฏิบัติง�นอื่นๆ ที่สนับสนุนก�รดำ�เนินง�นสหกิจศึกษ� เช่น เจ้�หน้�ที่หน่วยง�นโสตทัศนูปกรณ์

ที่สนับสนุนก�รใช้สื่อในกิจกรรมสหกิจศึกษ� เจ้�หน้�ที่หน่วยง�นย�นพ�หนะที่สนับสนุนก�รจัดพ�หนะใน

ก�รนิเทศนักศึกษ� เป็นต้น

ตำาแหน่ง คุณสมบัติ บทบาทและหน้าที่

 •  อธิการบดี
 •  รองอธิการบดี
 •  ฝ่ายวิชาการ
 •  คณบดี	

 •  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

 •  หัวหน้าภาควิชา

1. มีคว�มรู้ คว�มเข้�ใจใน 

    ปรัชญ�สหกิจศึกษ�อย่�ง 

    ถ่องแท้

2. มีทักษะคว�มคิดรวบยอด 

    ทักษะมนุษย์ และทักษะท�ง

    เทคนิค (ประมวลสาระ

			สหกิจศึกษา	เล่มที่	2

			หน่วย	ที่	5)	

1. ประก�ศนโยบ�ยสหกิจศึกษ� 

    (หัวข้อ 2.1.1) 

2. กำ�หนด มอบหม�ย กำ�กับ  

    ติดต�มก�รปฏิบัติง�นของ 

    หน่วยง�นและผู้บริห�รที่

    รับผิดชอบก�รดำ�เนินง�น

    สหกิจศึกษ�

3. จัดสรรงบประม�ณและ

    ทรัพย�กรอย่�งเหม�ะสมและ 

    พอเพียง

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วย

    ง�นรับผิดชอบมีคว�มเป็นเลิศ

    ในก�รดำ�เนินง�นสหกิจศึกษ�

ตารางที่	2-1:		 คุณสมบัติและบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง
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ตำาแหน่ง คุณสมบัติ บทบาทและหน้าที่

 •  ผู้อำานวยการศูนย์
 •  หัวหน้าโครงการ
 •  หัวหน้าสำานักงาน
    สหกิจศึกษา
 •  ประธานสหกิจศึกษา

1.มีคว�มรู้ คว�มเข้�ใจในปรัชญ�  

   หลักก�ร วิธีก�รและกระบวน   

   ก�รสหกิจศึกษ�เป็นอย่�งดี

2.มีทักษะคว�มคิดรวบยอด 

   ทักษะมนุษย์ และทักษะท�ง

   เทคนิค (ประมวลสาระ

			สหกิจศึกษา	เล่มที่	2

			หน่วย	ที่	5)	

3.เสียสละและทุ่มเทเวล�ให้กับ

   ง�นสหกิจศึกษ�ได้อย่�งเต็มที่

4.ไม่เป็นผู้บริห�รในหน่วยง�น

   อื่นในเวล�เดียวกัน

1. กำ�หนดทิศท�งและกิจกรรม

    ที่เกี่ยวกับก�รดำ�เนินง�นสหกิจ

    ศึกษ�ให้สอดคล้องกับนโยบ�ย

    หลักของสถ�นศึกษ�หรือ

    หน่วยง�น

2. กำ�หนด มอบหม�ย กำ�กับ 

    ติดต�มก�รปฏิบัติง�นของ

    บุคล�กรผู้ปฏิบัติง�นสหกิจ

    ศึกษ�ในหน่วยง�น

3. ประส�นง�นกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้ง

    ผู้บริห�รระดับสูง คณ�จ�รย์

    และผู้ปฏิบัติง�นสหกิจศึกษ�

4. มุ่งเน้นก�รมีม�ตรฐ�นและ

    คว�มเป็นเลิศในก�รดำ�เนิน

    ง�นสหกิจศึกษ�

5. ประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของ

    ผู้ใต้บังคับบัญช�เกี่ยวกับก�ร

    ดำ�เนินง�นสหกิจศึกษ�

ตารางที่	2-2:		 คุณสมบัติและบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงานสหกิจศึกษา
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ตำาแหน่ง คุณสมบัติ บทบาทและหน้าที่

 •  ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
 •  เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา
 •  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 •  นักแนะแนว
 •  นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 •  เจ้าหน้าที่ธุรการ

1. ต้องเข้�ใจปรัชญ� หลักก�ร    

    วิธีก�รและกระบวนก�รดำ�เนิน

    สหกิจศึกษ�เป็นอย่�งดี

2. มีจิตใจบริก�ร 

    และมีมนุษยสัมพันธ์

3. มีทักษะก�รประส�นง�น ก�ร

    เจรจ�ต่อรองและก�รสื่อส�ร

4. มีทักษะท�งด้�นเทคโนโลยี

    ส�รสนเทศ

5. มีทักษะในก�รแก้ปัญห�และ

    ให้คำ�ปรึกษ�

1. ดำ�เนินง�นและประส�นง�น

    ต�มกระบวนก�รสหกิจศึกษ�

    ทั้งกระบวนก�รก่อน ระหว่�ง

    และหลัง (หน่วยที่ 3) ในส่วน

    ที่เกี่ยวข้องกับคณ�จ�รย์นิเทศ 

    นักศึกษ�และสถ�นประกอบ

    ก�รให้เป็นไปในทิศท�ง    

    เดียวกันต�มนโยบ�ยของผู้

    บริห�รหน่วยง�นสหกิจศึกษ�

2. ดำ�เนินง�นอื่นๆ ต�มที่ได้รับ

    มอบหม�ยจ�กผู้บริห�รหน่วย

    ง�นสหกิจศึกษ�

ตารางที่	2-3:		 คุณสมบัติและบทบาทหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
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ตำาแหน่ง คุณสมบัติ บทบาทและหน้าที่

 •  คณาจารย์นิเทศ 1. มีคว�มเข้�ใจในปรัชญ�และ  

    กระบวนก�รสหกิจศึกษ�

2. มีทักษะคว�มคิดรวบยอด 

    ทักษะมนุษย์ และทักษะท�ง

    เทคนิค (ประมวลสาระ

			สหกิจศึกษา	เล่มที่	2

			หน่วย	ที่	5) 

3. เสียสละและทุ่มเทเวล�ให้กับ

    ง�นสหกิจศึกษ�

4. มีจิตใจบริก�ร 

5. มีทักษะในก�รแก้ปัญห�และ

    ให้คำ�ปรึกษ�

6. มีคุณสมบัติต�มม�ตรฐ�น

    คณ�จ�รย์นิเทศ

7. มีคว�มรับผิดชอบต่อภ�รกิจ

    ก�รเป็นคณ�จ�รย์นิเทศ

ดำ�เนินง�นและประส�นง�น

ต�มกระบวนก�รสหกิจศึกษ�ทั้ง

กระบวนก�รก่อน ระหว่�ง และ

หลัง (หน่วยที่ 3) ต�มภ�รกิจของ

คณ�จ�รย์นิเทศ เช่น 

    •  ก�รเตรียมคว�มพร้อมให้  

        นักศึกษ� 

    •  ก�รรับรองง�น 

    • ก�รให้คำ�ปรึกษ�แนะนำ�       

       นักศึกษ� 

    • ก�รนิเทศง�น 

    •  ก�รติดต�มดูแลคว�ม

       ก้�วหน้�ในก�รปฏิบัติง�น       

       ของนักศึกษ� เป็นต้น

ตารางที่	2-4:		 คุณสมบัติและบทบาทหน้าที่ของคณาจารย์นิเทศ
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ตำาแหน่ง คุณสมบัติ บทบาทและหน้าที่

 •  บุคลากรอื่นๆ
					ในสถานศึกษา

1. เข้�ใจเกี่ยวกับหลักก�ร

    สหกิจศึกษ� 

2. มีจิตใจบริก�ร

ให้ก�รสนับสนุนและอำ�นวยคว�ม

สะดวกแก่หน่วยง�น

สหกิจศึกษ�ในก�รทำ�กิจกรรม

ต่�งๆ ต�มกระบวนก�รสหกิจ

ศึกษ� เช่น 

    • หน่วยง�นสื่อโสตทัศนูปกรณ์

       อำ�นวยคว�มสะดวกในก�ร

       ใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์ใน

       กิจกรรมสหกิจศึกษ�

    • หน่วยง�นย�นพ�หนะ

       สนับสนุนและอำ�นวยคว�ม  

       สะดวกในก�รใช้ย�นพ�หนะ     

       ในก�รนิเทศง�นของ    

       คณ�จ�รย์นิเทศ 

    • ฝ่�ยต�ร�งสอนให้คว�ม

       สะดวกในก�รใช้ห้องเรียนใน

       ก�รทำ�กิจกรรมสหกิจศึกษ�

       เป็นต้น

ตารางที่	2-5:		 คุณสมบัติและบทบาทหน้าที่ของบุคลากรอื่นๆ	ในสถานศึกษา
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	 2.1.4			การดำาเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการจัดสหกิจศึกษา

 1) ผู้บริห�รระดับสูงต้องกำ�หนดให้หน่วยง�นหรือผู้รับผิดชอบก�รดำ�เนินง�นสหกิจศึกษ�ประเมิ

นผลก�รปฏิบัติง�น เพื่อนำ�ผลประเมินม�ใช้ในก�รพัฒน�ง�นและปรับปรุงง�น และเพื่อเป็นหลักประกัน

คุณภ�พในก�รดำ�เนินง�นสหกิจศึกษ� โดยกำ�หนดให้เป็นก�รประเมินแบบ 360 องศ� ดังแสดงใน

ตารางที่ 2-6

            2) ต้องจัดให้มีก�รประเมินที่สะดวก รวดเร็ว ทันก�ร เช่น ใช้ ICT ช่วยในกระบวนก�รประเมิน 

            3) ต้องนำ�ผลก�รประเมินม�ใช้ในก�รปรับปรุงง�น

ผู้ประเมิน ผู้ถูกประเมิน ประเด็นที่ประเมิน

 1. นักศึกษ� หน่วยง�นสหกิจศึกษ� 

(ศูนย์ หรือ สำ�นักง�น หรือ 

ประธ�นสหกิจศึกษ�)

ผลก�รปฏิบัติง�นสหกิจศึกษ�ที่ครอบคลุม

กระบวนก�รสหกิจศึกษ� เช่น คว�มพึงพอใจ

ของนักศึกษ�ต่อ

    •  ก�รเตรียมคว�มพร้อมให้นักศึกษ�

    •  ก�รจัดห�ง�นคุณภ�พ 

    •  ก�รติดต่อประส�นง�นกับหน่วยง�นมี

        ประสิทธิภ�พ สะดวกและรวดเร็ว 

    •  ก�รดูแลนักศึกษ�ระหว่�งปฏิบัติง�น 

        เป็นต้น

 2. นักศึกษ� คณ�จ�รย์นิเทศ ผลก�รปฏิบัติภ�รกิจที่ครอบคลุมกระบวนก�ร

สหกิจศึกษ� เช่น คว�มพึงพอใจของนักศึกษ�

ต่อ

   •  ก�รให้คำ�ปรึกษ�แนะนำ�ในก�รเลือกสถ�น

       ประกอบก�ร 

   •  ก�รเตรียมคว�มพร้อมให้นักศึกษ�

   •  ง�นคุณภ�พ 

   •  ก�รนิเทศง�นของอ�จ�รย์มีประโยชน์ต่อ

       ก�รปฏิบัติง�นของนักศึกษ�

   •  ก�รนิเทศง�นเป็นไปต�มม�ตรฐ�นก�ร

       นิเทศ

   •  ก�รติดต�มดูแลนักศึกษ�ระหว่�งปฏิบัติ

      ง�น เป็นต้น

ตารางที่	2-6:		 การวัดและการประเมินผลการจัดการสหกิจศึกษา
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ผู้ประเมิน ผู้ถูกประเมิน ประเด็นที่ประเมิน

 3. คณ�จ�รย์นิเทศ นักศึกษ�    •  คว�มรู้ คว�มส�ม�รถในก�รปฏิบัติง�น

       สหกิจศึกษ�

   •  คุณลักษณะส่วนบุคคล เช่น กริย�ม�รย�ท 

       ก�รปรับตัว ทักษะในก�รทำ�ง�นฯ

 4. คณ�จ�รย์นิเทศ หน่วยง�นสหกิจศึกษ� 

(ศูนย์ หรือ สำ�นักง�น หรือ 

ประธ�นสหกิจศึกษ�)

ผลก�รปฏิบัติง�นสหกิจศึกษ�ที่ครอบคลุม

กระบวนก�รสหกิจศึกษ� เช่น คว�มพึงพอใจ

ของคณ�จ�รย์ต่อ

   •  ก�รเตรียมคว�มพร้อมให้นักศึกษ�

   •  ก�รจัดห�ง�นคุณภ�พ 

   •  ก�รติดต่อประส�นง�นกับหน่วยง�นมี

       ประสิทธิภ�พ สะดวกและรวดเร็ว 

   •  ก�รอำ�นวยคว�มสะดวกในก�รนิเทศ

   •  ก�รดูแลนักศึกษ�ระหว่�งปฏิบัติง�น   

       เป็นต้น

 5. คณ�จ�รย์นิเทศ สถ�นประกอบก�ร คุณภ�พของสถ�นประกอบก�ร เช่น 

   •  คุณภ�พของง�นที่มอบหม�ยให้นักศึกษ�

   •  คุณภ�พของผู้นิเทศง�น

   •  ก�รจ่�ยค่�ตอบแทน / สวัสดิก�ร

 6. ผู้นิเทศง�น นักศึกษ�    •  คว�มรู้ คว�มส�ม�รถในก�รปฏิบัติง�น

       สหกิจศึกษ�

   •  คุณลักษณะส่วนบุคคล เช่น กริย�ม�รย�ท 

       ก�รปรับตัว ทักษะในก�รทำ�ง�นฯ

   •  ประโยชน์ที่สถ�นประกอบก�รได้รับจ�ก

       ง�นหรือโครงง�นของนักศึกษ�
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ผู้ประเมิน ผู้ถูกประเมิน ประเด็นที่ประเมิน

 7. ผู้ปฏิบัติง�น

     สหกิจศึกษ�

ผู้ประส�นง�นของสถ�น

ประกอบก�ร

   •  ก�รติดต่อประส�นง�นกับหน่วยง�นมี

       ประสิทธิภ�พ สะดวกและรวดเร็ว 

   •  เจ้�หน้�ที่มีจิตใจบริก�ร

   •  ก�รให้ก�รช่วยเหลือในเรื่องต่�งๆ 

       เมื่อร้องขอ

   •  ก�รดูแลนักศึกษ�ระหว่�งปฏิบัติง�น 

       เป็นต้น

 8. ผู้นิเทศง�น คณ�จ�รย์นิเทศ ก�รนิเทศง�นเป็นประโยชน์ต่อก�รปฏิบัติง�น

ของนักศึกษ�

 9. ผู้ประส�นง�น หน่วยง�นสหกิจศึกษ� 

(ศูนย์ หรือ สำ�นักง�น หรือ 

ประธ�นสหกิจศึกษ�)

   •  ก�รติดต่อประส�นง�นกับหน่วยง�นมี

       ประสิทธิภ�พ สะดวกและรวดเร็ว 

   •  เจ้�หน้�ที่มีจิตใจให้บริก�ร

   •  ก�รให้ก�รช่วยเหลือในเรื่องต่�งๆ

       เมื่อร้องขอ

   •  ก�รดูแลนักศึกษ�ระหว่�งปฏิบัติง�น 

       เป็นต้น
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ตอนที่	2.2	 การบริหารจัดการสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ

 ในก�รบริห�รจัดก�รสหกิจศึกษ�ของสถ�นประกอบก�รให้มีประสิทธิภ�พสูงสุด ผู้บริห�รระดับ

สูงของสถ�นประกอบก�รต้องดำ�เนินเรื่องสำ�คัญ 4 เรื่อง ได้แก่ 1) ก�รกำ�หนดนโยบ�ยสหกิจศึกษ� 2) ก�ร

กำ�หนดผู้รับผิดชอบ 3) ก�รส่งเสริมสนับสนุนก�รจัดสหกิจศึกษ� และ 4) ก�รวัด ติดต�ม และประเมินผลก�ร

ดำ�เนินง�นสหกิจศึกษ�ของสถ�นประกอบก�ร ดังปร�กฏใน แผนภูมิที่ 2-11 ดังนี้

แผนภูมิที่	2-11: ก�รบริก�รจัดก�รสหกิจศึกษ�โดยผู้บริห�รระดับสูงของสถ�นประกอบก�ร
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	 2.2.1	 การกำาหนดนโยบายสหกิจศึกษา

หลักการ ข้อแนะนำาในการปฏิบัติ

1. เป็นก�รประก�ศคว�มมุ่งมั่นของผู้บริห�รระดับ

    สูงอย่�งเป็นท�งก�ร และกำ�หนดเป็นล�ยลักษณ์

    อักษรในก�รที่จะร่วมจัดสหกิจศึกษ�กับ

    สถ�นศึกษ�

1)  แสดงออกถึงคว�มมุ่งมั่นของผู้บริห�รสถ�น

     ประกอบก�รในก�รดำ�เนินง�นสหกิจศึกษ�

2)  ประก�ศเป็นนโยบ�ยขององค์กร และสื่อส�รให้

     พนักง�นในองค์กรได้รับทร�บ

3)  กำ�หนดโครงสร้�งก�รบริห�รง�นเพื่อก�ร

     ดำ�เนินง�นสหกิจศึกษ� รวมถึงกำ�หนดบทบ�ท 

     หน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง

4)  ส่งเสริมสนับสนุนก�รจัดสหกิจศึกษ� เช่น 

     จัดทรัพย�กร อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และ

     งบประม�ณที่มีคว�มเหม�ะสมและจำ�เป็นต�ม

     ก�รปฏิบัติง�นของนักศึกษ� ให้คว�มสำ�คัญกับ

     ก�รทำ�หน้�ที่ผู้นิเทศง�น เป็นต้น

2. กำ�หนดนโยบ�ยที่ชัดเจนที่จะนำ�ไปสู่ก�รกำ�หนด

    ผู้รับผิดชอบ ผู้ประส�นง�น ผู้นิเทศง�น โจทย์

    โครงง�น และก�รประส�นง�นกับสถ�นศึกษ�

1)  แต่งตั้งหรือมอบผู้รับผิดชอบในก�รประส�นง�น

     กับสถ�นศึกษ� 

2)  ผู้รับผิดชอบในก�รประส�นง�นกับสถ�นศึกษ� 

     ควรมีบทบ�ทในก�รประส�นง�นกับทุกหน่วย

     ง�นภ�ยในสถ�นประกอบก�ร และประส�นง�น

     กับสถ�นศึกษ�

3)  กำ�หนดให้พนักง�นที่มีคุณวุฒิไม่ต่ำ�กว่�ระดับ

     ปริญญ�ตรี เช่น ผู้จัดก�รส่วน หัวหน้�แผนก 

     หรือ ผู้ที่ท�งผู้บริห�รเห็นว่�เหม�ะสมทำ�หน้�ที่

     ผู้นิเทศง�น

4)  ติดต�มและประเมินผลก�รจัดสหกิจศึกษ�
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	 2.2.2	 การกำาหนดโครงสร้างหน่วยงานสหกิจศึกษา

หลักการ ข้อแนะนำาในการปฏิบัติ

ผู้บริห�รสถ�นประกอบก�ร

 1.กำ�หนดและมอบหน่วยง�นใดหน่วยง�นหนึ่งทำ�

    หน้�ที่รับผิดชอบดำ�เนินง�นสหกิจศึกษ�ของ  

    สถ�นประกอบก�รทั้งระบบ

2. กำ�หนดหัวหน้�ฝ่�ยหรือรองหัวหน้�ฝ่�ยเป็นผู้รับ

    ผิดชอบหลักในก�รประส�นง�นกับสถ�นศึกษ� 

    คัดเลือกนักศึกษ� ตลอดจนคัดเลือกผู้นิเทศง�น

    ที่เหม�ะสม

1) ต้องกำ�หนด กำ�กับ และควบคุมนโยบ�ยรับ

    นักศึกษ�สหกิจศึกษ�

2) ต้องกำ�หนดหน่วยง�นรับผิดชอบก�รดำ�เนินง�น   

    สหกิจศึกษ�ชัดเจน

3) ต้องประส�นง�นกับหน่วยง�นภ�ยในองค์กร 

    เพื่อแต่งตั้งผู้นิเทศง�นและประส�นง�นกับ

    สถ�นศึกษ�

	 2.2.3	 การกำาหนดผู้รับผิดชอบสหกิจศึกษา

หลักการ ข้อแนะนำาในการปฏิบัติ

ผู้บริห�รระดับสูงต้องสร้�งคว�มเข้�ใจเกี่ยวกับ

สหกิจศึกษ�ให้แก่บุคล�กรในสถ�นประกอบก�ร 

โดยเฉพ�ะบุคล�กรระดับหัวหน้�ฝ่�ยที่เกี่ยวข้อง

กับก�รรับนักศึกษ�ม�ปฏิบัติง�น โดยชี้ให้เห็นถึง

คว�มสำ�คัญของก�รพัฒน�คุณภ�พบัณฑิตและ

ประโยชน์ที่สถ�นประกอบก�รจะได้รับทั้งในท�ง

ตรงและท�งอ้อม

1) ต้องแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในก�รประส�นง�นกับ

    สถ�นศึกษ� 

2) ต้องแต่งตั้งผู้นิเทศง�นที่มีคุณวุฒิไม่ต่ำ�กว่�ระดับ

     ปริญญ�ตรี เช่น ผู้จัดก�รส่วน หัวหน้�แผนก 

     หรือ ผู้ที่ท�งผู้บริห�รเห็นว่�เหม�ะสมเพื่อทำ�    

     หน้�ที่ผู้นิเทศง�น
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 สำ�หรับขอบเขตหน้�ที่และข้อแนะนำ�ในก�รปฏิบัติหน้�ที่ของฝ่�ยพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์และ

ผู้นิเทศง�นปร�กฏใน ตารางที่ 2-5 และ ตารางที่ 2-6

ตารางที่	2-6:		 ขอบเขตหน้าที่และข้อแนะนำาในการปฏิบัติสำาหรับฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ขอบเขตหน้าที่ ข้อแนะนำาในการปฏิบัติ

1. ทำ�หน้�ที่ประส�นง�นก�รรับนักศึกษ�

    ม�ปฏิบัติง�น ณ สถ�นประกอบก�ร 

    เป็นผู้ให้คำ�แนะนำ�

2. อธิบ�ยแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษ�แก่

    บุคล�กรในสถ�นประกอบก�ร 

3. ให้คำ�ปรึกษ�แก่นักศึกษ�เกี่ยวกับก�ร

    ปฏิบัติตนต�มระเบียบก�รบริห�รง�น

    บุคคลของสถ�นประกอบก�ร เสมือน

    หนึ่งเป็นพนักง�นชั่วคร�ว

1)  ต้องประส�นง�นก�รรับนักศึกษ�สหกิจศึกษ�กับ

     สถ�นศึกษ�

2)  ต้องประส�นง�นกับหน่วยง�นภ�ยในขององค์กรเกี่ยว

     กับร�ยละเอียดโครงง�น / ง�นที่ต้องก�รให้นักศึกษ�

     สหกิจศึกษ�ปฏิบัติ ตลอดจนร่วมว�งแผนก�รรับ

     นักศึกษ�สหกิจศึกษ�

3)  ต้องจัดทำ�ขั้นตอนและดำ�เนินก�รรวบรวม และจัดทำ�

      ทะเบียนคว�มต้องก�รที่เกี่ยวข้องกับโครงง�น / ง�น 

      หรือบริก�รขององค์กร

4)  ต้องกำ�หนดวัตถุประสงค์และเป้�หม�ยก�รดำ�เนินง�น

      สหกิจศึกษ�โดยอ�ศัยคว�มร่วมมือจ�กบุคล�กรที่ม�

      จ�กหน่วยง�น / ฝ่�ย / แผนกต่�งๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง

      บุคล�กรเหล่�นี้ต้องเป็นผู้จัดทำ�แผนง�นและดำ�เนินง�น

      เพื่อให้บรรลุเป้�หม�ยที่ตั้งไว้ ซึ่งก�รให้บุคล�กรจ�ก

      หล�ยหน่วยง�น / ฝ่�ย / แผนกเข้�ม�มีส่วนร่วมจะ

      เป็นก�รสร้�งบทบ�ทและคว�มรับผิดชอบในก�รดำ�เนิน

      ง�นสหกิจศึกษ�

5)  ต้องให้ผู้บริห�รระดับสูงมีส่วนร่วมในก�รกำ�หนด   

     วัตถุประสงค์และเป้�หม�ยก�รดำ�เนินง�นสหกิจ

     ศึกษ� เพื่อให้ผู้บริห�รรับทร�บบทบ�ทหน้�ที่ในก�ร

     จัดห�ทรัพย�กรที่จำ�เป็นต่�งๆ ในก�รดำ�เนินก�ร

     เพื่อให้บรรลุผลที่กำ�หนดไว้ รวมถึงช่วยในก�รผลักดัน

     วัตถุประสงค์และเป้�หม�ยสหกิจศึกษ�ให้ได้รับก�ร 

     บรรจุในแผนก�รดำ�เนินธุรกิจขององค์กร
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ตารางที่	2-6:		 ขอบเขตหน้าที่และข้อแนะนำาในการปฏิบัติสำาหรับฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	(ต่อ)

ขอบเขตหน้าที่ ข้อแนะนำาในการปฏิบัติ

6)  เสริมสร้�งคว�มมีส่วนร่วมในก�รดำ�เนินง�น 

     สหกิจศึกษ�ให้แก่บุคล�กรทั่วทั้งองค์กร และบุคล�กรใน

     ฝ่�ยต่�งๆ ส�ม�รถสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นสหกิจศึกษ�

7)  ต้องปฐมนิเทศนักศึกษ�สหกิจศึกษ� ให้คำ�ปรึกษ� และ

     ช่วยเหลือแนะนำ�เรื่องต่�งๆ เช่น กฎ ระเบียบก�รบริห�ร

     ง�นบุคคล โครงสร้�งก�รบริห�รองค์กร หรือข้อมูลที่เห็น   

     ว่�มีคว�มจำ�เป็น

8) ต้องมีก�รสื่อส�รคว�มคืบหน้�ก�รดำ�เนินง�น เพื่อให้  

   บรรลุวัตถุประสงค์และเป้�หม�ยให้กับพนักง�นในหน่วย   

   ง�น / ฝ่�ย / แผนกได้รับทร�บ เช่น ร�ยง�นคว�มก้�วหน้�  

   ในก�รประชุมพนักง�น
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ตารางที่	2-7:		 ขอบเขตหน้าที่และข้อแนะนำาในการปฏิบัติของผู้นิเทศงาน

ขอบเขตหน้าที่ ข้อแนะนำาในการปฏิบัติ

1. ทำ�หน้�ที่ดูแลรับผิดชอบก�รปฏิบัติง�น

    ของนักศึกษ�สหกิจศึกษ�ตลอดระยะ

    เวล� 16 สัปด�ห์ จึงเปรียบเสมือน

    อ�จ�รย์ของนักศึกษ� ณ สถ�น- 

    ประกอบก�ร 

2. ให้คำ�แนะนำ� และเป็นที่ปรึกษ�ทั้งท�ง

    ด้�นก�รปฏิบัติง�นและก�รปรับตัวของ

    นักศึกษ�ให้เข้�กับองค์กร 

3. ต้องมีเวล�ม�กเพียงพอสำ�หรับก�รให้

    คำ�ปรึกษ�และดูแลก�รปฏิบัติง�นของ  

    นักศึกษ�ให้สำ�เร็จ

1)  ต้องกำ�หนดวัตถุประสงค์และเป้�หม�ยก�รดำ�เนินง�น

     สหกิจศึกษ� และต้องเป็นผู้จัดทำ�แผนง�นและดำ�เนิน

     ง�นเพื่อให้บรรลุเป้�หม�ยที่ตั้งไว้ 

2)  ต้องให้ผู้บริห�รมีส่วนร่วมในก�รกำ�หนดวัตถุประสงค์

     และเป้�หม�ยก�รดำ�เนินง�นสหกิจศึกษ� เพื่อให้

     ผู้บริห�รรับทร�บบทบ�ทหน้�ที่ในก�รจัดห�ทรัพย�กรที่

     จำ�เป็นต่�งๆ ในก�รดำ�เนินก�ร เพื่อให้บรรลุผลที่

     กำ�หนดไว้ รวมถึงช่วยในก�รผลักดันวัตถุประสงค์และ

     เป้�หม�ยให้ได้รับก�รบรรจุในแผนก�รดำ�เนินง�นของ  

     หน่วยง�น / ฝ่�ย / แผนก

3)  ต้องกำ�หนดแผนง�นให้สอดคล้องกับแผนง�นที่มีอยู่

     เดิมและแผนง�นในอน�คต เช่น แผนง�นคุณภ�พ แผน

     ง�นวิจัย เป็นต้น เพื่อเพิ่มโอก�สในก�รพัฒน�และ

     ปรับปรุงกระบวนก�รทำ�ง�น 

4)  ต้องทำ�หน้�ที่ดูแลรับผิดชอบนักศึกษ�สหกิจศึกษ�ตลอด

     ระยะเวล� 16 สัปด�ห์ ให้คำ�แนะนำ�และเป็นที่ปรึกษ�

     ทั้งท�งด้�นวิช�ก�ร ก�รปฏิบัติง�น และก�รปรับตัวของ

     นักศึกษ�ให้เข้�กับวัฒนธรรมองค์กร

5)  ต้องมีก�รสื่อส�รคว�มคืบหน้�ก�รดำ�เนินง�น เพื่อให้

     บรรลุวัตถุประสงค์และเป้�หม�ยให้กับพนักง�นในหน่วย

     ง�น / ฝ่�ย / แผนกได้รับทร�บ เช่น ร�ยง�นคว�ม

     ก้�วหน้�ในก�รประชุมพนักง�น
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	 2.2.4	การดำาเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการจัดสหกิจศึกษา

 1) ผู้บริห�รระดับสูงต้องกำ�หนดให้หน่วยง�นหรือผู้รับผิดชอบก�รดำ�เนินง�น สหกิจศึกษ�ของสถ�น

ประกอบก�รประเมินผลก�รดำ�เนินง�นสหกิจศึกษ� เพื่อนำ�ผลประเมินม�ใช้ในก�รพัฒน�และปรับปรุงง�น 

และก�รจัดทำ�โครงง�นให้นักศึกษ�รุ่นต่อไป ดังนี้

ผู้ประเมิน ผู้ถูกประเมิน ประเด็นที่ประเมิน

 1. ผู้นิเทศง�น นักศึกษ�    •  คว�มรู้ คว�มส�ม�รถในก�รปฏิบัติ

       ง�นสหกิจศึกษ�

   •  คุณลักษณะส่วนบุคคล เช่น กริย�

       ม�รย�ท ก�รปรับตัว ทักษะในก�รทำ�

       ง�นฯ

   •  ประโยชน์ที่สถ�นประกอบก�รได้รับ

       จ�กง�นหรือโครงง�นของนักศึกษ�

 2. ผู้นิเทศง�น คณ�จ�รย์นิเทศ ก�รนิเทศง�นเป็นประโยชน์ต่อก�รปฏิบัติ

ง�นของนักศึกษ�

 3. ผู้ประส�นง�น หน่วยง�นสหกิจศึกษ� (ศูนย์ 

หรือ สำ�นักง�น หรือ ประธ�น

สหกิจศึกษ�)

   •  ก�รติดต่อประส�นง�นกับหน่วยง�นมี

       ประสิทธิภ�พ สะดวกและรวดเร็ว 

   •  เจ้�หน้�ที่มีจิตใจบริก�ร

   •  ก�รให้ก�รช่วยเหลือในเรื่องต่�งๆ

       เมื่อร้องขอ

   •  ก�รดูแลนักศึกษ�ระหว่�งปฏิบัติง�น 

       เป็นต้น

 2) ต้องจัดให้มีก�รประเมินที่สะดวก รวดเร็ว ทันก�ร เช่น ใช้ ICT ช่วยในกระบวนก�รประเมิน

 3) ต้องนำ�ผลก�รประเมินม�ใช้ในก�รปรับปรุงง�น
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ตอนที่	2.3	 การบริหารจัดการสหกิจศึกษาในหน่วยงานอื่น

 หน่วยง�นอื่นในที่นี้หม�ยถึงหน่วยง�นที่มิใช่สถ�นประกอบก�รหรือสถ�นศึกษ� แต่เป็นองค์กร

หรือหน่วยง�นที่มีบทบ�ทส่งเสริมและสนับสนุนหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินง�นสหกิจศึกษ� เช่น 

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ� (สกอ.) และสม�คมสหกิจศึกษ�ไทย หรือสำ�นักง�นวิจัยและพัฒน�

วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ เป็นต้น

 ในก�รดำ�เนินง�นสหกิจศึกษ� หน่วยง�นเหล่�นี ้ควรคำ�นึงถึงเรื ่องสำ�คัญ 4 เรื ่อง ได้แก่

1) ก�รกำ�หนดนโยบ�ยสหกิจศึกษ� 2) ก�รกำ�หนดหน่วยง�นรับผิดชอบ 3) ก�รกำ�หนดบุคล�กรรับผิดชอบ 

และ 4) ก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รวัดและประเมินผล

1)			การกำาหนดนโยบายสหกิจศึกษา

 ก�รกำ�หนดนโยบ�ยสหกิจศึกษ�ในหน่วยง�นที่ไม่ใช่สถ�นศึกษ�และสถ�นประกอบก�รนั้น จำ�เป็น

ต้องกำ�หนดนโยบ�ยในเรื่องดังกล่�วให้สอดคล้องกับนโยบ�ยหลักของหน่วยง�น โดยส�ม�รถแบ่งหน่วยง�น

ที่เกี่ยวข้องในก�รดำ�เนินง�นสหกิจศึกษ�ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1) หน่วยง�นที่ทำ�หน้�ที่เกี่ยวข้องโดยตรง

กับก�รดำ�เนินง�นสหกิจศึกษ� ได้แก่ สม�คมสหกิจศึกษ�ไทย 2) หน่วยง�นที่ให้ก�รสนับสนุนและกำ�หนด

นโยบ�ยก�รดำ�เนินง�นสหกิจศึกษ� เช่น สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ� (สกอ.) และ 3) หน่วย

ง�นที่ไม่ใช่สถ�นประกอบก�รแต่มีส่วนร่วมในก�รดำ�เนินง�นสหกิจศึกษ� เช่น สำ�นักง�นวิจัยและพัฒน�

วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ อย่�งไรก็ต�ม หน่วยง�นทั้งส�มระดับนี้ควรมีก�รกำ�หนดนโยบ�ยก�ร

ดำ�เนินสหกิจศึกษ�โดยยึดหลักก�รสำ�คัญของสหกิจศึกษ�ดังแสดงใน ตารางที่ 2-9

ตารางที่	2-9:		 การกำาหนดนโยบายการดำาเนินงานสหกิจศึกษา

หลักการ ข้อแนะนำาในการปฏิบัติ

 1. ผู้บริห�รระดับสูงของหน่วยง�นประก�ศ

     คว�มมุ่งมั่นอย่�งเป็นท�งก�รและ

     เป็นล�ยลักษณ์อักษรในก�รที่จะจัด

     สหกิจศึกษ�

1)  ผู้บริห�รควรมีคว�มมุ่งมั่นในก�รดำ�เนินง�นสหกิจศึกษ�

2)  ผู้บริห�รควรประก�ศคว�มมุ่งมั่นในก�รดำ�เนินง�น

     สหกิจศึกษ�โดยกำ�หนดในนโยบ�ยขององค์กร และ

     สื่อส�รให้พนักง�นในองค์กรได้รับทร�บ

3)  ต้องกำ�หนดโครงสร้�งก�รบริห�รง�น
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ตารางที่	2-9:		 การกำาหนดนโยบายการดำาเนินสหกิจศึกษา	(ต่อ)

หลักการ ข้อแนะนำาในการปฏิบัติ

 2. ก�รมีนโยบ�ยที่ชัดเจนที่จะนำ�ไปสู่ก�ร

     กำ�หนดผู้รับผิดชอบ และผู้ประส�นง�น

1)  ต้องดำ�เนินก�รแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในก�รประส�นง�น

     กับสถ�นศึกษ� และสถ�นประกอบก�ร

2)  ผู้รับผิดชอบในก�รประส�นง�น ควรมีบทบ�ทในก�ร

     ประส�นง�นกับทุกหน่วยง�นภ�ยในสถ�นประกอบก�ร 

     และสถ�นศึกษ�

2)			การกำาหนดหน่วยงานรับผิดชอบ

 หน่วยง�นอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินง�นสหกิจศึกษ�ควรมีก�รกำ�หนดหน่วยง�นย่อย

ในองค์กรหรือหน่วยง�นนั้นๆ ทำ�หน้�ที่รับผิดชอบประส�นง�นด้�นก�รดำ�เนินง�นสหกิจศึกษ�ทั้งระบบ

โดยอ�จกำ�หนดเป็นกอง สำ�นัก หรือ ฝ่�ย ที่มีหัวหน้�ของหน่วยง�น เช่น ผู้อำ�นวยก�รกอง สำ�นัก หรือหัวหน้�

ฝ่�ยเป็นผู้รับผิดชอบหลักในก�รดำ�เนินง�นสหกิจศึกษ�โดยแปลงนโยบ�ยจ�กผู้บริห�รไปสู่ก�รดำ�เนินง�น

ที่เป็นรูปธรรม และทำ�หน้�ที่ประส�นง�นกับหน่วยง�นทั้งสถ�นศึกษ�และสถ�นประกอบก�รในเรื่องสหกิจ

ศึกษ�ด้วย ส่วนในกรณีของสม�คม สหกิจศึกษ�ไทย จะมีก�รแต่งตั้งคณะกรรมก�รบริห�รสม�คมเพื่อทำ�

หน้�ที่กำ�หนดนโยบ�ย ว�งกรอบก�รดำ�เนินง�นและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ อ�จมีผู้ประส�นง�นและแปลง

นโยบ�ยไปสู่ก�รดำ�เนินง�นที่เป็นรูปธรรม เช่น เลข�ธิก�รสม�คม เป็นต้น

3)			การกำาหนดบุคลากรรับผิดชอบ

 ผู้ที่เกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินง�นสหกิจศึกษ�อ�จแบ่งได้ ดังนี้ 1) ผู้บริห�รขององค์กร 2) ผู้บริห�ร

หน่วยง�นที่รับผิดชอบง�นสหกิจศึกษ� 3) ผู้ปฏิบัติง�นสหกิจศึกษ� ซึ่งคุณสมบัติ บทบ�ทและหน้�ที่ของผู้ที่

เกี่ยวข้อง ดังกล่�ว มีดังนี้
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ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงาน

สหกิจศึกษา
คุณสมบัติ บทบาทและหน้าที่

1. ผู้บริห�รขององค์กร เช่น 

     •  ประธ�นคณะกรรมก�ร

         บริห�รของหน่วยง�น 

1.  ต้องมีคว�มเข้�ใจเกี่ยว  

     กับปรัชญ�สหกิจศึกษ�  

     เป็นอย่�งดี

2.  มีคว�มชัดเจนและให้  

     คว�มสำ�คัญในเรื่อง

     สหกิจศึกษ�

1.  กำ�หนดให้ก�รดำ�เนินง�นสหกิจ

     ศึกษ�เป็นนโยบ�ยหลักในหน่วยง�น 

     เพื่อให้ก�รจัดก�รสหกิจศึกษ�เป็นไป

     ในทิศท�งเดียวกัน

2.  กำ�หนดบุคล�กรที่รับผิดชอบ

3.  ผลักดันและสนับสนุนก�รดำ�เนิน

     ง�นสหกิจศึกษ� เช่น งบประม�ณ 

     วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

4.  ดำ�เนินก�รติดต�ม ประเมินผลก�ร

     ทำ�ง�นของผู้ใต้บังคับบัญช�

2. ผู้บริห�รหน่วยง�นที่ดำ�เนิน

    ง�นสหกิจศึกษ� เช่น 

     •  ผู้อำ�นวยก�รกอง 

     •  ผู้อำ�นวยก�รกรม     

         เป็นต้น

1.  มีคว�มชัดเจน เข้�ใจ

     ปรัชญ�สหกิจศึกษ�  

     อย่�งถ่องแท้และให้

     คว�มสำ�คัญในเรื่อง

     สหกิจศึกษ�

2.  ส�ม�รถเสียสละและ 

     ทุ่มเทเวล�ให้กับง�น

     สหกิจศึกษ�ได้อย่�ง

     เต็มที่

3.  มีคว�มส�ม�รถในก�ร

     ประส�นง�นเพื่อให้เกิด

     คว�มร่วมมือได้

1.  กำ�หนดทิศท�งและกิจกรรมที่เกี่ยว

     กับก�รดำ�เนินง�นสหกิจศึกษ�

     ให้สอดคล้องกับนโยบ�ยหลักของ

     องค์กรหรือหน่วยง�น

2.  กำ�หนด มอบหม�ย กำ�กับ ติดต�ม

     ก�รปฏิบัติง�นของบุคล�กรผู้ปฏิบัติ 

     ง�นสหกิจศึกษ�ในหน่วยง�น

3.  พิจ�รณ� กำ�กับและกำ�หนด กิจกรรม

     ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินง�น

     สหกิจศึกษ�

4.  ประส�นง�นกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งใน

     ระดับผู้บริห�ร และผู้ปฏิบัติง�น

     สหกิจศึกษ�

5.  ประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของผู้ใต้

     บังคับบัญช�เกี่ยวกับก�รดำ�เนินง�น

     สหกิจศึกษ�
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ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงาน

สหกิจศึกษา
คุณสมบัติ บทบาทและหน้าที่

3. ผู้ปฏิบัติง�นสหกิจศึกษ� 1.  มีคว�มเข้�ใจในปรัชญ�   

     สหกิจศึกษ�และให้

     คว�มสำ�คัญในเรื่อง

     สหกิจศึกษ�

2.  มิีจิตใจบริก�ร และมี  

     ทักษะก�รประส�นง�น   

     ในระดับหน่วยง�นเป็น

     อย่�งดี

3.  ควรมีทักษะก�รเจรจ�

     ต่อรอง และทักษะก�ร

     สื่อส�รที่ดี

4.  ควรมีทักษะท�งด้�น

     เทคโนโลยีส�รสนเทศ

1.  ดำ�เนินง�นและประส�นง�นสหกิจ

     ศึกษ�ในทุกส่วนที่เกี่ยวข้องต�ม

     นโยบ�ยของผู้บริห�รหน่วยง�น

     สหกิจศึกษ�

2.  ติดต่อประส�นและดำ�เนินก�รง�น

     สหกิจศึกษ�

3.  ดำ�เนินง�นต�มที่ได้รับมอบหม�ย

     จ�กผู้บริห�รหน่วยง�นที่ดำ�เนินง�น    

     สหกิจศึกษ�

4)			การวัดและประเมินผลการจัดสหกิจศึกษา

มิติ
หัวข้อการวัดผลและการประเมิน

1. ผู้บริห�รขององค์กร เช่น 

    •  เลข�ธิก�ร สกอ.

    •  น�ยกสม�คมสหกิจศึกษ�ไทย

    •  ผู้อำ�นวยก�ร สวทช. 

1.  มีก�รกำ�หนดให้ก�รดำ�เนินง�นสหกิจศึกษ�เป็นนโยบ�ย

     หลักในหน่วยง�น หรือไม่

2.  มีก�รกำ�หนด มอบหม�ยบุคล�กรที่รับผิดชอบหรือไม่

3.  มีก�รผลักดันและสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นสหกิจศึกษ� 

     หรือไม่

4.  มีก�รดำ�เนินก�รติดต�ม ประเมินผลก�รทำ�ง�นของผู้ใต้

     บังคับบัญช�หรือไม่
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มิติ
หัวข้อการวัดผลและการประเมิน

2. ผู้บริห�รหน่วยง�นที่ดำ�เนินง�น

    สหกิจศึกษ� เช่น 

    •  ผู้อำ�นวยก�รกอง 

    •  เลข�ธิก�รสม�คมสหกิจศึกษ�ไทย

    •  หัวหน้�ฝ่�ย

1.  มีก�รกำ�หนดทิศท�งและกิจกรรมที่เกี่ยวกับก�รดำ�เนิน

     ง�นสหกิจศึกษ�ให้สอดคล้องกับนโยบ�ยหลักขององค์กร

     หรือหน่วยง�นหรือไม่

2.  มีก�รกำ�หนด มอบหม�ย กำ�กับ ติดต�มก�รปฏิบัติง�น

     ของบุคล�กรผู้ปฏิบัติง�นสหกิจศึกษ�ในหน่วยง�นหรือไม่

3.  มีก�รพิจ�รณ� กำ�กับและกำ�หนด กิจกรรมของผู้ที่

     เกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินง�นสหกิจศึกษ�หรือไม่

4.  ประส�นง�นกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับผู้บริห�ร และ

     ผู้ปฏิบัติง�นสหกิจศึกษ�อย่�งมีประสิทธิภ�พหรือไม่

5.  มีก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของผู้ใต้บังคับบัญช�

     เกี่ยวกับก�รดำ�เนินง�นสหกิจศึกษ�หรือไม่

3. ผู้ปฏิบัติง�นสหกิจศึกษ� 1.  มีก�รดำ�เนินง�นและประส�นง�นสหกิจศึกษ�ทั้งในทุก

     ส่วนที่เกี่ยวข้องต�มนโยบ�ยของผู้บริห�รหน่วยง�น

     สหกิจศึกษ�หรือไม่

2.  ก�รติดต่อประส�นและดำ�เนินก�รง�นสหกิจศึกษ�เป็นที่

     น่�พึงพอใจหรือไม่อย่�งไร

3.  ก�รดำ�เนินง�นต�มที่ได้รับมอบหม�ยจ�กผู้บริห�รหน่วย

     ง�นที่ดำ�เนินง�นสหกิจศึกษ�เป็นที่น่�พึงพอใจหรือไม่
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ตอนที่	2.4	 การดำาเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อการส่งเสริมสหกิจศึกษา

 สถ�นประกอบก�รที่เข้�ร่วมโครงก�รสหกิจศึกษ� ส�ม�รถเลือกใช้สิทธิประโยชน์ท�งภ�ษีได้สอง

ช่องท�ง ดังนี้ 

 ช่องทางที่	1 สิทธิประโยชน์ท�งภ�ษีจ�กก�รฝึกอบรม 

 ช่องทางที่	2 สิทธิประโยชน์ท�งภ�ษีจ�กก�รสนับสนุนก�รศึกษ�

 2.4.1		 สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการฝึกอบรม

หัวข้อ
รายละเอียด

1.	หลักการ

2.	เงื่อนไขของสถานประกอบ

				การที่เป็นผู้ดำาเนินการฝึก

1)  เป็นไปต�มพระร�ชบัญญัติส่งเสริมก�รพัฒน�ฝีมือแรงง�น 

     พ.ศ. 2545 ประกอบด้วย พระร�ชกฤษฎีก�ออกต�มคว�ม

     ในประมวลรัษฎ�กร ว่�ด้วยก�รยกเว้นรัษฎ�กร (ฉบับที่ 437)

     พ.ศ. 2548

2)  เป็นก�รรับนักเรียน นิสิต นักศึกษ�จ�กสถ�นศึกษ� หรือ บุคคล   

     ที่ท�งร�ชก�รส่งม�ฝึก เข้�รับก�รฝึกกับสถ�นประกอบก�ร 

3)  คำ�ว่� “ส่งม�ฝึก” หม�ยถึง สถ�บันก�รศึกษ�ใดๆ ส่งนักเรียน นิสิต 

     หรือนักศึกษ� เข้�ม�ขอฝึกอบรมกับสถ�นประกอบก�รที่เป็นผู้

     ดำ�เนินก�รฝึก ไม่ใช่นักเรียน นิสิต หรือนักศึกษ� เข้�ม�ทำ�ง�นเอง 

     (เช่น ลูกจ้�ง Part Time เป็นต้น)

1)  ผู้รับก�รฝึกต้องเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษ�ของสถ�นศึกษ�ทั้ง

     ภ�ครัฐหรือเอกชน หรือเป็นบุคคลที่ท�งร�ชก�รส่งม�ฝึก

2)  หลักสูตรที่ดำ�เนินก�รฝึก ต้องเป็นหลักสูตรของสถ�นศึกษ� 

     หลักสูตรของท�งร�ชก�ร หลักสูตรของผู้ดำ�เนินก�รฝึก หรือ

     หลักสูตรที่สถ�นศึกษ�หรือท�งร�ชก�รกับผู้ดำ�เนินก�รฝึกร่วมกัน

     จัดทำ�ขึ้น

3)  ต้องจัดให้มีก�รทดสอบทั้งภ�คทฤษฎีและภ�คปฏิบัติหรือด้วย

     วิธีก�รอื่นๆ ซึ่งต้องกำ�หนดหลักเกณฑ์ผ่�นก�รฝึกโดยเฉลี่ยไม่ต่ำ�

     กว่�ร้อยละ 60
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หัวข้อ
รายละเอียด

3.	หน้าที่ของสถานประกอบ

			การที่เป็นผู้ดำาเนินการฝึก

4.	ขั้นตอนการดำาเนินการ

4)  ต้องส่งหลักสูตรให้น�ยทะเบียนรับทร�บก่อนเริ่มดำ�เนินก�รฝึก

1)  จัดทำ�สัญญ�ก�รฝึกเป็นหนังสือกับผู้รับก�รฝึก

2)  ต้องปฏิบัติต�มหลักเกณฑ์เกี่ยวกับก�รคุ้มครองผู้รับก�รฝึก

3)  จัดทำ�ทะเบียนประวัติผู้รับก�รฝึกไว้เป็นหลักฐ�น

4)  ออกหนังสือรับรองแก่ผู้รับก�รฝึกที่สำ�เร็จก�รฝึกภ�ยใน 15 วัน 

     นับแต่วันเสร็จสิ้นก�รวัดผล แล้วแจ้งให้น�ยทะเบียนทร�บ

5)  ห้�มเรียกหรือรับเงินค่�ฝึก หรือค่�ตอบแทนในลักษณะใดๆ 

     อันเกี่ยวกับก�รฝึกอบรมฝีมือแรงง�นจ�กผู้รับก�รฝึก

6)  ถ้�ประสงค์จะใช้สิทธิยกเว้นภ�ษี 2 เท่� จะต้องจ่�ยค่�เบี้ยเลี้ยงให้

     นักศึกษ�ในอัตร�ไม่น้อยกว่�ครึ่งหนึ่งของอัตร�ค่�จ้�งขั้นต่ำ�สูงสุด

     ของประเทศ

1)  สถ�นประกอบก�รกับสถ�นศึกษ�ปรึกษ�ร่วมกัน เพื่อจัดทำ�

     หลักสูตรที่จะให้นิสิต นักศึกษ�เข้�ปฏิบัติง�นสหกิจศึกษ� ได้แก่ 

     หัวข้อวิช� เนื้อห� และวิธีดำ�เนินก�รฝึกอบรม

2)  สถ�นประกอบก�รยื่นแบบ	ฝง.1 คำ�ขอรับทร�บก�รรับนักเรียน 

     นิสิต นักศึกษ� หรือบุคคลที่ท�งร�ชก�รส่งม�ฝึกเข้�เป็นผู้รับก�รฝึก 

     ต�มม�ตร� 18 แห่งพระร�ชบัญญัติส่งเสริมก�รพัฒน�ฝีมือแรงง�น 

     พ.ศ.2545 (ภาคผนวก	ก) ประกอบด้วยหลักสูตร (ภาคผนวก	ข)	

     สัญญ�ก�รฝึก (แบบ	ฝง.2	ภาคผนวก	ข)	และร�ยชื่อผู้รับก�รฝึก 

     รวมทั้งมีหนังสือตอบรับยืนยันก�รรับนักศึกษ�สหกิจศึกษ�ซึ่ง

     ลงน�มโดยผู้มีอำ�น�จของสถ�นประกอบก�รแนบด้วย ยื่นต่อ

     น�ยทะเบียนก่อนดำ�เนินก�รฝึก

3)  น�ยทะเบียนจะออกหนังสือรับทร�บไว้ให้สถ�นประกอบก�รเก็บไว้

     เป็นหลักฐ�น

4)  สถ�นประกอบก�รดำ�เนินก�รฝึก หลังจ�กได้รับหนังสือรับทร�บ

     จ�กน�ยทะเบียน
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หัวข้อ
รายละเอียด

5.	สถานที่ยื่นคำาขอ

6.	รายการค่าใช้จ่ายที่ได้รับ

			สิทธิประโยชน์ทางภาษี

5)  เมื่อสิ้นสุดระยะเวล�ก�รฝึก ให้สถ�นประกอบก�รยื่นแบบ ฝง.3	

     ซึ่งเป็นแบบแจ้งผู้สำ�เร็จก�รฝึกพร้อมทะเบียนร�ยชื่อผู้สำ�เร็จก�รฝึก

     ต่อน�ยทะเบียน (ภาคผนวก	ค)

6)  หลักฐ�นค่�ใช้จ่�ยที่ได้จ่�ยไปในระหว่�งก�รฝึก เช่น ใบสำ�คัญ

     แสดงก�รรับเงินค่�เบี้ยเลี้ยง ใบเสร็จรับเงินค่�เบี้ยประกันอุบัติเหตุ  

     ใบเสร็จรับเงินค่�ชุดฟอร์ม ฯลฯ ให้สถ�นประกอบก�รเก็บไว้เป็น

     หลักฐ�นแสดงต่อสรรพ�กร พร้อมกับบันทึกค่�ใช้จ่�ยสองเท่�ใน

     ระบบบัญชีของสถ�นประกอบก�ร

7)  สถ�นประกอบก�รยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 ต่อกรมสรรพ�กรภ�ยใน 

     150 วัน หลังจ�กสิ้นรอบระยะเวล�บัญชี

1)  กรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ กองส่งเสริมก�รพัฒน�ฝีมือแรงง�น 

     กรมพัฒน�ฝีมือแรงง�น หรือศูนย์พัฒน�ฝีมือแรงง�น

     กรุงเทพมห�นคร

2)  จังหวัดอื่น ให้ยื่น ณ สถ�บันพัฒน�ฝีมือแรงง�นภ�ค หรือศูนย์

     พัฒน�ฝีมือแรงง�นจังหวัดที่สถ�นประกอบก�รมีสำ�นักง�นใหญ่

     หรือสำ�นักง�นส�ข�ที่จะดำ�เนินก�รฝึกอบรมฝีมือแรงง�นตั้งอยู่ใน

     เขตจังหวัดนั้น

1)  ค่�เบี้ยเลี้ยงที่จ่�ยให้แก่นักศึกษ�ต�มที่กำ�หนดไว้ในสัญญ� โดย

     ต้องไม่ต่ำ�กว่�ครึ่งหนึ่งของอัตร�ค่�จ้�งขั้นต่ำ�สูงสุด (ถ้�ไม่จ่�ย หรือ

     จ่�ยไม่ถึงต�มที่กำ�หนด สถ�นประกอบก�รจะบันทึกค่�ใช้จ่�ยทุก

     ร�ยก�รได้ต�มที่จ่�ยจริงเท่�นั้น)

2)  ค่�เบี้ยประกันอุบัติเหตุ

3)  ค่�สวัสดิก�ร เช่น เงินร�งวัล ค่�อ�ห�ร ค่�ที่พัก ค่�เดินท�งระหว่�ง

     จังหวัด และค่�เครื่องแบบที่จัดให้แก่นักศึกษ�ที่เข้�รับก�รปฏิบัติ

     ง�นสหกิจศึกษ�
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หัวข้อ รายละเอียด

7.	สิทธิประโยชน์จากการนับ

			จำานวนผู้รับการฝึก

8.	การนำาค่าใช้จ่ายในการฝึก

			อบรมไปยกเว้นภาษีเงินได้

4)  ค่�วัสดุอุปกรณ์ เฉพ�ะที่ใช้ในก�รฝึกและไม่ปะปนกับที่ใช้ในก�ร

     ประกอบกิจก�รปกติของสถ�นประกอบก�ร โดยต้องระบุร�ยก�ร 

     จำ�นวน และร�ค�ของวัสดุอุปกรณ์ให้ชัดเจน

5)  ค่�วิทย�กรภ�ยนอกที่จ้�งม�เฉพ�ะเพื่อฝึกอบรมนักศึกษ�

     สหกิจศึกษ�

1)  สถ�นประกอบก�รที่มีลูกจ้�งตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป จะต้องจัดฝึก

    อบรมฝีมือแรงง�นในอัตร�ร้อยละ 50 ของจำ�นวนลูกจ้�งเฉลี่ย

    ในรอบปี (นับต�มจำ�นวนผู้รับก�รฝึก ถ้�คนหนึ่งเข้� ฝึกอบรม

    หล�ยครั้ง หล�ยหลักสูตรก็ให้นับเป็นหนึ่งคน) 

2)  ห�กไม่จัดฝึกอบรม หรือจัดไม่ถึงร้อยละ 50 แล้ว จำ�นวนที่ข�ดไป

     นั้นต้องถูกคำ�นวณจ่�ยเป็นเงินสมทบเข้�กองทุนพัฒน�ฝีมือแรงง�น 

3)  สถ�นประกอบก�รที่รับนิสิต นักศึกษ�เข้�ปฏิบัติง�นสหกิจศึกษ�ใน

     สถ�นประกอบก�รส�ม�รถนับจำ�นวนนิสิต นักศึกษ�เป็นผู้รับก�ร

     ฝึกประเภทฝึกเตรียมเข้�ทำ�ง�น 

4)  แสดงร�ยละเอียดใน “แบบแสดงก�รจ่�ยเงินสมทบ กองทุนพัฒน�

     ฝีมือแรงง�น ประจำ�ปี .....” (แบบ	สท.2) 

5)  ยื่นแบบ สท.2 ต่อกรมก�รพัฒน�ฝีมือแรงง�นปีละครั้งภ�ยใน

     เดือนมีน�คม

กรณีขอยกเว้นภาษีเงินได้เพิ่มอีกร้อยละ100	ให้นำาค่าใช้จ่ายใน

การฝึกอบรมหักออกจากกำาไรสุทธิเพื่อเสียภาษี
ตัวอย่าง    สถ�นประกอบก�รมีร�ยได้ทั้งปี 3,000,000 บ�ท

    มีร�ยจ่�ย 1,000,000 บ�ท 

    ในจำ�นวนนี้ เป็นร�ยจ่�ยฝึกอบรม 200,000 บ�ท

ขั้นที่	1     หักค่�ใช้จ่�ย 100% ปกติ เพื่อเป็นกำ�ไรสุทธิก่อนคำ�นวณภ�ษี

                 กำ�ไรสุทธิก่อนคำ�นวณภ�ษี

                 = 3,000,000 - 1,000,000 = 2,000,000 บ�ท

ขั้นที่	2	 	 นำ�ค่�ใช้จ่�ยฝึกอบรมหักออกจ�กกำ�ไรสุทธิก่อนคำ�นวณภ�ษี 

                 (ได้เพิ่มอีก 100%)

    กำ�ไรสุทธิเพื่อคำ�นวณภ�ษี

    = 2,000,000 - 200,000 = 1,800,000 บ�ท
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แผนภูมิที่	2-12: ขั้นตอนก�รดำ�เนินก�รเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์จ�กก�รฝึกอบรม
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 2.4.2		 สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการสนับสนุนการศึกษา

หัวข้อ
รายละเอียด

1.	หลักการ

2.	วัตถุประสงค์ของการ

			บริจาค

3.	ขั้นตอนการดำาเนินการ

เป็นไปต�มพระร�ชกฤษฎีก�ออกต�มคว�มในประมวลรัษฎ�กรว่�ด้วย

ก�รยกเว้นรัษฎ�กร (ฉบับ ที่ 420) พ.ศ. 2548 และพระร�ชกฤษฎีก�

ออกต�มคว�มในประมวลรัษฎ�กรว่�ด้วยก�รยกเว้นรัษฎ�กร (ฉบับที่ 

476) พ.ศ. 2551

สถ�นประกอบก�รจะต้องบริจ�คเงินหรือทรัพย์สิน โดยไม่มีลักษณะ

เป็นสัญญ�ต่�งตอบแทน และบริจ�คเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

1)  บริจ�คเป็นค่�ใช้จ่�ยสำ�หรับก�รจัดทำ�หรือจัดสร้�งอ�ค�ร อ�ค�ร

     พร้อมที่ดิน หรือ ที่ดิน

2)  บริจ�คเป็นค่�ใช้จ่�ยสำ�หรับก�รจัดห�วัสดุอุปกรณ์เพื่อก�รศึกษ�  

     แบบเรียน ตำ�ร� หนังสือท�งวิช�ก�ร สื่อและเทคโนโลยีเพื่อก�ร

     ศึกษ� ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับก�รศึกษ�

3)  บริจ�คเป็นค่�ใช้จ่�ยสำ�หรับก�รจัดห� ครู อ�จ�รย์ หรือ 

     ผู้ทรงคุณวุฒิท�งก�รศึกษ� หรือเป็นทุนก�รศึกษ� ก�รประดิษฐ์ 

     ก�รพัฒน�ก�รค้นคว้� หรือก�รวิจัย สำ�หรับนักเรียน นิสิต หรือ 

     นักศึกษ�ของสถ�นศึกษ�

  *  ก�รบริจ�คต�ม ข้อ (3) นี้ จะต้องเป็นก�รบริจ�คเงินหรือทรัพย์สิน  

        ให้แก่สถ�นศึกษ�เพื่อประโยชน์ที่จะตกแก่นักศึกษ�โดยตรง

        เท่�นั้น เช่น ทุนก�รศึกษ�ที่ให้แก่นักศึกษ� ทุนก�รวิจัยที่ดำ�เนิน

        ง�นโดยนักศึกษ� ทุนก�รประดิษฐ์ซึ่งเป็นผลง�นของนักศึกษ� 

        เป็นต้น

1)  สถ�นประกอบก�รต้องยื่นคว�มจำ�นงบริจ�คเงินหรือทรัพย์สิน 

     ให้แก่ สถ�บันอุดมศึกษ�โดยระบุวัตถุประสงค์ของก�รบริจ�ค 

     จำ�นวนเงิน และทรัพย์สินที่บริจ�คให้สอดคล้องกับที่กำ�หนดไว้ใน

     พระร�ชกฤษฎีก�
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หัวข้อ
รายละเอียด

4.	สิทธิประโยชน์ทางภาษี

			จากการสนับสนุนการ

			ศึกษา

5.	การขอยกเว้นภาษีเงินได้	

			จากการสนับสนุนการ

			ศึกษา

2)  สถ�บันอุดมศึกษ�ต้องออกใบสำ�คัญแสดงก�รรับเงินหรือทรัพย์สิน

     ให้แก่สถ�นประกอบก�ร

3)  สถ�นประกอบก�รเก็บรักษ�ใบสำ�คัญแสดงก�รรับเงิน เพื่อรอก�ร

     ตรวจสอบจ�กกรมสรรพ�กร

4)  สถ�นประกอบก�รยื่นแบบ	ภ.ง.ด.	50 ต่อกรมสรรพ�กรภ�ยใน

    150 วัน หลังจ�กสิ้นรอบระยะเวล�บัญชี

1)  สถ�นประกอบก�รที่บริจ�คเงินและทรัพย์สินเพื่อก�รส่งเสริมให้เกิด   

     ก�รบูรณ�ก�รท�งก�รศึกษ�ให้แก่สถ�นศึกษ�ของท�งร�ชก�ร 

     สถ�นศึกษ�ขององค์ก�รของรัฐบ�ล จะได้รับสิทธิประโยชน์ท�ง 

     ภ�ษีด้วยก�รหักค่�ใช้จ่�ยได้สองเท่�ของค่�ใช้จ่�ยที่จ่�ยไป

     แต่ต้องไม่เกินร้อยละ10 ของกำ�ไรสุทธิก่อนหักร�ยจ่�ยเพื่อก�รกุศล

     ส�ธ�รณะหรือเพื่อก�รส�ธ�รณประโยชน์และเพื่อก�รศึกษ�หรือ

     ก�รกีฬ�

2)  ร�ยชื่อสถ�นศึกษ� ดูได้จ�กเว็บไซด์ของกรมสรรพ�กร

     (www.rd.go.th)

ตัวอย่าง   สถ�นประกอบก�รมีร�ยได้ทั้งปี 3,000,000 บ�ท   

               มีร�ยจ่�ย 1,000,000 บ�ท 

               ดังนั้น กำ�ไรสุทธิก่อนหักร�ยจ่�ยเพื่อก�รกุศลส�ธ�รณะหรือ

               เพื่อก�รส�ธ�รณประโยชน์และเพื่อก�รศึกษ�หรือก�รกีฬ�

               = 3,000,000 - 1,000,000 = 2,000,000 บ�ท

               (ร้อยละ 10 = 200,000 บ�ท)

กรณีที่	1   บริจ�คเงินเป็นทุนก�รศึกษ� 100,000 บ�ท

               ดังนั้น บันทึกค่�ใช้จ่�ยได้ = 200,000 บ�ท

กรณีที่	2   บริจ�คเงินเป็นทุนก�รศึกษ� 200,000 บ�ท

    ดังนั้น บันทึกค่�ใช้จ่�ยได้ = 200,000 บ�ท
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หน่วยที่	3	:	การดำาเนินงานตามกระบวนการสหกิจศึกษา

ดร. กัณทิม� ศิริจีระชัย

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร. บุญชัย วิจิตรเสถียร

ดร. สัมพันธ์ ศิลปน�ฏ
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หน่วยที่	3	:	การดำาเนินงานตามกระบวน

	 	 					การสหกิจศึกษา

 ก�รดำ�เนินง�นสหกิจศึกษ�ประกอบด้วยกระบวนก�รส�มกระบวนก�รที่สถ�นศึกษ�และสถ�น

ประกอบก�รต้องจัดให้มี คือ กระบวนก�รก่อน ระหว่�งและหลังก�รปฏิบัติง�นสหกิจศึกษ�ของนักศึกษ� 

(แผนภูมิที่  3-1) เนื้อห�ในคู่มือก�รดำ�เนินง�นสหกิจศึกษ�หน่วยนี้ได้กำ�หนดกิจกรรมและกรอบเวล�เป็น

ตัวอย่�งเท่�นั้น ผู้ใช้ส�ม�รถนำ�หลักก�รและวิธีก�รไปปรับใช้ต�มคว�มเหม�ะสมโดยอิงเกณฑ์ม�ตรฐ�น

ก�รดำ�เนินง�นสหกิจศึกษ�ที่กำ�หนดโดยสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ�และสม�คมสหกิจศึกษ�

ไทย

แผนภูมิที่	3-1: กระบวนก�รสหกิจศึกษ�
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ตอนที่	3.1	 การดำาเนินงานตามกระบวนการสหกิจศึกษาในสถานศึกษา

 ก�รดำ�เนินง�นต�มกระบวนก�รสหกิจศึกษ�ในสถ�นศึกษ�เกี่ยวข้องกับกลุ่มบุคคลส�มกลุ่ม คือ 

นักศึกษ� คณ�จ�รย์นิเทศ และบุคล�กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังแสดงใน แผนภูมิที่ 3-2

แผนภูมิที่	3-2: กระบวนก�รสหกิจศึกษ�ที่เกี่ยวข้องกับบุคล�กรในสถ�นศึกษ�

	 3.1.1	 กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา

	 กระบวนการก่อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาสำาหรับนักศึกษา 

 

 กระบวนก�รที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษ�ประกอบด้วยสี่กระบวนก�รย่อยดังแสดงใน แผนภูมิที่  3-3 

ดังนี้
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กระบวนการที่	1:	การเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา

วัตถุประสงค์: เพื่อให้นักศึกษ�เข้�ใจบทบ�ทของตนเองและมีคว�มพร้อมทั้งท�งวิช�ก�รและคว�ม

ส�ม�รถในก�รปฏิบัติง�นได้จริงก่อนสำ�เร็จก�รศึกษ� ในที่นี้จะกล่�วถึงก�รเตรียมคว�มพร้อมท�งทักษะ

อ�ชีพโดยหน่วยง�นสหกิจศึกษ�เท่�นั้น

กิจกรรมที่จัด รายละเอียด

1. ปฐมนิเทศเกี่ยวกับสหกิจศึกษ�

2. เตรียมคว�มพร้อมให้นักศึกษ�ก่อนไป

    ปฏิบัติง�นสหกิจศึกษ�

   •  เข้�ใจหลักก�รสหกิจศึกษ�

   •  รับทร�บบทบ�ทของตนเองและคว�มสัมพันธ์ระหว่�ง

       ตนเองกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น คณ�จ�รย์นิเทศ ผู้นิเทศง�น 

       ผู้ร่วมง�น ฯ

   •  รับทร�บข้อควรปฏิบัติในระหว่�งปฏิบัติง�นสหกิจศึกษ�

   •  รับทร�บประโยชน์ที่นักศึกษ�จะได้รับ

   •  จัดกิจกรรมฝึกอบรมไม่ต่ำ�กว่� 30 ชั่วโมงหรือจัดเป็น

       ร�ยวิช�เตรียมคว�มพร้อมสหกิจศึกษ�และกำ�หนดให้

       นักศึกษ�ลงทะเบียนเรียน

   •  ควรคำ�นึงถึงก�รพัฒน�คุณลักษณะ (Character) 

       ของนักศึกษ�

   •  เนื้อห�ในก�รฝึกอบรมมักจำ�ลองจ�กชีวิตจริงที่นักศึกษ�

       จะได้พบเมื่อไปปฏิบัติง�นสหกิจศึกษ�หรือเมื่อจบก�ร

       ศึกษ� (ศึกษ�ร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ในประมวลส�ระชุด

       ฝึกอบรมสหกิจศึกษ� เล่มที่ 1 หน่วยที่ 2)
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กระบวนการที่	2:	กำาหนดและตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษา

วัตถุประสงค์: เพื่อคัดเลือกนักศึกษ�ที่มีคุณสมบัติเหม�ะสมในก�รไปปฏิบัติง�นสหกิจศึกษ�

กิจกรรมที่จัด รายละเอียด

1. คุณสมบัตินักศึกษ�

2. ขั้นตอนก�รตรวจสอบคุณสมบัติ  

    นักศึกษ�

   •  คณ�จ�รย์ในส�ข�วิช�ควรประชุมห�รือเพื่อกำ�หนด

       คุณสมบัตินักศึกษ� เช่น 

       -  คว�มส�ม�รถท�งวิช�ก�ร

       -  คว�มประพฤติ

       -  เงื่อนไขพิเศษอื่นๆ เช่น ร�ยวิช�บังคับก่อน

         

   •  นักศึกษ�กรอกแบบฟอร์มตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษ�

   •  นำ�แบบฟอร์มที่กรอกแล้วให้เจ้�หน้�ที่หน่วยง�นสหกิจ

       ศึกษ�ตรวจสอบ

   •  หน่วยง�นสหกิจศึกษ�ส่งแบบฟอร์มที่ผ่�นก�รพิจ�รณ�

       ด้�นคว�มส�ม�รถท�งวิช�ก�รให้ส�ข�วิช�พิจ�รณ�

       คว�มประพฤติ (ก�รตรวจสอบอ�จใช้ระบบลงทะเบียน

       ช่วย เช่นเดียวกับวิช�บังคับก่อน)

   •  ส�ข�วิช�แจ้งผลก�รพิจ�รณ�ให้นักศึกษ�ทร�บ

   •  กรณีนักศึกษ�ไม่ผ่�นเกณฑ์คุณสมบัตินักศึกษ�สหกิจ

      ศึกษ� ส�ข�วิช�แจ้งให้นักศึกษ�ปรับปรุงตนเองและห�

      แนวท�งให้นักศึกษ�ได้มีโอก�สเสริมสร้�งประสบก�รณ์

      ในก�รทำ�ง�นร่วมกับผู้อื่นต่อไป
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 ตัวอย่างการกำาหนดคุณสมบัตินักศึกษา

 สถ�นศึกษ�หล�ยแห่งมักกำ�หนดคุณสมบัติของนักศึกษ� ดังนี้ 

 1. นักศึกษ�ต้องสอบผ่�นร�ยวิช�เงื่อนไขบังคับก่อนไปสหกิจศึกษ� คณ�จ�รย์ในส�ข�วิช�ต้อง

พิจ�รณ�ร่วมกันในก�รกำ�หนดร�ยวิช�เงื่อนไขบังคับก่อนไปสหกิจศึกษ� โดยอ�จพิจ�รณ�จ�กร�ยวิช�ที่

เป็นแกนหลักของส�ข�วิช�ชีพ พร้อมทั้งประก�ศให้นักศึกษ�ทร�บเพื่อเตรียมคว�มพร้อมสหกิจศึกษ� และ

อ�จประก�ศให้ร�ยวิช�เหล่�นี้เป็นเงื่อนไขในก�รลงทะเบียนร�ยวิช�สหกิจศึกษ�

 2. ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ในภ�คก่อนไปสหกิจศึกษ� ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษ�

ต้องไม่ต่ำ�กว่� 2.00 เพื่อให้สถ�นประกอบก�รมั่นใจว่�นักศึกษ�มีคว�มรู้ มีทักษะท�งวิช�ก�รเพียงพอและ

ส�ม�รถทำ�ง�นได้จริง 

 3. คุณสมบัติเชิงพฤติกรรม เช่น มีคว�มประพฤติดี ไม่เคยต้องโทษวินัยขั้นร้�ยแรงถึงขั้นถูกพักก�ร

ศึกษ� เป็นต้น 

  ทั้งนี้ สถ�นศึกษ�อ�จกำ�หนดเงื่อนไขพิเศษอื่นๆ ก็ได้ เช่น คว�มส�ม�รถในก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษ 

หรือ ประสบก�รณ์ก�รทำ�กิจกรรมนอกหลักสูตร หรือ ก�รผ่�นร�ยวิช�ที่เป็นมูลค่�เพิ่มของส�ข�วิช�ชีพหรือ

เหม�ะกับง�นที่จะไปปฏิบัติ เช่น อ�จกำ�หนดว่�นักศึกษ�ส�ข�วิช�วิศวกรรมเครื่องกลที่มีคว�มส�ม�รถใน

ก�รใช้โปรแกรม MATLAB จะได้รับก�รพิจ�รณ�เป็นพิเศษในบ�งง�น เป็นต้น
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 ตัวอย่�งขั้นตอนก�รตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษ�สหกิจศึกษ�ปร�กฎใน แผนภูมิที่ 3-4

แผนภูมิที่	3-4: ขั้นตอนก�รตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษ�
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กระบวนการที่	3:	แจ้งให้นักศึกษาเตรียมเอกสารประกอบการสมัครงาน

หลักการ: หน่วยง�นสหกิจศึกษ�ควรฝึกให้นักศึกษ�เขียนจดหม�ยสมัครง�นและประวัติย่อทั้งภ�ษ�ไทย

และภ�ษ�อังกฤษและจัดเจ้�หน้�ที่ให้คำ�ปรึกษ� ตรวจเอกส�รสมัครง�นและให้คำ�แนะนำ�ในก�รเลือกง�น

และสถ�นประกอบก�ร

รายการเอกสารที่ต้องเตรียม รายละเอียด

1. จดหม�ยสมัครง�น

2. ใบสมัครง�น 

3. ประวัติย่อ

4. รูปถ่�ย

5. เอกส�รประกอบ

   •  อบรมนักศึกษ�เขียนจดหม�ยสมัครง�นต�มรูปแบบที่

       เป็นส�กล ทั้งภ�ษ�ไทยและภ�ษ�อังกฤษ

   •  นักศึกษ�กรอกใบสมัครง�นและสมัครง�นต�มตำ�แหน่ง

       ที่ต้องก�ร

   •  อบรมนักศึกษ�ให้จัดทำ�ประวัติย่อทั้งภ�ษ�ไทยและ

       ภ�ษ�อังกฤษ

   •  หน้�ตรงขน�ด 2 นิ้ว

   •  เช่น ผลก�รศึกษ� (Transcript) วุฒิบัตรก�รทำ�กิจกรรม

       นอกหลักสูตร ก�รรับร�งวัลต่�งๆ
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กระบวนการที่	4:	นักศึกษาเลือกสถานประกอบการ	/	สมัครงาน

ขั้นตอน ผู้ปฏิบัติ

1. ดูประก�ศง�นที่ผ่�นก�รรับรองจ�กส�ข�วิช�แล้ว

2. ยื่นเอกส�รสมัครง�นสหกิจศึกษ� ณ 

    หน่วยง�นสหกิจศึกษ�

 

3. ส่งเอกส�รก�รสมัครง�นสหกิจศึกษ�ของนักศึกษ�

    ไปยังสถ�นประกอบก�ร

4. แจ้งผลก�รคัดเลือกให้นักศึกษ�ทร�บ

   •  นักศึกษ�

   •  นักศึกษ�

   •  ผู้ปฏิบัติง�นสหกิจศึกษ�

  •  ผู้ปฏิบัติง�นสหกิจศึกษ�
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ขั้นตอน ผู้ปฏิบัติ

5. แจ้งให้นักศึกษ�ม�รับจดหม�ยส่งตัวและเอกส�ร

    ต่�งๆ 

    •  ออกจดหม�ยส่งตัวนักศึกษ�ถึงผู้บริห�รสถ�น

        ประกอบก�ร พร้อมแจ้ง

        -  ตำ�แหน่งง�น

        -  แผนกที่นักศึกษ�จะไปปฏิบัติง�น 

        -  ช่วงเวล�ฏิบัติง�น

    •  ส่งเอกส�รอื่นๆ ที่จำ�เป็น 

        -  คู่มือสหกิจศึกษ�สำ�หรับสถ�นประกอบก�ร 

        -  คู่มือผู้นิเทศง�น 

        -  เอกส�รก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของ

            นักศึกษ�

        -  เอกส�รประช�สัมพันธ์มห�วิทย�ลัย

   •  ผู้ปฏิบัติง�นสหกิจศึกษ�

 ขั้นตอนก�รสมัครง�นของนักศึกษ� แสดงใน แผนภูมิที่ 3-5
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แผนภูมิที่	3-5: ขั้นตอนก�รสมัครง�นของนักศึกษ�
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	 กระบวนการระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาสำาหรับนักศึกษา 

  มีขั้นตอนที่เกี่ยวข้องที่นักศึกษ�ต้องทร�บและปฏิบัติ 10 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ ข้อแนะนำา

1. ไปร�ยง�นตัวที่สถ�นประกอบก�ร ณ ฝ่�ยพัฒน�

    ทรัพย�กรมนุษย์

2. เข้�รับก�รปฐมนิเทศโดยสถ�นประกอบก�ร

3. ไปร�ยง�นตัวต่อผู้นิเทศง�น ณ แผนกที่ปฏิบัติง�น

4. นักศึกษ�ว�งแผนก�รปฏิบัติง�นร่วมกับผู้นิเทศง�น   

    และส่งแผนกลับไปยังหน่วยง�นสหกิจศึกษ�เพื่อส่ง  

    ต่อให้อ�จ�รย์นิเทศ

   •  แต่งก�ยชุดนักศึกษ�หรือชุดสุภ�พ

   •  ควรไปถึงก่อนเวล�เข้�ง�น

   •  มอบจดหม�ยส่งตัวและเอกส�รต่�งๆ           

       จ�กสถ�นศึกษ�ให้แก่ผู้ประส�นง�น

  •  รับทร�บกฏ ระเบียบ ข้อบังคับต่�งๆ ของ         

      สถ�นประกอบก�ร

  

  •  นักศึกษ�ไปร�ยง�นตัว ณ แผนกที่ปฏิบัติ

      ง�นหรือเจ้�หน้�ที่แผนกบุคคลอ�จพ�  

      นักศึกษ�ไปร�ยง�นตัว

  •  ประชุมร่วมกับผู้นิเทศง�นเพื่อคว�มชัดเจน 

       ของง�นหรือโครงง�นที่ปฏิบัติ 

   •  กำ�หนดแผนก�รปฏิบัติง�นตลอด 

       16 สัปด�ห์

   •  ส่งแผนกลับไปให้หน่วยง�นสหกิจศึกษ�

       ของสถ�นศึกษ�เพื่อส่งต่อให้อ�จ�รย์

       นิเทศใช้ประโยชน์
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ขั้นตอนที่ ข้อแนะนำา

5. นักศึกษ�ร�ยง�นคว�มก้�วหน้�ในก�รปฏิบัติง�น

    5.1 ต่อหน่วยง�นสหกิจศึกษ�

   

ข้อเสนอแนะสำาหรับนักศึกษา

   •  ร�ยง�นต�มแบบฟอร์มและช่วงเวล�ที่

       หน่วยง�นสหกิจศึกษ�กำ�หนด

    • ในกรณีที่สถ�นประกอบก�รไม่ต้องก�รให้

       เผยแพร่ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น ต้องแจ้ง 

       ให้อ�จ�รย์นิเทศและหน่วยง�นสหกิจศึกษ� 

       ทร�บ และต้องปฏิบัติต�มโดยเครงครัด

ข้อเสนอแนะสำาหรับหน่วยงานสหกิจศึกษา

   •  ควรกำ�หนดแนวท�งในก�รติดต�มนักศึกษ�

       อย่�งสม่ำ�เสมอ

   •  ควรกำ�หนดแบบฟอร์มในก�รติดต�มให้

       ครอบคลุมเนื้อห�ที่ต้องก�ร มีคว�มสะดวก   

       ในก�รกรอกและส่งข้อมูล

   •  ควรกำ�หนดเจ้�หน้�ที่ติดต�มและรับผิดชอบ

       อย่�งชัดเจน

   •  นักศึกษ�ส่งร�ยง�นต่�งๆ ม�ยังหน่วยง�น    

       สหกิจศึกษ�ต�มเวล�ที่หน่วยง�นฯ กำ�หนด

   •  ตัวอย่�งของก�รติดต�มคว�มก้�วหน้�ของ

       นักศึกษ�เป็นร�ยสัปด�ห์แสดงใน ตารางที่	

						3-1

   •  เจ้�หน้�ที่หน่วยง�นสหกิจศึกษ�รวบรวมและ

       ส่งข้อมูลที่จำ�เป็นต่อก�รดูแลและให้คำ�

       ปรึกษ�เช่น ร�ยละเอียดง�น แผนปฏิบัติง�น 

       ร�ยง�นคว�มก้�วหน้�ในก�รปฏิบัติง�น 

       เป็นต้น ไปให้อ�จ�รย์นิเทศใช้ประโยชน์
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ขั้นตอนที่ ข้อแนะนำา

5.2 ต่ออ�จ�รย์นิเทศ

   •  ควรใช้ประโยชน์ของ ICT ในก�รส่งร�ยง�น

       ของนักศึกษ�ทั้งต่อหน่วยง�นสหกิจศึกษ�

       และคณ�จ�รย์นิเทศอย่�งเต็มที่

   •  ก�รให้นักศึกษ�ร�ยง�นคว�มก้�วหน้�อ�จ

       ทำ�ได้หล�ยรูปแบบ เช่น ก�รร�ยง�นด้วย

       ว�จ�ท�งโทรศัพท์ ก�รส่งจดหม�ย

       อิเล็กทรอนิกส์ ก�รใช้ Web-board เป็นต้น

   •  อ�จจัดให้มี Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง 

       เพื่อเปิดโอก�สให้นักศึกษ�ได้ร�ยง�นใน

       กรณีฉุกเฉิน

     •  ส�ข�วิช�อ�จกำ�หนดให้นักศึกษ�ต้องส่ง

       ร�ยง�นท�งวิช�ก�ร ร�ยง�นคว�มก้�วหน้�

       ในก�รปฏิบัติง�นของนักศึกษ� เพื่อให้

       อ�จ�รย์นิเทศได้ศึกษ�และใช้เป็น

       ประโยชน์ในก�รให้คำ�ปรึกษ�ท�งวิช�ก�ร

       แก่นักศึกษ�ของตน

  •  ก�รให้คำ�แนะนำ�นักศึกษ�ท�งวิช�ก�รต้อง

      คำ�นึงถึงคว�มเหม�ะสมโดยให้นักศึกษ�ได้มี

      โอก�สประยุกต์ใช้คว�มรู้และแสดงคว�ม

      ส�ม�รถของตนอย่�งเต็มที่

  •  ส�ข�วิช�ให้กำ�หนดนักศึกษ�ส่งร่�งร�ยง�น

      ก�รปฏิบัติง�นให้อ�จ�รย์นิเทศตรวจให้      

      คำ�แนะนำ�ก่อนส่งให้สถ�นประกอบก�ร
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ขั้นตอนที่ ข้อแนะนำา

6. นักศึกษ�บันทึกผลก�รปฏิบัติง�นและจัดทำ� 

    ร�ยง�นวิช�ก�รเพื่อนำ�เสนอผลก�รปฏิบัติง�น

7. นักศึกษ�ร่วมประชุมร�ยง�นคว�มก้�วหน้�ในก�ร  

    ปฏิบัติง�นต่ออ�จ�รย์นิเทศและผู้นิเทศง�น (ถ้�มี)

8. นักศึกษ�นำ�เสนอผลก�รปฏิบัติง�นต่อผู้นิเทศ 

    ผู้บริห�รสถ�นประกอบก�รและอ�จ�รย์นิเทศ

   •  นักศึกษ�ควรจดบันทึกผลก�รทำ�ง�นทุกวัน 

       โดยอ�จกำ�หนดให้นักศึกษ�มี Log-book 

   •  นักศึกษ�เขียนร�ยง�นวิช�ก�รเกี่ยวกับง�น    

       ที่ตนปฏิบัติต�มรูปแบบที่หน่วยง�น

       สหกิจศึกษ�หรือส�ข�วิช�กำ�หนด

   •  นักศึกษ�ต้องส่งร่�งร�ยง�นให้อ�จ�รย์

       นิเทศตรวจและให้คำ�แนะนำ�

   •  จัดให้นักศึกษ�สหกิจศึกษ�ทุกคนเสนอ

       ร�ยง�นคว�มก้�วหน้�ต่อหน้�อ�จ�รย์

       นิเทศ และผู้นิเทศง�นจ�กสถ�นประกอบ

       ก�ร

   •  จัดในระยะกึ่งกล�งของก�รปฏิบัติง�น เช่น 

       ในสัปด�ห์ที่ 8 - 10หรือในช่วงสัปด�ห์  

       นิเทศง�นสหกิจศึกษ�

   •  อ�จใช้สถ�นที่ที่เป็นจุดศูนย์กล�งในก�ร

       เดินท�ง

   •  อ�จใช้ Teleconference หรือเทคโนโลยีอื่นๆ 

       เพื่อคว�มสะดวกแก่ทุกฝ่�ย

   •  จัดในสัปด�ห์สุดท้�ย ณ สถ�นประกอบก�ร

   •  อ�จ�รย์นิเทศควรร่วมรับฟังก�รนำ�เสนอ
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ขั้นตอนที่ ข้อแนะนำา

9. นักศึกษ�ส่งร�ยง�นวิช�ก�รต่อผู้นิเทศง�น

10. ผู้นิเทศง�นประเมินศักยภ�พและร�ยง�นวิช�ก�ร 

      ของนักศึกษ�

   •  ผู้นิเทศง�นตรวจร�ยง�นและอนุญ�ตให้นำ�

       ไปเผยแพร่ได้

   •  ห�กไม่อนุญ�ตให้เผยแพร่ ควรมีจดหม�ย

       จ�กผู้นิเทศง�นแจ้งให้หน่วยง�นสหกิจศึกษ�

       ทร�บ

   •  ผู้นิเทศง�นประเมินศักยภ�พของนักศึกษ�

       และร�ยง�นวิช�ก�รต�มแบบฟอร์มที่

       สถ�นศึกษ�กำ�หนด

   •  ส่วนใหญ่มักให้ค่�น้ำ�หนักก�รประเมินของ 

       ผู้นิเทศง�นสูงถึงร้อยละ 50 ของคะแนนรวม 

       เนื่องจ�กผู้นิเทศง�นทำ�ง�นร่วมกับนักศึกษ�

       ตลอดระยะเวล� 16 สัปด�ห์

   •  นักศึกษ�ต้องปรับแก้ร�ยง�นวิช�ก�รและส่ง

       มอบให้ผู้นิเทศง�นก่อนกลับสถ�นศึกษ�

  ตารางที่	3-1 แสดงแผนก�รติดต�มคว�มก้�วหน้�ในก�รปฏิบัติง�นของนักศึกษ�

	 ตารางที่	3-2	แสดงตัวอย่�งข้อมูลที่ต้องก�รช่วงสัปด�ห์แรกของก�รปฏิบัติง�นสหกิจศึกษ�

 แผนภูมิที่	3-6 แสดงกระบวนก�รที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษ�ระหว่�งปฏิบัติง�นสหกิจศึกษ� ทั้งนี้ 

สถ�นศึกษ�ส�ม�รถกำ�หนดกิจกรรมและกรอบเวล�ได้ต�มคว�มต้องก�รและเหม�ะสมโดยอิงเกณฑ์

ม�ตรฐ�นในก�รดำ�เนินง�นสหกิจศึกษ�
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ตารางที่	3-2:		 ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องการช่วงสัปดาห์แรกของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ลำาดับที่ รายละเอียดข้อมูล วัตถุประสงค์

1. ร�ยละเอียดง�น คุณภ�พง�น ง�นมีคุณภ�พเป็นไปต�มข้อตกลงในก�รรับ

ง�น

2. คุณภ�พสถ�นประกอบก�ร เช่น คว�ม

ปลอดภัย สุขอน�มัย ก�รดูแลนักศึกษ�โดย

ฝ่�ยพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์หรือผู้ประส�นง�น

สถ�นประกอบก�ร เช่น มีก�รจัดก�รปฐมนิเทศ 

มีก�รชี้แจงกฎระเบียบ มีก�รนำ�ไปส่งยังแผนก

ที่นักศึกษ�ทำ�ง�น ฯ

เพื่อตรวจสอบเรื่องคว�มปลอดภัยในก�ร

ทำ�ง�น และก�รดูแลนักศึกษ� คุณภ�พของ

สถ�นประกอบก�ร

3. ชื่อ-น�มสกุลและตำ�แหน่งง�นของผู้นิเทศง�น เพื่อตรวจสอบว่�นักศึกษ�มีผู้นิเทศง�น

ในก�รกำ�กับก�รทำ�ง�นและเป็นไปต�ม

ม�ตรฐ�นในก�รดำ�เนินง�นสหกิจศึกษ�

4. ที่พักนักศึกษ�มีสุขอน�มัย / ปลอดภัย

(ห�กสถ�นประกอบก�รให้ที่พัก)

เพื่อตรวจสอบเรื่องคว�มปลอดภัยในก�รพัก

อ�ศัยของนักศึกษ�

5. แผนปฏิบัติง�นของนักศึกษ� 

(นักศึกษ�ต้องให้ผู้นิเทศลงน�มรับรองแผน

ก่อนส่งให้หน่วยง�นสหกิจศึกษ�)

เพื่อตรวจสอบว่�นักศึกษ�และผู้นิเทศง�น

ได้ประชุมและห�รือเกี่ยวกับร�ยละเอียด

และว�งแผนก�รทำ�ง�น และเพื่อเก็บข้อมูล

นี้ให้อ�จ�รย์ได้พิจ�รณ�ให้คว�มเห็นและใช้

ประกอบในก�รนิเทศง�น ควรให้ผู้นิเทศง�น

รับรองแผนก่อนส่งให้หน่วยง�นสหกิจศึกษ�

6. ก�รจ่�ยค่�ตอบแทน / สวัสดิก�รเป็นไปต�มข้อ

ตกลง

เพื่อตรวจสอบว่�เป็นไปต�มข้อตกลงในก�ร

รับง�น

 แผนภูมิที ่ 3-6 แสดงกระบวนก�รที ่เกี ่ยวข้องกับนักศึกษ�ระหว่�งปฏิบัติง�นสหกิจศึกษ�

ทั้งนี้ สถ�นศึกษ�ส�ม�รถกำ�หนดกิจกรรมและกรอบเวล�ได้ต�มคว�มต้องก�รและเหม�ะสมโดยอิงเกณฑ์

ม�ตรฐ�นในก�รดำ�เนินง�นสหกิจศึกษ�
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แผนภูมิที่	3-6: กระบวนก�รที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษ�

                        ระหว่�งปฏิบัติง�นสหกิจศึกษ�
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	 กระบวนการหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาสำาหรับนักศึกษา 

 เป็นกระบวนก�รหลังจ�กที่นักศึกษ�เสร็จสิ้นก�รปฏิบัติง�นและกลับม�ยังสถ�นศึกษ�แล้ว มี 4 ขั้นตอน 

ดังนี้

ขั้นตอนที่ ข้อแนะนำา

1. นักศึกษ�ส่งร�ยง�นวิช�ก�รต่ออ�จ�รย์นิเทศ

2. นักศึกษ�นำ�เสนอผลก�รปฏิบัติง�น

3. นักศึกษ�รับทร�บผลก�รประเมินก�รปฏิบัติง�น  

    โดยผู้นิเทศง�นและอ�จ�รย์นิเทศ

   •  ห�กได้รับอนุญ�ตให้เผยแพร่ได้

   •  ควรให้ผู้นิเทศง�นตรวจสอบร�ยง�นก่อน

  •  ควรให้ผู้นิเทศง�นตรวจสอบ PowerPoint 

       ก่อนที่จะนำ�เสนอ

   •  นักศึกษ�สหกิจศึกษ�ทุกคนต้องนำ�เสนอ

       ผลก�รปฏิบัติง�นต่อที่ประชุมของคณ�จ�รย์

       ในส�ข�วิช�และนักศึกษ�สหกิจศึกษ�

       คนอื่นๆ เพื่อให้เกิดกระบวนก�รเรียนรู้

   •  ส�ข�วิช�ควรเชิญนักศึกษ�รุ่นน้องเข้�ร่วม

       สัมมน�ด้วย

   •  ก�รให้น้ำ�หนักคะแนนขึ้นกับข้อกำ�หนดและ 

       ดุลยพินิจของสถ�นศึกษ�

   •  ก�รประเมินศักยภ�พของนักศึกษ�โดย

       อ�จ�รย์นิเทศ 

   •  หน่วยง�นสหกิจศึกษ�จัดให้อ�จ�รย์นิเทศ

       แจ้งผลก�รประเมินโดยผู้นิเทศง�นและ

       อ�จ�รย์นิเทศให้นักศึกษ�ทร�บ



คู่มือก�รจัดสหกิจศึกษ� 79

ขั้นตอนที่ ข้อแนะนำา

4. ก�รแจ้งผลสะท้อนกลับก�รเรียนรู้จ�กก�รปฏิบัติ

    ง�นสหกิจศึกษ�

   •  นักศึกษ�นำ�ผลก�รประเมินไปวิเคร�ะห์และ

       ปรับปรุงตนเอง 

   •  สถ�นศึกษ�อ�จพิจ�รณ�จัดก�รฝึกอบรม

       เพิ่มเติมให้แก่นักศึกษ� เพื่อช่วยเสริมให้

       นักศึกษ�มีทักษะอ�ชีพเพิ่มขึ้น

   •  หน่วยง�นสหกิจศึกษ�กำ�หนดให้นักศึกษ�

       วิเคร�ะห์ผลก�รเรียนรู้จ�กก�รไปปฏิบัติง�น     

       สหกิจศึกษ� 

	 3.1.2	 กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับคณาจารย์นิเทศ

 กระบวนก�รที่เกี่ยวข้องกับคณ�จ�รย์นิเทศ แสดงใน แผนภูมิที่ 3-7
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แผนภูมิที่	3-7: กระบวนก�รสหกิจศึกษ�ที่เกี่ยวข้องกับคณ�จ�รย์นิเทศ
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	 กระบวนการก่อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาสำาหรับคณาจารย์นิเทศ 

 มี 3 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ ข้อแนะนำา

1. ก�รรับรองง�นคุณภ�พ 1)  หน่วยง�นสหกิจศึกษ�ประส�นกับสถ�น

     ประกอบก�รขอข้อมูลในประเด็นต่อไปนี้

     •  ร�ยละเอียดง�นเช่น ลักษณะง�น ตำ�แหน่ง 

         ภ�ระง�นและหน้�ที่ที่ชัดเจน วันและชั่วโมง

         ทำ�ง�น 

     •  ระบุแผนกง�น หัวหน้�แผนก และ

         ผู้นิเทศง�น 

     •  ระบุคุณสมบัติของนักศึกษ�ที่อ�จต้องก�ร

         พิเศษ 

     •  ระบุค่�ตอบแทนและหรือสวัสดิก�ร     

     เป็นต้น

2)  กรอกข้อมูลง�นลงในแบบบันทึกง�น

3)  ส่งให้ส�ข�วิช� (คณ�จ�รย์นิเทศ) พิจ�รณ�

     รับรองง�น  

4)  ห�กส�ข�วิช�รับรองง�นแล้ว ให้หน่วยง�น   

     สหกิจศึกษ�ดำ�เนินก�รดังนี้

     •  บันทึกข้อมูลก�รรับรองง�น

     •  นำ�ง�นที่รับรองไปประก�ศให้นักศึกษ�

         ทร�บในต้นภ�คก�รศึกษ�ก่อนไป

         สหกิจศึกษ�
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 ขั้นตอนก�รจัดห�ง�นและรับรองคุณภ�พง�นแสดงใน แผนภูมิที่ 3-8

ขั้นตอนที่ ข้อแนะนำา

2. ให้คำ�ปรึกษ�นักศึกษ�ในก�รเลือกง�นและสถ�น

    ประกอบก�ร

3. ให้คำ�แนะนำ�นักศึกษ�ในก�รเตรียมตัวไป

    ปฏิบัติง�น

     •  ควรดำ�เนินก�รจัดห�ง�นและรับรองง�น 

         ล่วงหน้�ก่อนนักศึกษ�ไปปฏิบัติง�นสอง 

         ภ�คก�รศึกษ�

5)  ห�กส�ข�วิช�ปฏิเสธง�นให้หน่วยง�นสหกิจ

     ศึกษ�ดำ�เนินก�รดังนี้ 

     •  บันทึกข้อมูลส�เหตุของก�รปฏิเสธง�น

     •  ห�กคณ�จ�รย์นิเทศต้องก�รปรับปรุงง�น 

         ให้แจ้งเจ้�หน้�ที่หน่วยง�นสหกิจศึกษ�

         ติดต่อกับสถ�นประกอบก�รเพื่อขอ

         ปรับปรุงง�นต�มคว�มเห็นของส�ข�วิช�

     •  ส่งง�นให้ส�ข�วิช�พิจ�ณ�รับรองอีกครั้ง

    คณ�จ�รย์ให้คำ�แนะนำ�ร�ยละเอียดของง�น

    และคว�มเกี่ยวข้องกับวิช�ชีพ

    •  ง�นตรงกับคว�มต้องก�รของนักศึกษ�

    •  นักศึกษ�มีคุณสมบัติเหม�ะสมกับง�น

    ให้คำ�แนะนำ�นักศึกษ�ในประเด็นต่อไปนี้

     •  ร�ยละเอียดง�น คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับง�นที่

         นักศึกษ�ต้องไปปฏิบัติ 

     •  ก�รแต่งก�ยและบุคลิกภ�พของนักศึกษ�

     •  คว�มประพฤติและข้อควรปฏิบัติในก�ร

         ทำ�ง�น
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แผนภูมิที่	3-8: ขั้นตอนก�รจัดห�ง�นและรับรองคุณภ�พง�น
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	 กระบวนการระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาสำาหรับคณาจารย์นิเทศ 

 คณ�จ�รย์นิเทศต้องปฏิบัติหน้�ที่ 4 ประก�รจ�ก 5 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ ข้อแนะนำา

1. ให้คว�มเห็นชอบแผนก�รปฏิบัติง�นของนักศึกษ�

2. ติดต�มคว�มก้�วหน้�ในก�รปฏิบัติง�นของ

    นักศึกษ�และนิเทศง�น

   •  เจ้�หน้�ที่หน่วยง�นสหกิจศึกษ�ส่งแผน 

       ปฏิบัติง�นตลอด 16 สัปด�ห์ที่ได้รับจ�ก

       นักศึกษ�ให้อ�จ�รย์นิเทศที่รับผิดชอบ

       ดูแลนักศึกษ�แต่ละร�ยเพื่อศึกษ�และให้  

       คว�มคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ

   •  เจ้�หน้�ที่หน่วยง�นสหกิจศึกษ�นำ�แผน

       ปฏิบัติง�นของนักศึกษ�จัดลงในเอกส�ร

       ประกอบก�รนิเทศและให้คำ�ปรึกษ�

  •  หน่วยง�นสหกิจศึกษ�ต้องกำ�หนดข้อมูลที่

      นักศึกษ�ต้องร�ยง�นม�ยังส�ข�วิช�            

      (ดูร�ยละเอียดข้อมูลได้ท ี่ตารางที่	3-1)

  •  ติดต�มร�ยง�นต่�งๆ ที่กำ�หนดให้

      นักศึกษ�ส่งม�ยังส�ข�วิช�

  •  ไปนิเทศนักศึกษ� ณ สถ�นประกอบก�ร

      ต�มช่วงเวล�และม�ตรฐ�นที่หน่วยง�น              

      สหกิจศึกษ�กำ�หนด
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ขั้นตอนที่ ข้อแนะนำา

3. ไปนิเทศง�นนักศึกษ� ณ สถ�นประกอบก�ร

    โดยหน่วยง�นสหกิจศึกษ�เตรียมก�รให้คณ�จ�รย์

    

   •  ส่งเอกส�รประกอบก�รนิเทศให้อ�จ�รย์

       นิเทศศึกษ�ล่วงหน้� ไม่น้อยกว่� 7 วัน

       ทำ�ก�รก่อนกำ�หนดก�รนิเทศ

   •  ติดต่อนัดหม�ยวัน เวล�และสถ�นที่กับ

       นักศึกษ�สหกิจศึกษ� ผู้นิเทศง�นและ

       อ�จ�รย์นิเทศก่อนวันนิเทศ (ควรนัดหม�ย

       ล่วงหน้� 1 เดือน)

   •  ในใบนัดมีก�รกำ�หนดชัดเจนเกี่ยวกับช่วง

       เวล�ที่มีก�รประชุมลำ�พังระหว่�งอ�จ�รย์

       นิเทศกับนักศึกษ�  อ�จ�รย์นิเทศกับ

       ผู้นิเทศง�น และประชุมร่วมทั้งส�มฝ่�ย

   •   อำ�นวยคว�มสะดวกในก�รนิเทศ (ขึ้นอยู่

       กับวิธีก�รบริห�รจัดก�รสหกิจศึกษ�ของ

       สถ�นศึกษ�)

   •  แจ้งยืนยันให้นักศึกษ� ผู้นิเทศง�นและ

       อ�จ�รย์นิเทศทร�บล่วงหน้�ก่อนนิเทศ

       ง�น 3 วัน โดยอ�จใช้
       -  โทรศัพท์     

       -  ส่ง SMS       

       -  ส่งจดหม�ยอิเล็กทรอนิกส์ 

       -  จัดทำ�ในรูปแบบ Web-database โดย

          แสดงสถ�นภ�พก�รนิเทศบน Website 

          ของหน่วยง�นสหกิจศึกษ�เพื่อให้นักศึกษ�   

          ผู้นิเทศง�นและคณ�จ�รย์นิเทศได้เข้�ไป

          ตรวจสอบได้ตลอดเวล� 

       - แจ้งให้คณ�จ�รย์นิเทศส่งผลก�รนิเทศ 

         พร้อมแบบประเมินหลังกลับจ�กก�รนิเทศ

         ไม่น้อยกว่� 3 วัน เพื่อให้หน่วยง�นสหกิจ  

         ศึกษ�ดำ�เนินก�รเก็บรวบรวมและวิเคร�ะห์  

         ข้อมูล
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ขั้นตอนที่ ข้อแนะนำา

4. เข้�ร่วมรับฟังก�รร�ยง�นคว�มก้�วหน้�ในก�ร

    ปฏิบัติง�นของนักศึกษ� (ถ้�มี)

5. เข้�ร่วมรับฟังก�รนำ�เสนอผลก�รปฏิบัติง�นสหกิจ

    ศึกษ�ในสัปด�ห์สุดท้�ย ณ สถ�นประกอบก�ร

  •  ก�รไปร่วมรับฟัง เป็นก�รแสดงให้

      สถ�นประกอบก�รเห็นคว�มสำ�คัญ

      ของสหกิจศึกษ�

  •  นักศึกษ�มีโอก�สฝึกก�รนำ�เสนอ

  •  มีก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้

  •  ทำ�ให้นักศึกษ�มีโอก�สปรับปรุงง�น

  •  ก�รไปร่วมรับฟังเป็นก�รแสดงให้เห็นถึง

      คว�มสำ�คัญของสหกิจศึกษ�

  •  ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับง�น / โครงง�นที่ทำ�แล้ว

      และกำ�หนดง�น / โครงง�นใหม่ในอน�คต

  •  ทำ�ให้คว�มสัมพันธ์ระหว่�งสถ�นศึกษ�และ

      สถ�นประกอบก�รแน่นแฟ้นขึ้น

ข้อกำาหนด	6	ประการ	ในการนิเทศงานของคณาจารย์นิเทศ

1. ไปนิเทศง�นนักศึกษ� ณ สถ�นประกอบก�ร โดยต้องพบกับผู้นิเทศง�นและนักศึกษ� 

      หากไม่ได้พบบุคคลทั้งสอง	ถือว่าไม่มีการนิเทศ

2. ต้องไปนิเทศอย่�งน้อย 1 ครั้ง ทั้งนี้ ควรมอบให้คณ�จ�รย์นิเทศทำ�หน้�ที่นิเทศและดูแลนักศึกษ�คน

      เดิมและจำ�นวนนักศึกษ�ไม่ม�กเกินไป

3. ช่วงเวล�ในก�รนิเทศควรอยู่ในช่วงสัปด�ห์ที่ 6-12 (กรณีนิเทศ 1 ครั้ง)

4. เวล�ที่ใช้ในก�รนิเทศต้องไม่ต่ำ�กว่� 1 ชั่วโมง

5. ประชุมร่วมกับผู้นิเทศง�น และนักศึกษ� 1 ช่วง ประชุมโดยลำ�พังกับผู้นิเทศง�น 1 ช่วง และประชุมโดย

      ลำ�พังกับนักศึกษ�อีก 1 ช่วง รวมเป็น 3 ช่วง

6. ประเมินผลก�รปฏิบัติง�น คุณสมบัติของนักศึกษ� และสถ�นประกอบก�รต�มแบบประเมินที่หน่วย

      ง�นสหกิจศึกษ�กำ�หนดขึ้น
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ข้อแนะนำาในการนิเทศงานของคณาจารย์นิเทศ

1. คณ�จ�รย์นิเทศควรนิเทศง�น ณ สถ�นประกอบก�รเดิม เพื่อสร้�งคว�มคุ้นเคยและคว�มสัมพันธ์ที่

      ยั่งยืนกับสถ�นประกอบก�ร

2. ก�รดูแลและติดต่อนักศึกษ�ในช่วงอื่นๆ อ�จใช้ก�รส่งเอกส�รหรือใช้ประโยชน์ของ ICT

รายการเอกสารประกอบการนิเทศ

     •  ข้อมูลนักศึกษ�สหกิจศึกษ� 

     •  ข้อมูลร�ยละเอียดง�น 

     •  ข้อมูลบุคคล (ชื่อ น�มสกุล ตำ�แหน่งง�น หม�ยเลขโทรศัพท์ติดต่อ) ที่คณ�จ�รย์นิเทศต้องไปพบ 

         เช่น พนักง�นประส�นง�นของสถ�นประกอบก�ร ผู้นิเทศง�น หรือผู้บริห�รสถ�นประกอบก�ร 

         (ห�กมีโอก�ส) 

     •  แผนปฏิบัติง�นของนักศึกษ� 

     •  สถ�นที่นัดพบ 

     •  แผนที่สถ�นประกอบก�ร 

     •  ข้อมูลของสถ�นประกอบก�รอย่�งย่อ (ลักษณะธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ ผู้บริห�รฯ) 

     •  แบบประเมินศักยภ�พของนักศึกษ� ผู้นิเทศง�นและแบบประเมินคุณภ�พสถ�นประกอบก�ร 

 ขั้นตอนก�รจัดเตรียมเอกส�รให้คณ�จ�รย์นิเทศใช้ประโยชน์แสดงใน แผนภูมิที่ 3-9
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แผนภูมิที่	3-9: ขั้นตอนก�รจัดเตรียมเอกส�รให้คณ�จ�รย์นิเทศใช้ประโยชน์
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	 กระบวนการหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาสำาหรับคณาจารย์นิเทศ 

 ในกระบวนก�รหลังก�รปฏิบัติง�นสหกิจศึกษ� คณ�จ�รย์นิเทศต้องปฏิบัติหน้�ที่สองประก�ร ดังนี้

ขั้นตอนที่ ข้อแนะนำา

1. ร่วมกิจกรรมหลังกลับสหกิจศึกษ�

2. ให้คำ�แนะนำ�นักศึกษ�ในก�รปรับปรุงและ

    พัฒน�ตนเอง

  •  รับฟังก�รนำ�เสนอผลก�รปฏิบัติง�นของ

      นักศึกษ�สหกิจศึกษ�ทั้งส�ข�วิช�ในประเด็น

      ต่อไปนี้

     -  ก�รแลกเปลี่ยนประสบก�รณ์ระหว่�ง

         คณ�จ�รย์นิเทศและนักศึกษ� 

     -   ก�รให้ผลสะท้อนกลับจ�กก�รไปปฏิบัติ

         ง�นสหกิจศึกษ� 

     -   ห�กเป็นไปได้ควรเชิญผู้นิเทศง�นและ

          นักศึกษ�รุ่นน้องม�ร่วมก�รสัมมน�เชิง

          วิช�ก�รนี้ด้วย

  •  ส�ข�วิช�แจ้งผลก�รประเมินนักศึกษ�โดย      

      ผู้นิเทศง�นให้นักศึกษ�ทร�บ

 •  ควรจัดให้นักศึกษ�ได้วิเคร�ะห์ตนเอง พร้อม

     ทั้งห�แนวท�งในก�รพัฒน�ตนเองต่อไป
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	 3.1.3	 กิจกรรมที่ต้องดำาเนินกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในสถานศึกษา

กิจกรรม ข้อแนะนำา

1. ประช�สัมพันธ์ให้บุคล�กรเข้�ใจโครงก�ร

    สหกิจศึกษ�

2. ร�ยง�นผลสัมฤทธิ์ในก�รดำ�เนินง�น

    สหกิจศึกษ�

  •  ประช�สัมพันธ์ให้บุคล�กรของสถ�นศึกษ�มีคว�มรู้ 

      คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษ�ว่�เป็นหลักสูตรที่มี

      ประโยชน์ต่อสถ�นศึกษ�และเป็นก�รพัฒนบัณฑิต

  •  สร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจเป็นสองระดับ ดังนี้ 

          ระดับเบื้องต้นเป็นคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับ

          สหกิจศึกษ� สำ�หรับผู้บริห�รสถ�นศึกษ� และ

          บุคล�กรทั่วไป

          ระดับลึก

           -  เป็นคว�มรู้ คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษ� 

              ก�รบริห�รจัดก�รและก�รดำ�เนินง�นสหกิจ

              ศึกษ�สำ�หรับผู้บริห�รและเจ้�หน้�ที่หน่วยง�น   

              สหกิจศึกษ� 

          -  เป็นคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษ� 

             ก�รให้คำ�ปรึกษ�และก�รนิเทศอย่�งมี

             ประสิทธิภ�พ ก�รให้ผลสะท้อนกลับจ�กก�ร   

             ไปปฏิบัติง�นสหกิจศึกษ� สำ�หรับคณ�จ�รย์-

             นิเทศ

  •  ทำ�ร�ยง�นผลสัมฤทธิ์เสนอให้ผู้บริห�รสูงสุดของ

      สถ�นศึกษ� คณ�จ�รย์และบุคล�กรทั่วไปของ

      สถ�นศึกษ�ทร�บ 

  •  อ�จทำ�ในรูปร�ยง�นประจำ�ปีก�รศึกษ� หรือในรูป

      แบบร�ยง�นก�รประเมินตนเอง (Self Assessment 

      Report - SAR) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของก�รประกัน

      คุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยใน

•    เผยแพร่ให้บุคคลทั่วไปและหุ้นส่วนสหกิจศึกษ�

      ทร�บ
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 3.1.4	 กิจกรรมที่ต้องดำาเนินกับสถานประกอบการ

 1. กิจกรรมที่ต้องดำ�เนินกับผู้ประส�นง�น (เจ้�หน้�ที่ในหน่วยง�นพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์ หรือก�ร 

     เจ้�หน้�ที่ หรือง�นบุคคล)

 2. กิจกรรมที่ต้องดำ�เนินกับผู้นิเทศง�น

 สำ�หรับกิจกรรมที่ต้องดำ�เนินกับผู้ประส�นง�น หน่วยง�นสหกิจศึกษ�ควรแจ้งให้ผู้ประส�นง�น

ของสถ�นประกอบก�รดำ�เนินกิจกรรมต่อไปนี้

กระบวนการก่อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

กิจกรรม รายละเอียด

1. แจ้งคว�มจำ�นงในก�รส่งนักศึกษ�

    สหกิจศึกษ�

  •  ทำ�คว�มเข้�ใจกับผู้ประส�นง�นให้ทร�บว่�ก�รไป

      ปฏิบัติง�นสหกิจศึกษ�ของนักศึกษ�เป็นก�รไป   

      ปฏิบัติง�นจริง ไม่ใช่ก�รฝึกง�น

  •  มีก�รเตรียมคว�มพร้อมให้นักศึกษ�พร้อมที่จะ

      ปฏิบัติง�นแล้ว

  •  แจ้งคว�มจำ�นงในก�รส่งนักศึกษ�สหกิจศึกษ�โดย

      ระบุจำ�นวนและส�ข�วิช�ชีพ

  •  แจ้งให้สถ�นประกอบก�รทร�บล่วงหน้�อย่�งน้อย 

      1 ภ�คก�รศึกษ�หรือ 4 เดือน หรือ 1 ปีก�รศึกษ� 

      (ขึ้นกับสถ�นศึกษ�)

  •  ส่งเอกส�รที่ระบุคว�มส�ม�รถในก�รทำ�ง�นของ

      นักศึกษ�และตัวอย่�งง�นคุณภ�พของนักศึกษ�

      แต่ละส�ข�วิช�ให้สถ�นประกอบก�รทร�บ

•    อ�จขอเข้�ไปทำ�คว�มเข้�ใจกับผู้ประส�นง�น 

      แทนก�รส่งเอกส�รหรือก�รพูดจ�ผ่�นท�งโทรศัพท์
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กิจกรรม รายละเอียด

2. แจ้งข้อมูลก�รจัดห�ง�นและผู้นิเทศง�น

  

  •  แจ้งให้ผู้ประส�นง�นของสถ�นประกอบก�ร

      รวบรวมง�นที่กำ�หนดโดยผู้นิเทศง�นของแต่ละ

      แผนกภ�ยในสถ�นประกอบก�ร 

  •  ประส�นง�นให้ผู้ประส�นง�นและผู้นิเทศง�นของ

      สถ�นประกอบก�รเข้�ใจถึงคว�มสำ�คัญของก�ร

      จัดห�ง�นคุณภ�พ ก�รจัดผู้นิเทศง�นดูแลนักศึกษ� 

      และคุณสมบัติของผู้นิเทศง�น 

  •  ติดต่อกับผู้นิเทศง�นโดยตรงเมื่อต้องก�รทร�บร�ย

      ละเอียดง�น

  •  เจรจ�ต่อรองค่�ตอบแทนและสวัสดิก�รให้นักศึกษ�

      ต�มสมควร

ข้อมูลที่หน่วยงานสหกิจศึกษาต้องได้รับจากสถานประกอบการ

ในแบบแจ้งรายละเอียดงาน

         •  ร�ยละเอียดง�น / ตำ�แหน่งง�นที่นักศึกษ�ปฏิบัติ 

         •  คุณสมบัติของนักศึกษ�

         •  แผนก / สถ�นที่ที่นักศึกษ�ต้องปฏิบัติง�น

         •  วัน เวล� ปฏิบัติง�น ห�กมีก�รปฏิบัติง�นนอกเวล�หรือนอกสถ�นที่ต้องระบุให้ชัดเจน

         •  ชื่อและตำ�แหน่งง�นของผู้นิเทศง�น

         •  สวัสดิก�รที่นักศึกษ�ได้รับเช่น ค่�ตอบแทน ที่พัก รถรับส่ง ชุดเครื่องแบบ ฯ

         •  วิธีก�รที่สถ�นประกอบก�รใช้ในก�รคัดเลือกนักศึกษ�
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กิจกรรม รายละเอียด

3. คัดเลือกนักศึกษ�

4. แจ้งส่งตัวนักศึกษ�ให้สถ�นประกอบก�ร

    ทร�บ

หน่วยง�นสหกิจศึกษ�ควรดำ�เนินก�รในก�รจับคู่

ระหว่�งนักศึกษ�กับสถ�นประกอบก�รโดยก�ร

  •  จัดให้ทั้งนักศึกษ�และสถ�นประกอบก�รมีโอก�ส

      ในก�รเลือกกันโดยอิสระและเปิดโอก�สให้ 

      นักศึกษ�มีก�รแข่งขันในก�รสมัครง�นสหกิจศึกษ� 

  •  กระตุ้นให้สถ�นประกอบก�รคัดเลือกนักศึกษ�เอง 

      โดยอำ�นวยคว�มสะดวกในก�รคัดเลือก

  •  ส่งเอกส�รสมัครง�นของนักศึกษ�ไปยังสถ�น

      ประกอบก�ร

  •  ติดต�มผลก�รคัดเลือกนักศึกษ�ให้เรียบร้อยก่อน

      ก�รเปิดภ�คสหกิจศึกษ�อย่�งน้อย 4 สัปด�ห์ 

      เพื่อให้ส�ม�รถประก�ศให้นักศึกษ�ทร�บล่วงหน้�

  •  ทำ�จดหม�ยแจ้งส่งตัวนักศึกษ�พร้อมประวัติและ

      เอกส�รต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องไปให้สถ�นประกอบก�ร

      อย่�งเป็นท�งก�รอีกครั้ง
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กระบวนการระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม รายละเอียด	

1. แจ้งแผนก�รติดต�ม และดูแลนักศึกษ�ให้ผู้  

   ประส�นง�นทร�บ

2. แจ้งให้จัดก�รนำ�เสนอร�ยง�นคว�มก้�วหน้�

    ในก�รปฏิบัติง�น (ถ้�มี)

3. แจ้งให้จัดก�รนำ�เสนอผลก�รปฏิบัติง�นของ

    นักศึกษ� และก�รแลกเปลี่ยนประสบก�รณ์

    ระหว่�งอ�จ�รย์นิเทศ ผู้นิเทศง�น 

    ผู้ประส�นง�นและนักศึกษ�

4. แจ้งให้ผู้ประส�นง�นรวบรวมผลประเมินก�ร

    ปฏิบัติง�นของนักศึกษ�และร�ยง�นวิช�ก�ร

    โดย   ผู้นิเทศง�น

  •  แจ้งให้ผู้ประส�นง�นของสถ�นประกอบก�รทร�บ

  •  แจ้งก�รส่งอ�จ�รย์นิเทศไปนิเทศง�นต�มช่วง

      เวล�ที่สถ�นศึกษ�กำ�หนด

  •  เชิญชวนให้สถ�นประกอบก�รจัดกิจกรรมนี้

  •  เชิญชวนให้สถ�นประกอบก�รจัดกิจกรรมนี้ใน

      สัปด�ห์สุดท้�ยของก�รปฏิบัติง�นสหกิจศึกษ�

  •  แจ้งให้สถ�นประกอบก�รทร�บเกี่ยวกับประโยชน์ 

      ของกิจกรรมนี้ 

  •  ควรเชิญผู้นิเทศง�น หัวหน้�แผนกและผู้บริห�ร

      สถ�นประกอบก�ร เข้�ร่วมรับฟังก�รนำ�เสนอผล

      ก�รปฏิบัติง�น และให้คำ�แนะนำ�หรือคว�มคิดเห็น

  •  ผลสืบเนื่องที่สถ�นประกอบก�รได้รับคือก�รคิด

      โครงก�รต่อเนื่องหรือต่อยอดให้นักศึกษ�รุ่นใหม่

      ม�ปฏิบัติง�น

  •  ควรประเมินในสัปด�ห์สุดท้�ย

  •  ผู้นิเทศง�นอ�จปิดผนึกผลก�รประเมินแล้วส่งท�ง

      ไปรษณีย์หรือฝ�กนักศึกษ�ม�ก็ได้
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กระบวนการหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

กิจกรรม รายละเอียด

1. แจ้งให้ผู้ประส�นง�นและนิเทศง�นสะท้อน  

    ผลก�รดำ�เนินง�นสหกิจศึกษ�ให้หน่วยง�น  

    สหกิจศึกษ�ทร�บ

  •  เพื่อปรับปรุงและพัฒน�คว�มร่วมมือสหกิจศึกษ�

      ต่อไป

 กระบวนก�รในก�รดำ�เนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้ประส�นง�นของสถ�นประกอบก�ร ปร�กฏใน

แผนภูมิที่ 3-10



คู่มือก�รจัดสหกิจศึกษ�96

แผนภูมิที่	3-10: กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้ประส�นง�นของสถ�นประกอบก�ร
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กิจกรรมที่ต้องดำาเนินการกับผู้นิเทศงาน ในแต่ละกระบวนก�รสหกิจศึกษ� หน่วยง�นสหกิจศึกษ�

ควรประส�นง�นให้ผู้นิเทศก�รง�นดำ�เนินกิจกรรมต่อไปนี้

กระบวนการก่อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

กิจกรรม รายละเอียด

1.กำ�หนดง�นให้นักศึกษ�สหกิจศึกษ�

2. คัดเลือกนักศึกษ�

  •  ผู้ปฏิบัติง�นสหกิจศึกษ�ควรแสวงห�โอก�สในก�ร

      ห�รือกับผู้นิเทศง�นโดยตรงในประเด็นต่อไปนี้

       -  ผู้นิเทศง�นควรเป็นผู้กำ�หนดง�นและ

          ร�ยละเอียดง�นหรือหัวข้อโครงง�นของนักศึกษ�

       -  อ�จ�รย์นิเทศอ�จให้คำ�แนะนำ�ในก�รกำ�หนด 

          ง�นหรือหัวข้อโครงง�นที่ต้องก�รให้นักศึกษ� 

          ปฏิบัติ 

       -  กำ�หนดคุณสมบัติของนักศึกษ�ที่เหม�ะสมกับ

          ตำ�แหน่งง�น

       -  จำ�นวนง�นและช่วงเวล�ที่ต้องก�รรับนักศึกษ�

           สหกิจศึกษ� 

  •  แจ้งให้ผู้นิเทศง�นจัดห�ข้อมูล อุปกรณ์ / เครื่องมือ 

      หรือสถ�นที่ทำ�ง�นที่จำ�เป็นให้แก่นักศึกษ� หรืออ�จ

      แจ้งผ่�นผู้ประส�นง�นของสถ�นประกอบก�ร

  •  ประส�นให้ผู้นิเทศง�นได้มีโอก�สคัดเลือกนักศึกษ�

      ด้วยตนเอง เนื่องจ�กนักศึกษ�ต้องไปปฏิบัติง�น

      ร่วมกับผู้นิเทศง�น
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กระบวนการระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา	ประกอบด้วย	7	กิจกรรม

กิจกรรม รายละเอียด

1. รับก�รร�ยง�นตัวเข้�ปฏิบัติง�นของ

    นักศึกษ�ที่แผนก

2. ให้คว�มเห็นชอบแผนปฏิบัติง�นของ

    นักศึกษ�

3. ติดต�มคว�มก้�วหน้�ก�รปฏิบัติง�นของ

    นักศึกษ�

4. รับทร�บก�รม�นิเทศง�นของอ�จ�รย์นิเทศ

    และพบกับอ�จ�รย์นิเทศ

  •  ประส�นผ่�นผู้ประส�นง�นของสถ�นประกอบก�ร

  •  ผู้นิเทศง�นและนักศึกษ�ประชุมห�รือกันเพื่อ

      กำ�หนดแผนปฏิบัติง�นของนักศึกษ�ตลอดระยะ

      เวล� 16 สัปด�ห์ 

  •  ผู้นิเทศง�นให้คว�มเห็นชอบต่อแผนปฏิบัติง�น

      ของนักศึกษ�โดยลงน�มรับรอง 

  •  นักศึกษ�ส่งแผนปฏิบัติง�นกลับไปยังหน่วยง�น

      สหกิจศึกษ�เพื่อส่งต่อให้อ�จ�รย์นิเทศได้ใช้

      ประโยชน์ในก�รให้คำ�ปรึกษ�ต่อนักศึกษ�และ

      ก�รนิเทศง�น

  •  ผู้นิเทศง�นอ�จกำ�หนดให้นักศึกษ�ร�ยง�นคว�ม

      ก้�วหน้�ในก�รปฏิบัติง�น เช่น ก�รเขียนร�ยง�น

      ประจำ�วัน ประจำ�สัปด�ห์ หรืออ�จกำ�หนดให้มีก�ร

      ประชุมเป็นระยะๆ

  •  ประเด็นที่ห�รือในก�รพบกับอ�จ�รย์นิเทศควรเกี่ยว 

      กับง�นที่นักศึกษ�ปฏิบัติ ศักยภ�พและคว�ม 

      ประพฤติของนักศึกษ� ฯ

  •  มีก�รประชุมโดยลำ�พังระหว่�งนักศึกษ�กับอ�จ�รย์

      นิเทศ อ�จ�รย์นิเทศกับผู้นิเทศง�น และประชุมร่วม

      กันทั้งส�มฝ่�ย
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กิจกรรม รายละเอียด

5. กำ�หนดให้นักศึกษ�เขียนร�ยง�นวิช�ก�ร

6. รับฟังก�รนำ�เสนอร�ยง�นคว�มก้�วหน้� 

    (ถ้�มี) และร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น

    ในสัปด�ห์สุดท้�ย

7. ประเมินผลก�รปฏิบัติง�นและร�ยง�น

    วิช�ก�รของนักศึกษ�

  •  เจ้�หน้�ที่หน่วยง�นสหกิจศึกษ�ต้องแจ้งให้    

      ผู้นิเทศง�นให้คว�มเห็นชอบต่อหัวข้อร�ยง�น

      ที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยง�นของตน 

  •  ผู้นิเทศง�นต้องตรวจและประเมินร�ยง�นวิช�ก�ร

      ของนักศึกษ� 

  •  ให้คว�มยินยอมในก�รเผยแพร่ร�ยง�นวิช�ก�ร

      โดยทำ�หนังสือแจ้งให้หน่วยง�นสหกิจศึกษ�ทร�บ

  •  ให้ข้อคิดเห็นต่อง�นหรือผลง�นของนักศึกษ�

  •  ผู้นิเทศง�นควรให้พนักง�นในแผนกเข้�ร่วมรับฟัง

      ก�รนำ�เสนอ 

  •  ควรเชิญหัวหน้�แผนกอื่นๆ และผู้บริห�รเข้�ร่วม

      รับฟังด้วย

  •  ผู้นิเทศง�นประเมินผลก�รปฏิบัติง�นและร�ยง�น

      วิช�ก�รของนักศึกษ�

  •  ตรวจร�ยง�นและเอกส�รที่นักศึกษ�ต้องนำ�

      กลับไปร�ยง�นและนำ�เสนอที่สถ�นศึกษ� และ 

      อนุญ�ตให้เผยแพร่ข้อมูลในส่วนที่เปิดเผยได้
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กิจกรรมที่ต้องดำาเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในสถานประกอบการ

 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้นิเทศง�นแสดงใน แผนภูมิที่ 3-11

กิจกรรม รายละเอียด

1. ประช�สัมพันธ์ให้สถ�นประกอบก�รเข้�ใจ

    ก�รจัดก�รศึกษ�หลักสูตรสหกิจศึกษ�

2. แจ้งข้อมูลย้อนกลับให้สถ�นประกอบก�ร

    ทร�บ

เนื้อห�ก�รประช�สัมพันธ์แบ่งเป็นสองระดับ ดังนี้ 

  •  ระดับเบื้องต้นเป็นคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับ

      สหกิจศึกษ� (สำ�หรับผู้บริห�รสถ�นประกอบก�ร    

      และบุคล�กรทั่วไป)

  •  ระดับลึก

       -  เป็นคว�มรู้ คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษ� 

          ก�รบริห�รจัดก�รและก�รดำ�เนินง�นสหกิจ-

          ศึกษ� (สำ�หรับผู้ประส�นง�นของสถ�น

          ประกอบก�ร)

       -  เป็นคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษ�

          ก�รเป็นผู้นิเทศง�นมืออ�ชีพ และเทคนิคก�ร

          ให้คำ�ปรึกษ� (สำ�หรับผู้นิเทศง�น)

  •  หน่วยง�นสหกิจศึกษ�ส่งร�ยง�นผลสัมฤทธิ์ 

      ปัญห� และอุปสรรคในก�รดำ�เนินง�นสหกิจศึกษ�

      ให้ผู้บริห�รสถ�นประกอบก�ร ผู้ประส�นง�นและ

      ผู้นิเทศง�นทร�บ

  •  อ�จเชิญผู้บริห�รสถ�นประกอบก�ร ผู้ประส�นง�น

      และผู้นิเทศง�นร่วมสัมมน�แลกเปลี่ยนคว�ม-

      คิดเห็น ณ สถ�นศึกษ�หรือสถ�นที่ที่เหม�ะสม 
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แผนภูมิที่	3-11: กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้นิเทศง�น
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ตอนที่	3.2	 การดำาเนินงานตามกระบวนการสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ

บุคคลสำาคัญที่เกี่ยวข้อง

1.	ผู้ประสานงาน 

(แต่งตั้งจ�กบุคล�กรในฝ่�ยพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์)

2.	ผู้นิเทศงาน 

(เพื่อทำ�หน้�ที่กำ�กับและดูแลนักศึกษ�ในระหว่�งก�ร

ปฏิบัติง�นสหกิจศึกษ�)

 ผู้ประส�นง�นและผู้นิเทศง�นทำ�หน้�ที่สัมพันธ์กัน ดังปร�กฏใน แผนภูมิที่ 3-12

แผนภูมิที่	3-12: คว�มสัมพันธ์ในก�รปฏิบัติง�นของผู้ประส�นง�นกับผู้นิเทศง�น
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	 3.2.1	 กิจกรรมที่ผู้ประสานงานต้องดำาเนินการ

กิจกรรม รายละเอียด

1. แจ้งคว�มต้องก�รรับนักศึกษ�สหกิจศึกษ�

2. คัดเลือกนักศึกษ�และแจ้งผลก�รคัดเลือกให้

    สถ�นศึกษ�ทร�บ

1)  สำ�รวจคว�มต้องก�รรับนักศึกษ�สหกิจศึกษ�จ�ก

     แผนกง�นต่�งๆ ที่เกี่ยวข้อง

2)  ว�งแผนก�รรับนักศึกษ�สหกิจศึกษ�ร่วมกับผู้นิเทศ

     ง�นของแผนกต่�งๆ โดยแจ้งให้ผู้นิเทศง�นกำ�หนด

     หัวข้อโครงง�นหรือง�นประจำ�ที่จะให้นักศึกษ�ม�

     ปฏิบัติ

3)  แจ้งคว�มประสงค์รับนักศึกษ�ให้สถ�นศึกษ�ทร�บ 

     โดยระบุจำ�นวนตำ�แหน่งง�นที่ต้องก�รรับนักศึกษ� 

     พร้อมคุณสมบัติ

4)  ระบุค่�ตอบแทนและสวัสดิก�รในอัตร�ที่มีคว�ม

     เหม�ะสมและจำ�เป็นที่นักศึกษ�ส�ม�รถยังชีพได้

5)  อ�จให้ข้อมูลคว�มต้องก�รรับนักศึกษ�ตลอดปี

     ก�รศึกษ�เพื่อประโยชน์ในก�รจัดเตรียมทรัพย�กร

     ที่เกี่ยวข้องกับก�รรับนักศึกษ�สหกิจศึกษ�

1)  ระบุวิธีก�รคัดเลือกนักศึกษ�สหกิจศึกษ� เช่น

     คัดเลือกจ�ก

    •  จดหม�ยสมัครง�น 

    •  จ�กก�รสอบข้อเขียน 

    •  ก�รสอบสัมภ�ษณ์ (ทำ�ให้สถ�นประกอบก�รมี

        โอก�สได้คัดเลือกนักศึกษ�ต�มคุณลักษณะที่ 

        ต้องก�ร)

2)  กรณีที่นักศึกษ�ไม่ได้รับก�รคัดเลือกควรให้คำ�

     แนะนำ�เพื่อให้นักศึกษ�ได้มีโอก�สปรับปรุงตนเอง

     สำ�หรับก�รสมัครง�นครั้งต่อไป
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กิจกรรม รายละเอียด

3. รับร�ยง�นตัวและจัดปฐมนิเทศนักศึกษ�

4. เก็บรวบรวมข้อมูลนักศึกษ�

5. ประชุมร่วมกันระหว่�งสถ�นศึกษ�กับ 

    สถ�นประกอบก�ร

1)  แจ้งกำ�หนดวันเดินท�งม�ปฏิบัติง�นของนักศึกษ�

      ให้ฝ่�ยที่เกี่ยวข้องทร�บเป็นก�รล่วงหน้� 

2)  จัดให้มีก�รปฐมนิเทศนักศึกษ�สหกิจศึกษ� หลัง

      จ�กนักศึกษ�เข้�ร�ยง�นตัว

  *  วัตถุประสงค์ของก�รปฐมนิเทศ คือ เพื่อให้นักศึกษ�

      รับทร�บข้อมูลเกี่ยวกับสถ�นประกอบก�ร ภ�พรวม

      ก�รดำ�เนินก�รของสถ�นประกอบก�ร ตลอดจน กฎ 

      ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

3)  ส่งตัวนักศึกษ�ไปยังฝ่�ยง�นที่นักศึกษ�ต้อง 

      ปฏิบัติง�นเมื่อทำ�ก�รปฐมนิเทศเรียบร้อยแล้ว

     เก็บรวบรวมข้อมูลนักศึกษ� และผลง�นของ

     นักศึกษ�แต่ละรุ่นเพื่อประโยชน์ ดังนี้

     •  พิจ�รณ�ในด้�นก�รให้ผลตอบแทนต่อสถ�น

         ประกอบก�ร

     •  ให้ผู้บริห�รเห็นประโยชน์จริงจ�กก�รรับ

         นักศึกษ�สหกิจศึกษ�

1)  จัดก�รประชุมนำ�เสนอผลก�รปฏิบัติง�นของ

     นักศึกษ�ในสัปด�ห์สุดท้�ยของก�รปฏิบัติง�น 

2)  เชิญพนักง�นในฝ่�ยง�นที่นักศึกษ�ปฏิบัติง�น 

     ผู้บริห�รสถ�นประกอบก�ร และคณ�จ�รย์นิเทศ

     ร่วมรับฟัง

3)  จัดให้มีก�รประชุมร่วมกับสถ�นศึกษ�เพื่อห�

     แนวท�งในก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�รดำ�เนินง�น

     สหกิจศึกษ�หรือแนวท�งคว�มร่วมมืออื่นๆ
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	 3.2.2	 กิจกรรมที่ผู้นิเทศงานต้องดำาเนินการ

กิจกรรม รายละเอียด

1. กำ�หนดง�นให้นักศึกษ�

2. คัดเลือกนักศึกษ�

3. รับร�ยง�นตัวเข้�ทำ�ง�นของนักศึกษ�

4. อบรมนักศึกษ�เกี่ยวกับคว�มปลอดภัยใน

    ก�รปฏิบัติง�น

1)  ควรเป็นง�นที่นักศึกษ�ส�ม�รถปฏิบัติให้แล้วเสร็จ

     ได้ภ�ยใน 16 สัปด�ห์

2)  ควรเป็นง�นที่ตรงกับวิช�ชีพของนักศึกษ�และเน้น

     ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นให้ชัดเจน

3)  ไม่ควรเป็นง�นที่ย�กเกินคว�มส�ม�รถของ

     นักศึกษ�ที่ยังข�ดประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นจริง 

4)  ว�งแผนและกำ�หนดกรอบเวล�ก�รปฏิบัติง�นให้

     นักศึกษ�ส�ม�รถปฏิบัติง�นได้ต�มกำ�หนด

1)  ดำ�เนินก�รร่วมกับฝ่�ยพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์

2)  คัดเลือกนักศึกษ�ที่มีคุณสมบัติเหม�ะสมกับ

     ลักษณะง�นและหรือหัวข้อโครงง�นที่สถ�น

     ประกอบก�รกำ�หนดไว้โดยอ�จพิจ�รณ�คว�ม

     ส�ม�รถพิเศษและคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 

     ประกอบ

1)  ปฏิบัติต่อนักศึกษ�เสมือนเป็นพนักง�นชั่วคร�วเต็ม

     เวล�ของสถ�นประกอบก�ร

1)  อบรมคว�มรู้พื้นฐ�นที่จำ�เป็นในก�รปฏิบัติง�นของ

     แผนกให้แก่นักศึกษ�ต�มคว�มจำ�เป็นก่อนที่จะเริ่ม

     ลงมือปฏิบัติง�นจริงต่อไป

2)  หัวข้อก�รฝึกอบรม ได้แก่ ระบบก�รบริห�รง�น        

     คุณภ�พ คว�มปลอดภัยในก�รปฏิบัติง�น   เป็นต้น 
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กิจกรรม รายละเอียด

5. ว�งแผนก�รทำ�ง�นและติดต�มคว�ม

    ก้�วหน้�ของนักศึกษ�

3)  ปฐมนิเทศให้นักศึกษ�ทร�บกฎคว�มปลอดภัย

     ในกรณีที่ก�รปฏิบัติง�นของนักศึกษ�เกี่ยวข้อง

     กับคว�มปลอดภัย

4)  ให้นักศึกษ�ปฏิบัติต�มกฎคว�มปลอดภัยอย่�ง

     เคร่งครัด 

5)  จัดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลให้นักศึกษ�ต�ม

     คว�มเหม�ะสมและจำ�เป็น

1)  ห�รือร่วมกันกับนักศึกษ�เพื่อกำ�หนดแผนก�ร

     ทำ�ง�นตลอดระยะเวล� 16 สัปด�ห์ 

2)  ส่งแผนก�รทำ�ง�นกลับไปยังสถ�นศึกษ� เพื่อให้

     คณ�จ�รย์นิเทศได้ใช้ประโยชน์ในก�รให้คำ�ปรึกษ�

     ต่อนักศึกษ�และก�รนิเทศง�น

3)  กำ�หนดให้นักศึกษ�เขียนร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น

     ประจำ�สัปด�ห์หรือทุก 2 สัปด�ห์

4)  กำ�หนดให้นักศึกษ�ส่งร�ยง�นวิช�ก�รเป็นระยะ 

     เพื่อติดต�มคว�มก้�วหน้�ในก�รปฏิบัติง�น 

5)  จัดประชุมเพื่อให้นักศึกษ�ได้นำ�เสนอผลก�รปฏิบัติ

     ง�นทุกเดือนหรือช่วงกึ่งกล�งของก�รปฏิบัติง�น

     สหกิจศึกษ� 

6)  จัดให้มีก�รนำ�เสนอผลก�รปฏิบัติง�นในที่ประชุม

     ผู้บริห�รสถ�นประกอบก�รเมื่อครบกำ�หนดก�ร

     ปฏิบัติง�นแล้ว
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กิจกรรม รายละเอียด

6. ประชุมกับคณ�จ�รย์นิเทศ และนักศึกษ�

7. ติดต�มคว�มก้�วหน้�ในก�รปฏิบัติง�นของ

    นักศึกษ�

8. กำ�หนดให้นักศึกษ�เขียนร�ยง�นวิช�ก�ร 

1)  จัดให้มีก�รประชุมโดยลำ�พังระหว่�งผู้นิเทศง�น

     กับคณ�จ�รย์นิเทศในรอบแรก

2)  จัดประชุมระหว่�งคณ�จ�รย์กับนักศึกษ�ใน

     รอบที่สอง

3)  จัดให้มีก�รประชุมร่วมกันระหว่�งผู้นิเทศง�น 

     คณ�จ�รย์นิเทศ และนักศึกษ�เป็นรอบสุดท้�ย

1)  ให้คำ�ปรึกษ� ติดต�ม แนะนำ�ก�รปฏิบัติง�นของ

     นักศึกษ� 

2)  ประส�นง�นกับหน่วยง�นต่�งๆ ภ�ยในสถ�น

     ประกอบก�ร ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับง�นที่นักศึกษ�

     ปฏิบัติ

3)  ตรวจร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�นและให้ข้อเสนอแนะ

     ในก�รเขียนร�ยง�นของนักศึกษ�

1)  ก�รเขียนร�ยง�นวิช�ก�รเป็นกิจกรรมบังคับของ

     ก�รปฏิบัติง�นสหกิจศึกษ� 

2)  นักศึกษ�จะต้องขอรับคำ�ปรึกษ�จ�กผู้นิเทศง�น 

     เพื่อกำ�หนดหัวข้อร�ยง�นที่เหม�ะสม โดยคำ�นึงถึง

     คว�มต้องก�รของสถ�นประกอบก�รเป็นหลัก

3)  เนื้อห�ของร�ยง�นต้องไม่มีคว�มลับของท�ง

     สถ�นประกอบก�รและต้องได้รับอนุญ�ตจ�ก

     สถ�นประกอบก�รให้เผยแพร่ได้

4)  นักศึกษ�ต้องจัดทำ�โครงร่�งของเนื้อห�ร�ยง�น

     พอสังเขปให้ผู้นิเทศง�นให้คว�มเห็นชอบก่อน

5)  ส่งโครงร่�งเนื้อห�ร�ยง�นที่ผ่�นคว�มเห็นชอบ

     ให้หน่วยง�นสหกิจศึกษ�ของสถ�นศึกษ�
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กิจกรรม รายละเอียด

9. จัดประชุมนำ�เสนอผลก�รปฏิบัติง�นของ

    นักศึกษ�

1)  จัดให้มีก�รนำ�เสนอผลก�รปฏิบัติง�นในสัปด�ห์

     สุดท้�ยของก�รปฏิบัติง�น 

2)  เชิญพนักง�นในฝ่�ยที่นักศึกษ�ปฏิบัติง�นและ

     ผู้บริห�รสถ�นประกอบก�ร ร่วมรับฟังก�รนำ�เสนอ

     ผลก�รปฏิบัติง�น พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นต่อง�นที่

     นักศึกษ�ปฏิบัติ
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หน่วยที่	4	:	การสร้างหุ้นส่วนสหกิจศึกษา

ดร. กัณทิม� ศิริจีระชัย

อ�จ�รย์สัมพันธ์ แป้นพัฒน์

รองศ�สตร�จ�รย์ ดร. นำ�ยุทธ สงค์ธน�พิทักษ์ 

ดร. พิพัฒน์ วีระถ�วร

ดร. พรชัย มงคลวนิช 
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หน่วยที่	4	:	การสร้างหุ้นส่วนสหกิจศึกษา

 “หุ้นส่วนสหกิจศึกษา (Co-op Partnership) หมายถึง บุคคลที่ตระหนักถึงความสำาคัญของการ

พัฒนาศักยภาพ บัณฑิตผ่านกระบวนการสหกิจศึกษาและร่วมมือกันในการ จัดสหกิจศึกษาส่งเสริม

และสนับสนุนการดำาเนินงานสหกิจ-ศึกษา”

 

 หุ้นส่วนสหกิจศึกษ�ในสถ�นศึกษ�ได้แก่ ผู้บริห�รสถ�น-ศึกษ� ผู้บริห�รหลักสูตร คณ�จ�รย์

นิเทศ และบุคล�กรสนับสนุนฝ่�ยต่�งๆ ของสถ�นศึกษ� รวมถึงนักศึกษ� สหกิจศึกษ�

 

 หุ้นส่วนสหกิจศึกษ�ในสถ�นประกอบก�ร ได้แก่ ผู้บริห�รสถ�นประกอบก�ร เจ้�หน้�ที่ประส�นง�น

และผู้นิเทศง�น

	 4.1.1	ความหมายในเชิงบุคคล

 “หุ้นส่วนสหกิจศึกษา (Co-op Partnership) หมายถึง การที่สถานศึกษา สถานประกอบการ และ

หน่วยงานหรือองค์กรวิชาการ / องค์กรวิชาชีพต่างๆ ร่วมมือกันจัดสหกิจศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาการ

ดำาเนินงานสหกิจศึกษา เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ การผลิตบัณฑิตคุณภาพที่สามารถสนองความ

ต้องการของตลาดแรงงานได้”

	 4.1.2	ความหมายในเชิงองค์กร

  • ในก�รดำ�เนินง�นสหกิจศึกษ�นั้น ผู้รับผิดชอบง�นสหกิจศึกษ�ของสถ�นศึกษ�ต้องสร้�ง

เครือข่�ยคว�มร่วมมือและทำ�ให้บุคคลต่�งๆ ดังตัวอย่�งข้อ 4.1.1 กล�ยเป็นหุ้นส่วนสหกิจศึกษ�ให้ได้ 

 • นักศึกษ�สหกิจศึกษ�ส�ม�รถเป็นหุ้นส่วนสหกิจศึกษ�ที่สำ�คัญเนื่องจ�กเมื่อจบก�รศึกษ�ไป

แล้วบัณฑิตเหล่�นี้จะทำ�หน้�ที่เป็นผู้นิเทศง�นหรือช่วยสนับสนุนกิจกรรมสหกิจศึกษ�ต่�งๆ ได้

ตอนที่	4.1	 ความหมายของหุ้นส่วนสหกิจศึกษา

 เนื้อห�ในหน่วยที่ 4 จะเน้นก�รสร้�งหุ้นส่วนสหกิจศึกษ�กับสถ�นประกอบก�รและองค์กรพหุภ�คีเท่�นั้น
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	 ความหมาย: “การสร้างหุ้นส่วนสหกิจศึกษาทวิภาคี หมายถึง การดำาเนินงานสหกิจศึกษาร่วมกัน

ระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการหรือองค์กรหนึ่งๆ โดยสถานศึกษาส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานสห

กิจศึกษา ณ สถานประกอบการ หรือมีความร่วมมือในการทำากิจกรรมด้านอื่นๆ ด้วย” ดังปร�กฏภ�พใน 

แผนภูมิที่ 4-1

	 4.2.1	หุ้นส่วนสหกิจศึกษาทวิภาคี

	 ความหมาย:	 “การสร้างหุ้นส่วนสหกิจศึกษาพหุภาคี หมายถึง หน่วยงานตั้งแต่สามแห่งขึ้นไป 

เช่น สถานศึกษากับสถานประกอบการและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ/หรือ สภา-หอการค้า

แห่งประเทศไทย และ/หรือ สมาคมธนาคารไทย และ/หรือ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

และ/หรือ สมาคมวิชาชีพต่างๆ ร่วมมือกันจัดและส่งเสริมการดำาเนินงานสหกิจศึกษาไปยังสมาชิกหรือ

ขยายความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพ” ดังปร�กฎภ�พใน แผนภูมิที่ 4-2

	 4.2.2	หุ้นส่วนสหกิจศึกษาพหุพาคี

 • ก�รที่สถ�นศึกษ�ติดต่อสภ�หรือสม�คมวิช�ชีพ เพื่อขอให้ส่งข้อมูล ข่�วส�ร หรือให้ช่วย

พัฒน�คว�มร่วมมือสหกิจศึกษ�ไปยังสม�ชิกต่�งๆ นั้น ทำ�ให้สภ�หรือสม�คมวิช�ชีพนั้นๆ ทำ�หน้�ที่เป็น

เครือข่�ย พหุภ�คี 

 • ห�กสภ�หรือสม�คมวิช�ชีพรับนักศึกษ�สหกิจศึกษ�ไปปฏิบัติง�นภ�ยในองค์กรของตน

เองถือว่�เป็นคว�มร่วมมือทวิภ�คี

 • สถ�นศึกษ� สถ�นประกอบก�รและองค์กรต่�งๆ ส�ม�รถเป็นได้ทั้งเครือข่�ยทวิภ�คีและ

พหุภ�คี

ตอนที่	4.2	 รูปแบบของหุ้นส่วนสหกิจศึกษา
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แผนภูมิที่	4-1: คว�มร่วมมือลักษณะทวิภ�คีระหว่�งสถ�นศึกษ�กับสถ�นประกอบก�ร

แผนภูมิที่	4-2: คว�มร่วมมือลักษณะพหุภ�คีระหว่�งสถ�นศึกษ�กับหน่วยง�น

            องค์กรภ�ครัฐและเอกชน
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 ก�รสร้�งหุ้นส่วนสหกิจศึกษ�ในลักษณะทวิภ�คีกับสถ�นประกอบก�รมีสองขั้นตอน ดังนี้

  ขั้นตอนที่ 1 : ก�รห�สถ�นประกอบก�ร

  ขั้นตอนที่ 2 : ก�รสร้�งคว�มร่วมมือลักษณะทวิภ�คี

                                 กับสถ�นประกอบก�ร

ขั้นตอนที่	1 การหาสถานประกอบการ

ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 4 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ รายละเอียด

1.	กำาหนดคุณสมบัติของสถานประกอบการ

				ที่ต้องการให้ร่วมจัดสหกิจศึกษา
  •  ส�ม�รถสืบค้นข้อมูลร�ยชื่อสถ�นประกอบก�รและ

      ข้อมูลเบื้องต้น เช่น สถ�นที่ตั้ง ลักษณะธุรกิจหรือ

      ก�รประกอบก�รได้จ�ก Website ร�ยง�นประจำ�ปี 

      หรือจ�กพ�ณิชย์จังหวัด อุตส�หกรรมจังหวัด 

      สภ�อุตส�หกรรมจังหวัด หอก�รค้�จังหวัด ฯ 

  •  ผู้ปฏิบัติง�นสหกิจศึกษ�ควรเข้�ไปพูดคุย ห�รือ

      และสอบถ�มสถ�นประกอบก�รด้วยตนเอง 

      เพร�ะจะทำ�ให้ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน 

  •  เพื่อให้ได้รับข้อมูลเชิงลึก เช่น จำ�นวนง�น และร�ย

      ละเอียดง�น หน่วยง�นสหกิจศึกษ�ต้องจัดให้

      อ�จ�รย์ในส�ข�วิช�ชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและ

      ก�รประกอบก�รของสถ�นประกอบก�รหรือเจ้�

      หน้�ที่ไปติดต่อเข้�พบหรือห�รือกับผู้บริห�รสถ�น-

      ประกอบก�รนั้นๆ

ตอนที่	4.3	 การสร้างหุ้นส่วนสหกิจศึกษาทวิภาคี
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 ตัวอย่างคุณสมบัติของสถานประกอบการที่ร่วมดำาเนินการสหกิจศึกษา

 สถ�นศึกษ�ต้องกำ�หนดคุณสมบัติของสถ�นประกอบก�รที่ต้องก�รให้ร่วมจัดสหกิจศึกษ�เป็น

อันดับแรก โดยส่วนใหญ่มักกำ�หนดคุณสมบัติของสถ�นประกอบก�ร ดังนี้

 1) มีลักษณะธุรกิจอุตส�หกรรมหรือก�รประกอบก�รที่เกี่ยวข้องกับส�ข�วิช�ชีพที่ต้องก�รส่ง

นักศึกษ�ไปปฏิบัติง�นสหกิจศึกษ� เช่น โรงง�นผลิตสินค้�อุปโภคบริโภค โรงง�นผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ 

โรงง�นผลิตชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ หรือเกี่ยวกับธุรกิจบริก�ร เช่น โรงพย�บ�ล โรงแรม ส�ยก�รบิน โดยส�ม�รถ

ส่งนักศึกษ�ในส�ข�วิช�ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและก�รประกอบก�รนั้นโดยตรง เช่น วิทย�ศ�สตร์ก�รอ�ห�ร 

วิศวกรรมศ�สตร์ หรืออุตส�หกรรมบริก�ร หรืออ�จส่งนักศึกษ�ส�ข�วิช�อื่นๆ ที่เป็นหน่วยสนับสนุนในธุรกิจ

และก�รประกอบก�รนั้น เช่น บัญชี เทคโนโลยีส�รสนเทศ ก�รจัดก�รทรัพย�กรมนุษย์ ก�รประช�สัมพันธ์ 

เป็นต้น 

 2) มีพนักง�นที่จบก�รศึกษ�ระดับปริญญ�ตรีในส�ข�วิช�ชีพเดียวกันหรือใกล้เคียงกับส�ข�วิช�ที่

ต้องก�รส่งนักศึกษ�ไปปฏิบัติง�น เช่น ส่งนักศึกษ�ส�ข�วิช�เทคโนโลยีก�รอ�ห�รไปปฏิบัติง�นในแผนก

พัฒน�ผลิตภัณฑ์ซึ่งมีนักวิทย�ศ�สตร์ก�รอ�ห�รในแผนก มีประสบก�รณ์และส�ม�รถทำ�หน้�ที่เป็นผู้นิเทศ

ง�นได้ 

 3) ไม่ด ำ�เนินธุรก ิจแบบครอบครัว โดยอ�จพิจ�รณ�จ�กขน�ดของสถ�นประกอบก�ร

จำ�นวนพนักง�น จำ�นวนเงินลงทุน เป็นต้น

 4) มีอ�ชีวอน�มัยและคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�น มีก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รคุ้มครอง

แรงง�น หรือกฎหม�ยอื่นๆ และกฎระเบียบที่ออกต�มกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง 

 5) มีก�รจ่�ยค่�ตอบแทนและสวัสดิก�รต�มสมควร
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ขั้นตอนที่ รายละเอียด

2.	จัดทำาข้อมูลสถานประกอบการ   •  ควรเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องในก�รดำ�เนินง�น

      สหกิจศึกษ� 

  •  ข้อมูลที่สำ�คัญ เช่น ผู้ประส�นง�นหลักและ      

      ผู้ประส�นง�นรองของสถ�นประกอบก�ร

 ตัวอย่างข้อมูลสถานประกอบการ

 สถ�นศึกษ�ควรจัดทำ�ข้อมูลของสถ�นประกอบก�รที่เกี่ยวข้องในก�รดำ�เนินง�นสหกิจศึกษ� ดังนี้ 

 1) ลักษณะธุรกิจอุตส�หกรรมหรือก�รประกอบก�ร เงินลงทุน

 2) ที่ตั้ง หม�ยเลขโทรศัพท์ โทรส�ร แผนที่ และ Website ของสถ�นประกอบก�ร

 3) จำ�นวนพนักง�นทั้งหมด

 4) ชื่อ-น�มสกุล ตำ�แหน่งง�น หม�ยเลขโทรศัพท์ โทรส�ร และ Email address ของผู้ประส�นง�น

ในก�รรับนักศึกษ� เช่น เจ้�หน้�ที่ฝ่�ยพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์ ฝ่�ยบุคคล ฯ 

 5) ชื่อ-น�มสกุล ตำ�แหน่งง�น หม�ยเลขโทรศัพท์ โทรส�ร และ Email address ของผู้นิเทศง�น

 6) คุณภ�พของสถ�นประกอบก�รในประเด็นต่�งๆ เช่น ไม่ดำ�เนินธุรกิจแบบครอบครัว มีก�ร

ปฏิบัติต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รคุ้มครองแรงง�นและกฎหม�ยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีก�รดำ�เนินก�รด้�น

อ�ชีวอน�มัยและคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�น มีก�รจ่�ยค่�ตอบแทนและสวัสดิก�รต�มสมควร เป็นต้น 

ทั้งนี้ สถ�นศึกษ�อ�จจัดระดับคุณภ�พของสถ�นประกอบก�ร โดยพิจ�รณ�คุณภ�พง�นสหกิจศึกษ� 

ก�รดูแลนักศึกษ� ฯ เพื่อคว�มสะดวกในก�รติดต่อประส�นง�นและก�รดูแลสถ�นประกอบก�รใน

อน�คต (ก�รจัดก�รคว�มสัมพันธ์กับสถ�นประกอบก�ร)
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ขั้นตอนที่ รายละเอียด

3.	การเข้าถึงสถานประกอบการ

4.	การเข้าพบสถานประกอบการเพื่อ

			ประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษา

  •  ใช้คว�มสัมพันธ์เดิมที่มีอยู่แล้ว

  •  ห�กเจ้�หน้�ที่ในหน่วยง�นสหกิจศึกษ�หรือ

      อ�จ�รย์คุ้นเคยกับสถ�นประกอบก�ร ส�ม�รถ

      เข้�ไปห�รือและขอคว�มร่วมมือสถ�นประกอบก�ร

      ในก�รรับนักศึกษ�ได้ทันที 

  •  ขอคว�มร่วมมือจ�กเครือข่�ยพหุภ�คีให้เป็นผู้ช่วย

      เชื่อมโยงสถ�นศึกษ�และสถ�นประกอบก�ร

      สม�ชิก (ในกรณีเป็นสถ�นประกอบก�รใหม่ที่ยังไม่

      เคยติดต่อประส�นง�นกันม�ก่อน) 

  •  ขอเข้�พบผู้บริห�ร และ / หรือผู้จัดก�รฝ่�ยพัฒน�

      ทรัพย�กรมนุษย์ แม้ว่�จะไม่รู้จักหรือคุ้นเคยม�ก่อน

  •  เมื่อนัดหม�ยสถ�นประกอบก�รได้แล้ว สถ�น-

      ศึกษ�ควรมอบให้อ�จ�รย์ในส�ข�วิช�ชีพที่

      เกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินง�นธุรกิจหรือก�รประกอบ

      ก�รที่เกี่ยวข้องกับส�ข�วิช�ของนักศึกษ�สหกิจ

      ศึกษ�เข้�ไปพบผู้บริห�รของสถ�นประกอบก�ร

  •  ห�กส�ม�รถส่งนักศึกษ�ได้หล�ยส�ข�วิช�   

      ควรจัดให้คณ�จ�รย์ไปเป็นคณะ

  •  ศึกษ�ข้อมูลเบื้องต้นของสถ�นประกอบก�ร

  •  เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับสหกิจศึกษ�และก�รดำ�เนิน

      ง�นของสถ�นศึกษ�ที่ส�ม�รถให้คว�มร่วมมือกับ

      สถ�นประกอบก�รได้ 

  •  ผู้แทนจ�กสถ�นศึกษ�ควรมีทักษะก�รสื่อส�ร 

      ทักษะก�รเจรจ�ต่อรอง มีบุคลิกภ�พและ

      มนุษยสัมพันธ์ 
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ขั้นตอนที่ รายละเอียด

  •  นัดหม�ยขอเข้�พบโดยระบุชื่อบุคคลที่ต้องก�ร

      พบ ได้แก่ ผู้บริห�รสถ�นประกอบก�รที่มีอำ�น�จใน

      ก�รตัดสินใจ ผู้ประส�นง�นของสถ�นประกอบก�ร

      หรือเจ้�หน้�ที่แผนกพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์ ผู้นิเทศ  

      ง�นหรือผู้บริห�รในแผนกต่�งๆ 

  •  เตรียมสื่อประช�สัมพันธ์เกี่ยวกับสหกิจศึกษ� 

      ที่เข้�ใจง่�ย ไม่ยุ่งย�กซับซ้อน ไม่ก่อให้เกิดคว�ม

      สับสน 

  •  รูปแบบของสื่อ ขึ้นอยู่กับงบประม�ณของสถ�น-

      ศึกษ� 

  •  หลักในก�รจัดทำ�สื่อ คือ ส�ม�รถทำ�ให้ผู้อ่�นหรือ

      ผู้ชมเข้�ใจก�รสื่อส�รที่สถ�นศึกษ�ต้องก�รได้ 

  •  เตรียมแบบเสนอง�นสำ�หรับมอบให้สถ�นประกอบ-

      ก�รที่ยินดีเข้�ร่วมโครงก�ร

  •  ห�กไม่ได้รับคำ�ตอบในก�รร่วมจัดสหกิจศึกษ�ใน

      วันเข้�พบ ควรติดต�มก�รตอบรับท�งโทรศัพท์ 

      หรือช่องท�งอื่นๆ ที่เหม�ะสมต่อไป

  •  ดูตัวอย่�งเอกส�รที่ควรเตรียมให้สถ�นประกอบก�ร

      ได้ที่ ประมวลสาระเล่มที่	1
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เนื้อหาในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสหกิจศึกษากับกลุ่มบุคคลต่างๆ

บุคคลที่เข้าพบ เนื้อหาในการประชาสัมพันธ์ เวลาที่ควรใช้

1.  ผู้บริห�รสถ�นประกอบก�ร • คว�มรู้ คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษ� 

• ประโยชน์ที่สถ�นประกอบก�รจะได้รับ   

   จ�กก�รร่วมจัดสหกิจศึกษ� 

• สถ�นประกอบก�รต้องจัดเตรียมหรือให้   

   อะไรแก่นักศึกษ�บ้�ง

15 - 30 น�ที

2.  ผู้ประส�นง�นของสถ�น

     ประกอบก�รหรือเจ้�หน้�ที่

     แผนกพัฒน�ทรัพย�กร

     มนุษย์

• คว�มรู้ คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษ� 

• ประโยชน์ที่สถ�นประกอบก�รจะได้รับ

   จ�กก�รร่วมจัดสหกิจศึกษ� 

• สถ�นประกอบก�รต้องจัดเตรียมหรือให้

   อะไรแก่นักศึกษ�บ้�ง  

• กระบวนก�รสหกิจศึกษ� 

• ก�รวัดและประเมินผล 

• ก�รประส�นง�นระหว่�งสถ�นศึกษ�และ

   สถ�นประกอบก�ร

1 - 2 ชั่วโมง

3.  ผู้นิเทศง�น • คว�มรู้ คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษ� 

• ประโยชน์ที่สถ�นประกอบก�รจะได้รับ

   จ�กก�รร่วมจัดสหกิจศึกษ�  

• สถ�นประกอบก�รต้องจัดเตรียมหรือ

   ให้อะไรแก่นักศึกษ�บ้�ง 

• กระบวนก�รสหกิจศึกษ� 

• ก�รวัดและประเมินผล 

• ก�รจัดเตรียมง�นโครงง�นที่เป็น

   ประโยชน์ต่อแผนก 

• ตัวอย่�งโครงง�นที่ตรงกับส�ข�วิช�ชีพ

   ของนักศึกษ�

1 - 2 ชั่วโมง
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ขั้นตอนที่	2 การสร้างความร่วมมือลักษณะทวิภาคีกับสถานประกอบการ

หลัก 8 ประก�รในก�รสร้�งคว�มร่วมมือลักษณะทวิภ�คีกับสถ�นประกอบก�รให้ยั่งยืน

หลักข้อที่ รายละเอียด

1.	ทราบความต้องการของสถาน

			ประกอบการ

2.	ทำาให้เกิดความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง

3.	ใช้ผู้ประสานงานหรือคณาจารย์นิเทศ

			คนเดิมในการทำากิจกรรมสหกิจศึกษา

			กับสถานประกอบการ

4.	ขยายความร่วมมือ	โดยไม่จำากัดกิจกรรม

  •  เข้�ไปห�รือ พูดคุย จะทำ�ให้ทร�บถึงคว�มต้องก�ร 

      คว�มช่วยเหลือท�งวิช�ก�รต่�งๆ  ของสถ�น

      ประกอบก�ร

  •  ส่งนักศึกษ�ไปสหกิจศึกษ�ทุกปีก�รศึกษ�

  •  ห�กไม่ส�ม�รถห�นักศึกษ�ให้แก่สถ�น

      ประกอบก�รได้

       -  ควรห�นักศึกษ�จ�กสถ�นศึกษ�พันธมิตรหรือ

          ในเครือข่�ยคว�มร่วมมือไปแทน 

       -  ควรทำ�จดหม�ยชี้แจงและขออภัยที่ไม่ส�ม�รถ

          จัดส่งนักศึกษ�ให้ได้

  •  เพื่อทำ�ให้เกิดคว�มคุ้นเคยและพัฒน�คว�มสัมพันธ์

      กับสถ�นประกอบก�ร และเกิดคว�มร่วมมืออย่�ง

      ต่อเนื่อง

  •  เพื่อให้เกิดคว�มสัมพันธ์ในหล�ยมิติ ทำ�ให้สถ�น

      ประกอบก�รรู้สึกว่�เมื่อม�สถ�นศึกษ�แห่งนี้แล้ว 

      มีคว�มสะดวกและสบ�ยใจ ส�ม�รถได้สิ่งที่ 

      ต้องก�รครบถ้วน

  •  ตัวอย่�งกิจกรรม เช่น 

       -  ส่งอ�จ�รย์ส�ข�วิช�ภ�ษ�อังกฤษไปสอนภ�ษ�

          อังกฤษให้แก่พนักง�นสถ�นประกอบก�ร
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หลักข้อที่ รายละเอียด

5.	ให้ความช่วยเหลือแก่สถานประกอบการ

			ตามความเหมาะสมด้วยความรวดเร็ว	 

			และสะดวก

6.	หน่วยงานสหกิจศึกษาต้องทำาตัวเป็นห้อง

			รับแขกหรือหน้าบ้านที่พร้อมจะเชื่อมโยง

			การติดต่อต่างๆ	จากสถานประกอบการ

       -  เชิญฝ่�ยพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์ของสถ�น

          ประกอบก�รม�ฝึกอบรมนักศึกษ�เรื่องเทคนิค

          ก�รสัมภ�ษณ์ง�น

  •  ให้ในสิ่งที่ตนมีอยู่เป็นก�รตอบแทนคว�มร่วมมือ 

      เช่น 

       -  ให้คว�มรู้ คว�มส�ม�รถท�งวิช�ก�รของ

          นักศึกษ� คณ�จ�รย์และบุคล�กร

       -  ให้บริก�รใช้เครื่องมือวิเคร�ะห์ในร�ค�มิตรภ�พ 

       -  ก�รใช้ศูนย์วิจัยต่�งๆ 

  •  รับเรื่องที่สถ�นประกอบก�รต้องก�รคว�ม

      ช่วยเหลือก่อนส่งต่อไปยังหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง

  •  ให้ข้อมูลในก�รติดต่อ ทั้งชื่อบุคคล หม�ยเลข

      โทรศัพท์ โทรส�ร เพื่อให้สถ�นประกอบก�ร

      ส�ม�รถติดต่อบุคคลที่ต้องก�รได้

  •  ไม่ควรโอนส�ยโทรศัพท์ไปม� จนในที่สุด  สถ�น-

      ประกอบก�รไม่ส�ม�รถหรือไม่มีโอก�สได้พูดกับ

      บุคคลหรือหน่วยง�นที่ต้องก�รได้
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หลักข้อที่ รายละเอียด

7.	ลงนามตกลงความร่วมมือกับสถาน

			ประกอบการ

8.	การจัดการสถานประกอบการสัมพันธ์

  •  โดยบริบทแล้วก�รดำ�เนินง�นสหกิจศึกษ�เป็นก�ร

      ดำ�เนินง�นอย่�งต่อเนื่องด้วยตัวเอง เนื่องจ�กเป็น

      กลไกที่ทำ�ให้ทุกฝ่�ยได้รับประโยชน์

  •  ก�รลงน�มตกลงคว�มร่วมมือกับสถ�นประกอบ-

      ก�ร หรือก�รทำ�สัญญ�ว่�จะร่วมง�นกันนั้นไม่มี

      คว�มจำ�เป็นม�กนัก

  •  บันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือนั้นห�กไม่มีก�รดำ�เนิน 

      ง�นก็ไม่ส�ม�รถบรรลุผลต�มที่ต้องก�รได้

  •  ดูหลัก 10 ประก�รในก�รจัดก�ร

      สถ�นประกอบก�รในหัวข้อถัดไป

หลัก	10	ประการในการจัดการสถานประกอบการสัมพันธ์

หลักข้อที่ รายละเอียด

1.	ส่งนักศึกษาที่มีความพร้อมในการทำางาน

			มากที่สุดไปให้สถานประกอบการ

2.	จัดระบบบริหารจัดการสหกิจศึกษา

			ให้มีความสะดวก	รวดเร็ว	และคล่องตัว

			มากที่สุด

  •  เตรียมคว�มพร้อมให้นักศึกษ�ทั้งท�งวิช�ก�ร

      และทักษะในก�รทำ�ง�นร่วมกับผู้อื่น

  •  คัดเลือกนักศึกษ�ที่มีคว�มพร้อม

  •  เน้นกระบวนก�รที่ไม่สร้�งภ�ระเพิ่มแก่สถ�น-

      ประกอบก�ร แต่ยังคงคว�มสมบูรณ์หรือ

      มีม�ตรฐ�น
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หลักข้อที่ รายละเอียด

3.	เรียนรู้คุณลักษณะของสถานประกอบ-	

			การแต่ละแห่ง

4.	ติดต่อสื่อสารกับสถานประกอบการ

			อย่างสม่ำาเสมอ

5.	จัดทำาฐานข้อมูลสถานประกอบการ

6.	พัฒนาให้สถานประกอบการทุกแห่ง

				เป็นสถานประกอบการคุณภาพ

  •  ต้องเรียนรู้และเข้�ใจถึงคว�มแตกต่�งด้�น

      วัฒนธรรม ก�รติดต่อ ระบบก�รจัดก�ร ของ

      สถ�นประกอบก�รแต่ละแห่ง

  •  ต้องสอบถ�มคว�มต้องก�รของสถ�นประกอบก�ร

  •  ดำ�เนินกิจกรรมหรือบริก�รที่เหม�ะสมกับ

      สถ�นประกอบก�รแต่ละแห่ง เพื่อให้

      สถ�นประกอบก�รเกิดคว�มพึงพอใจม�กที่สุด

  •  ให้สถ�นประกอบก�รได้ทร�บคว�มเคลื่อนไหว

      ต่�งๆ ในก�รดำ�เนินง�นสหกิจศึกษ�หรือข้อมูล

      อื่นๆ อย่�งทั่วถึงและเป็นประโยชน์

  •  ให้สิทธิในก�รเข้�ถึงส�รสนเทศที่เป็นประโยชน์

      ต่อสถ�นประกอบก�ร 

  •  อำ�นวยคว�มสะดวกในก�รเข้�ถึงข้อมูล เช่น 

      จัดให้มี Call Center เป็นต้น

  •  เพื่อจัดลำ�ดับคว�มสำ�คัญของสถ�นประกอบก�ร 

  •  ต้องเข้�ไปพบสถ�นประกอบก�รที่เสนอง�นไม่มี

      คุณภ�พ 

  •  สร้�งคว�มเข้�ใจเพื่อให้เกิดก�รนำ�เสนอง�น

      หรือโครงง�นที่จะทำ�ให้สถ�นประกอบก�ร

      ได้รับประโยชน์เพิ่มม�กขึ้น
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หลักข้อที่ รายละเอียด

7.	มีการติดตามหลังการดำาเนินงาน

			สหกิจศึกษา

8.	ทำากิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์อันดี

			เพื่อรักษาสถานประกอบการ

9.	เพิ่มมูลค่าเพิ่มของกิจกรรมสหกิจศึกษา

			และกิจกรรมอื่นๆ	ที่ทำาร่วมกัน

10.	ร่วมกิจกรรมต่างๆ	ที่สถานประกอบ

					การเชิญ

  •  จัดก�รประชุม จัดเสวน�ร่วมกัน 

  •  สอบถ�มคว�มพึงพอใจ ก�รรับฟังปัญห�และ

      อุปสรรคต่�งๆ ในก�รดำ�เนินง�นสหกิจศึกษ�

      อย่�งตั้งใจ 

  •  ร่วมมือแก้ปัญห�และพัฒน�ก�รจัดสหกิจศึกษ�

      ให้ทุกฝ่�ยได้ประโยชน์ม�กขึ้น

  •  ดูตัวอย่�งกิจกรรมในหน้�ถัดไป

  •  จัดสหกิจศึกษ� สหส�ข�วิช� สหกิจศึกษ�

      บัณฑิตศึกษ� หรือสหกิจศึกษ�อ�จ�รย์ เพื่อให้

      สถ�นประกอบก�รได้รับประโยชน์ม�กขึ้นจ�ก

      โจทย์วิจัยหรือโครงง�นที่ย�กขึ้น

  •  ก�รดำ�เนินก�รดังกล่�วข้�งต้นช่วยให้อ�จ�รย์

      ได้ทร�บถึงคว�มก้�วหน้�ของธุรกิจและ

      ก�รประกอบก�รในปัจจุบันซึ่งส�ม�รถนำ�ไปใช้  

      ประโยชน์ในก�รเรียนก�รสอนให้เหม�ะสมกับยุค         

      สมัยม�กขึ้น

  •  พิจ�รณ�ส่งผู้แทนจ�กสถ�นศึกษ�ไปร่วมง�นอย่�ง

      เหม�ะสมกับง�นหรือระดับของง�น
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ตัวอย่างกิจกรรม	4	กิจกรรม		ในการสร้างความสัมพันธ์อันดีเพื่อรักษาสถานประกอบการ

ลักษณะกิจกรรม รายละเอียด

1.	ยกย่องให้เกียรติ

2.	แสดงความขอบคุณจากหน่วยงาน

			สหกิจศึกษาและนักศึกษา

3.	เชิญสถานประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม

			ทางสังคมที่สำาคัญของสถานศึกษา

4.	เพิ่มการมีส่วนร่วมของสถานประกอบ

			การในการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตและ

			กิจกรรมอื่นๆ	ของสถานศึกษา

  •  มอบเกียรติบัตร โล่ 

  •  มอบร�งวัลสถ�นประกอบก�รดีเด่น

  •  เสนอชื่อผู้บริห�รของสถ�นประกอบก�รที่     

      ให้คว�มร่วมมืออย่�งดียิ่งตลอดระยะเวล�

      หนึ่งเข้�รับพระร�ชท�นปริญญ�กิตติมศักดิ์

  •  ส่งบัตรอวยพรปีใหม่ 

  •  ส่งเสริมให้นักศึกษ�ส่งจดหม�ยขอบคุณถึง     

      ผู้นิเทศง�น ผู้บริห�ร และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ 

      ของสถ�นประกอบก�ร

  •  เยี่ยมเยียนเมื่อถึงเทศก�ลสำ�คัญ

  •  พิธีท�งศ�สน�

  •  ก�รเสวน� 

  •  ง�นเลี้ยงรับรองเนื่องในโอก�สวันสถ�ปน� 

  •  พิธีพระร�ชท�นปริญญ�บัตร

  •  เชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในก�รพัฒน� / 

      ปรับปรุงหลักสูตร 

  •  เชิญเป็นอ�จ�รย์พิเศษ 

  •  เชิญเป็นคณะกรรมก�รบริห�รหน่วยง�น      

      สหกิจศึกษ�

  •  เชิญเป็นคณะกรรมก�รอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

      กิจกรรมวิช�ก�รของสถ�นศึกษ� 

  •  เชิญเป็นกรรมก�รประจำ�คณะหรือหน่วยง�น

      ของสถ�นศึกษ� 

  •  เชิญเป็นที่ปรึกษ�
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 องค์กรพหุภ�คีที่ร่วมจัดสหกิจศึกษ�ในปัจจุบันอ�จแบ่งออกได้เป็น 7 ประเภท

	 4.4.1	ประเภทขององค์กรพหุภาคีี

ประเภทองค์กรพหุภาคี รายละเอียด

1.	สมาคมสหกิจศึกษาไทย

2.	องค์กรภาครัฐ

  •  ก่อตั้งใน ปี พ.ศ. 2544

  •  เกิดจ�กก�รรวมกลุ่มของบุคคลจ�กสถ�นศึกษ�

      และสถ�นประกอบก�รที่ต้องก�รส่งเสริมและ

      พัฒน�ก�รดำ�เนินง�นสหกิจศึกษ�ของประเทศไทย 

  •  ดำ�เนินกิจกรรมวิช�ก�รสหกิจศึกษ�ต่�งๆ เช่น 

      เผยแพร่คว�มรู้ คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษ� 

      จัดทำ�ม�ตรฐ�นสหกิจศึกษ�ไทย 

  •  กิจกรรมส่วนใหญ่ได้รับงบประม�ณอุดหนุนจ�ก

      สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ�

  •  องค์กรที่สนับสนุนก�รดำ�เนินง�นสหกิจศึกษ�

      โดยตรง เช่น สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�ร

      อุดมศึกษ� กระทรวงศึกษ�ธิก�ร

  •  องค์กรที่สนับสนุนก�รดำ�เนินง�นสหกิจศึกษ�

      โดยอ้อมหรือเชิงนโยบ�ย เช่น สภ�ก�รศึกษ� 

      กระทรวง กรมต่�งๆ เช่น กระทรวงวิทย�ศ�สตร์

      และเทคโนโลยี กระทรวงแรงง�น ที่มีส่วนสนับสนุน

      ก�รผลิตหรือก�รพัฒน�กำ�ลังคนของประเทศ  

ตอนที่	4.4	 การสร้างหุ้นส่วนสหกิจศึกษาพหุภาคี
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ประเภทองค์กรพหุภาคี รายละเอียด

3.	เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา

4.	องค์กรเอกชนที่สนับสนุนสถานประกอบ

			การและมีสถานประกอบการเป็นสมาชิก

5.	องค์กรที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพที่มีหน้าที่

			ในการออกใบอนุญาตการประกอบ

			วิชาชีพ

6.	องค์กรวิชาชีพ

  •  เป็นเครือข่�ยเชิงประเด็นที่สำ�นักง�นคณะ

      กรรมก�รก�รอุดมศึกษ�สนับสนุนเชิงนโยบ�ย

      และงบประม�ณให้สถ�นศึกษ�ส�ม�รถดำ�เนิน

      ง�นสหกิจศึกษ�ได้อย่�งยั่งยืน

  •  สม�ชิกเครือข่�ยประกอบด้วยสถ�นศึกษ�ที่อยู่

      ในภูมิภ�คเดียวกัน ร่วมมือกันพัฒน�ก�รดำ�เนิน

      ง�นสหกิจศึกษ�ของเครือข่�ย 

  •  เช่น สภ�อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย 

      สภ�หอก�รค้�แห่งประเทศไทย 

      สม�คมไทยโลจิสติกส์และซัพพล�ยเชน 

      สม�คมผู้ประกอบก�รโลจิสติกส์ เป็นต้น

  •  เช่น สภ�วิศวกร สภ�ทน�ยคว�ม สภ�สถ�ปนิก 

      คุรุสภ� แพทยสภ� สภ�ก�รพย�บ�ล สภ�วิช�ชีพ

      บัญชี เป็นต้น

  •  เกิดจ�กก�รรวมตัวกันของบุคคล 

      สถ�นประกอบก�รที่ประกอบอ�ชีพเดียวกัน 

  •  สม�ชิกร่วมกันทำ�กิจกรรมต่�งๆ เพื่อส่งเสริมก�ร 

      ประกอบก�รของกลุ่ม เช่น สม�คมอุตส�หกรรมไทย  

      สม�คมอุตส�หกรรมพล�สติกไทย สม�คมห้องสมุด 

      แห่งประเทศไทย สม�คมประกันชีวิตไทย เป็นต้น
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ประเภทองค์กรพหุภาคี รายละเอียด

7.	องค์กรเอกชนอื่นๆ   •  เกิดจ�กก�รรวมตัวกันของบุคคล สถ�นประกอบ-

      ก�รต่�งๆ ที่ร่วมกันดำ�เนินกิจกรรมท�งสังคมหรือ

      กิจกรรมบำ�เพ็ญประโยชน์ในรูปแบบต่�งๆ ได้แก่ 

      สโมสร หรือ มูลนิธิต่�งๆ เช่น สโมสรโรต�รี มูลนิธิ

      ศ�สตร�จ�รย์ ดร.วิจิตร   ศรีสอ้�น สม�คมศิษย์เก่�  

      เป็นต้น  
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 ในก�รสร้�งคว�มร่วมมือจัดสหกิจศึกษ�กับองค์กรพหุภ�คี องค์กรพหุภ�คจะทำ�หน้�ที่เชื่อมโยงให้

สถ�นศึกษ�พบกับสถ�นประกอบก�ร 

ตัวอย่�งก�รดำ�เนินก�รสร้�งคว�มร่วมมือกับองค์กรพหุภ�คี 5 รูปแบบ

	 4.4.2	รูปแบบการสร้างความร่วมมือกับองค์กรพหุภาคี

รูปแบบการสร้างความร่วมมือ รายละเอียด

1.	การร่วมจัดสหกิจศึกษาของสถานศึกษา

			สองแห่ง

2.	การสร้างความร่วมมือระหว่างสมาชิก

			ในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา

  •  สถ�นศึกษ�สองแห่งจัดสหกิจศึกษ�กับสถ�น

      ประกอบก�รเดียวกัน 

     ตัวอย่างที่	1 

      มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีสุรน�รีและมห�วิทย�ลัย

      วลัยลักษณ์ ส่งนักศึกษ�ไปปฏิบัติง�นสหกิจศึกษ�    

      ร่วมกัน ณ บริษัทเวสเทิร์นดิจิตอล 

     ตัวอย่างที่	2
      Nanyang Technological University ของประเทศ

      สิงคโปร์และมห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีสุรน�รีร่วมส่ง

      นักศึกษ�ส�ข�วิช�วิศวกรรมพอลิเมอร์ไปปฏิบัติ

      ง�นที่บริษัทสมบูรณ์กรุ๊ป 

  •  แผนภูมิที่ 4-1 แสดงรูปแบบก�รจัด

      สหกิจศึกษ�ของสถ�นศึกษ�สองแห่งร่วมกัน

 

  •  สถ�นศึกษ�สม�ชิกเครือข่�ยพัฒน�สหกิจศึกษ�

      ร่วมมือกันจัดกิจกรรมเพื่อพัฒน�สหกิจศึกษ�ของ

      เครือข่�ยให้เข้มแข็ง โดยก�รใช้ทรัพย�กรและเรียน

      รู้ร่วมกัน

   		ตัวอย่างกิจกรรมความร่วมมือ
       -  ก�รพัฒน�ฐ�นข้อมูลสหกิจศึกษ� / 

          สถ�นประกอบก�รของเครือข่�ย 
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รูปแบบการสร้างความร่วมมือ รายละเอียด

3.	การจัดทำาข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง

			เครือข่ายพหุภาคี

       -  ก�รเตรียมคว�มพร้อมนักศึกษ� 

       -  ก�รจัดทำ�คู่มือสหกิจศึกษ� 

       -  ก�รจับคู่นักศึกษ�กับสถ�นประกอบก�ร 

       -  ก�รช่วยกันนิเทศและติดต�มดูแลนักศึกษ�

          สหกิจศึกษ�เสริมจ�กก�รนิเทศหลัก 

       -  ให้คว�มช่วยเหลือนักศึกษ�ของสม�ชิกเครือข่�ย

          เมื่อมีปัญห� 

       -  ง�นวิจัยสหกิจศึกษ�

  •  ต้องดำ�เนินก�รโดยผู้บริห�รระดับสูงของ

      สถ�นศึกษ�

    		ตัวอย่างเช่น	

      ก�รจัดทำ�ข้อตกลงคว�มร่วมมือในก�รพัฒน�  

      สหกิจศึกษ�ระหว่�งเครือข่�ยพัฒน�สหกิจศึกษ�  

      กับสภ�อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย 

  •  เครือข่�ยพัฒน�สหกิจศึกษ�และสภ�อุตส�หกรรม

      แห่งประเทศไทยเปรียบเหมือนสะพ�นเชื่อมโยงให้

      สม�ชิกของแต่ละองค์กรได้มีโอก�สได้พบกันเท่�นั้น 

      ห�กต้องก�รให้เกิดประโยชน์และส�ม�รถนำ�ข้อ 

      ตกลงไปสู่ก�รปฏิบัติได้ เครือข่�ยหรือสถ�นศึกษ�

      ต้องไปพบสถ�นประกอบก�รแต่ละแห่งโดยตรงด้วย

      ตนเองเพื่อประส�นง�นต่�งๆ เชิงลึก

  •  แผนภูมิที่ 4-2 แสดงรูปแบบก�รพัฒน�คว�มร่วม

      มือระหว่�งเครือข่�ยพหุภ�คี
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รูปแบบการสร้างความร่วมมือ รายละเอียด

4.	การจัดทำาข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง

			เครือข่ายพหุภาคีหลายประเภท

5.	การสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่าย

			พหุภาคีสองประเภทกับสถานศึกษา

  •  ตัวอย่�งเช่น ก�รให้คำ�ปฏิญญ�ร่วมกันพัฒน�

      สหกิจศึกษ�ระหว่�งสม�คมสหกิจศึกษ�ไทยกับ

      สม�คมโลจิสติกส์และสถ�นศึกษ� 20 แห่ง ในที่

      ประชุมอธิก�รบดีแห่งประเทศไทยโดยมีสำ�นักง�น

      คณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ�เป็นผู้ประส�นง�น 

  •  ก�รนำ�ข้อตกลงไปสู่ก�รปฏิบัติได้ต้องมีก�รกำ�หนด

      ผู้รับผิดชอบดำ�เนินก�รให้ชัดเจน ต้องมีก�รจัดตั้ง

      คณะกรรมก�รฯ เพื่อห�แนวท�งในก�รทำ�ง�นร่วม

      กันพร้อมกำ�หนดกรอบเวล�ดำ�เนินง�น

  •  ควรกำ�หนดให้มีก�รติดต�มและประเมินผลก�ร

      ดำ�เนินง�น 

  •  ก�รดำ�เนินง�นรูปแบบนี้จะเกิดผลก็ต่อเมื่อสถ�น

      ศึกษ�ต่อยอดคว�มร่วมมือไปยังสถ�นประกอบ

      ก�รต่�งๆ ด้วยตนเอง

  •  แผนภูมิที่ 4-3 แสดงรูปแบบก�รจัดทำ�ข้อตกลง

      คว�มร่วมมือระหว่�งเครือข่�ยพหุภ�คีหล�ย

      ประเภท

  •  ในก�รสร้�งคว�มร่วมมือระดับนี้ต้องเป็นหน้�ที่

      ของผู้บริห�รระดับสูงของสถ�นศึกษ� 

     ตัวอย่าง	
      มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลธัญบุรีลงน�ม

      ตกลงร่วมมือกันพัฒน�สหกิจศึกษ�กับสำ�นักง�น

      พัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ 

      (สวทช.) และสภ�อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย
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รูปแบบการสร้างความร่วมมือ รายละเอียด

  •  กิจกรรมที่ดำ�เนิน ได้แก่

       -  เชิญชวนสม�ชิกให้ร่วมโครงก�รสหกิจศึกษ� 

       -  เสริมสร้�งคว�มรู้ คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับ

          สหกิจศึกษ�ให้แก่สถ�นประกอบก�ร

       -  จัดให้มีก�รพบกันระหว่�งสถ�นประกอบก�ร

          ต่�งๆ กับมห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคล

          ธัญบุรี 

       -  จัดทำ�ฐ�นข้อมูลสหกิจศึกษ�และระบบ

          สหกิจศึกษ�ออนไลน์

  •  แผนภูมิที่ 4-4 แสดงรูปแบบก�รสร้�งคว�ม

      ร่วมมือระหว่�งเครือข่�ยพหุภ�คีสองประเภท

      กับสถ�นศึกษ�

 อนึ่ง ในก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์อย่�งยั่งยืนในคว�มร่วมมือของเครือข่�ยพหุภ�คี ส�ม�รถใช้วิธีก�ร

เดียวกับก�รสร้�งคว�มร่วมมือทวิภ�คี

แผนภูมิที่	4-3: รูปแบบก�รร่วมจัดสหกิจศึกษ�ของสถ�นศึกษ�สองแห่ง
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แผนภูมิที่	4-4: รูปแบบก�รพัฒน�คว�มร่วมมือระหว่�งองค์กรพหุภ�คี 2 องค์กร

แผนภูมิที่	4-5: รูปแบบก�รจัดทำ�ข้อตกลงคว�มร่วมมือ

                        ระหว่�งเครือข่�ยพหุภ�คีหล�ยประเภท
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แผนภูมิที่	4-6: รูปแบบก�รสร้�งคว�มร่วมมือระหว่�งเครือข่�ยพหุภ�คีสอง

                       ประเภทกับสถ�นศึกษ�
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 ตัวอย่�งก�รดำ�เนินก�รสหกิจศึกษ�น�น�ช�ติส�ม�รถกระทำ�ได้ 5 ช่องท�ง ดังนี้

รูปแบบการสร้างความร่วมมือ รายละเอียด

1.	ดำาเนินการกับสถานศึกษาพันธมิตร

			นานาชาติ	

			(International	-	Partner	University)

2.	ดำาเนินการกับองค์กรนานาชาติที่ให้

			บริการทางด้านแลกเปลี่ยนนักศึกษา	

			(IAESTE	หรือ	CIMO)

  •  หน่วยง�นสหกิจศึกษ�ไทยลงน�มตกลงคว�ม

      ร่วมมือท�งวิช�ก�รหรือแลกเปลี่ยนนักศึกษ�

      กับสถ�นศึกษ�พันธมิตรน�น�ช�ติ 

  •  ก�รสร้�งหุ้นส่วนสหกิจศึกษ�กับสถ�นศึกษ�

      พันธมิตรให้ประสบผลสำ�เร็จ สถ�นศึกษ�ไทย

      ต้องปฏิบัติและดูแลนักศึกษ�น�น�ช�ติเช่นเดียว

      กับที่ต้องก�รให้สถ�นศึกษ�พันธมิตรน�น�ช�ติ

      ดูแลนักศึกษ�ของตนในต่�งประเทศ

  •  นักศึกษ�หรือสถ�นศึกษ�ต้องจ่�ยค่�บริก�รให้แก่

      องค์กรเหล่�นี้ 

  •  ก�รติดต่อและประส�นง�นกันตลอดเวล�และ

      ก�รจัดให้มีก�รแลกเปลี่ยนนักศึกษ�อย่�งสม่ำ�เสมอ

      จะช่วยให้เกิดคว�มสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นได้

ตอนที่	4.5	 การสร้างหุ้นส่วนสหกิจศึกษานานาชาติ
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รูปแบบการสร้างความร่วมมือ รายละเอียด

3.	ดำาเนินการร่วมกับสมาคมสหกิจศึกษา

			โลก	(World	Association	for	Cooperative	

			Education	-	WACE)

4.	ติดต่อผ่านศิษย์เก่าที่มีถิ่นพำานักหรือ

			ทำางานอยู่ในต่างประเทศ

  •  สถ�นศึกษ�ต้องสมัครเป็นสม�ชิกของสม�คม

      สหกิจศึกษ�โลกเพื่อให้มีสิทธิ์ใช้ฐ�นข้อมูลของ

      สม�คมสหกิจศึกษ�โลกได้ 

  •  ก�รสมัครเป็นหุ้นส่วนกับสม�คมสหกิจศึกษ�โลก 

      จะทำ�ให้มีสิทธิ์ในก�รเข้�ถึงและร่วมกิจกรรมต่�งๆ 

      กับสม�คมสหกิจศึกษ�โลกม�กขึ้น 

  •  ก�รร่วมกิจกรรมที่จัดโดยสม�คมสหกิจศึกษ�โลก 

      เช่น ก�รเข้�ร่วมสัมมน�และฝึกอบรมสหกิจศึกษ�

      เป็นช่องท�งหนึ่งในก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์ต่อเนื่อง 

      และขย�ยเครือข่�ยคว�มร่วมมือกับสถ�นศึกษ�

      หรือองค์กรน�น�ช�ติม�กขึ้น

 

  •  สถ�นศึกษ�ควรมีฐ�นข้อมูลของศิษย์เก่�และ

      ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ

  •  สร้�งสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่�ที่มีถิ่นพำ�นักหรือ

      ทำ�ง�นอยู่ในต่�งประเทศ

  •  ใช้ศิษย์เก่�ที่กำ�ลังศึกษ�หรือทำ�ง�นในต่�งประเทศ

      เป็นแหล่งห�ง�นให้แก่นักศึกษ�สหกิจศึกษ� 

  •  มห�วิทย�ลัยที่ประสบคว�มสำ�เร็จในก�รดำ�เนิน

      ง�นสหกิจศึกษ�น�น�ช�ติโดยใช้ช่องท�งศิษย์เก่�

      ม�กที่สุดคือ Northeastern University แห่ง

      ประเทศสหรัฐอเมริก�
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รูปแบบการสร้างความร่วมมือ รายละเอียด

5.	ดำาเนินการผ่านสถานประกอบการ

			นานาชาติที่มีสำานักงานอยู่ใน

			ประเทศไทย

  •  สถ�นศึกษ�ควรเริ่มคว�มสัมพันธ์กับสถ�นประกอบ

      ก�รประเภทนี้โดยก�รส่งนักศึกษ�ไปปฏิบัติง�น

      สหกิจศึกษ�ในประเทศไทยก่อน 

  •  ขย�ยผลก�รจัดสหกิจศึกษ�น�น�ช�ติในต่�ง

      ประเทศต่อไป เมื่อสถ�นประกอบก�รเห็นประโยชน์
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หน่วยที่	5	:	การประเมินผล	การวัดผลสัมฤทธิ์	

และการวิจัยสถาบันในงานสหกิจศึกษา

รองศ�สตร�จ�รย์ ดร. ไทย ทิพย์สุวรรณกุล

ดร. ธีระสุต สุขกำ�เนิด

ดร. อรพินท์ สพโชคชัย
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คู่มือก�รจัดสหกิจศึกษ�

  • สถ�บันอุดมศึกษ�ใดที่จัดหลักสูตรสหกิจศึกษ�ควร

     จัดให้มีก�รประเมินผลก�รดำ�เนินง�น เพื่อวัดระดับ

     คว�มสำ�เร็จในก�รดำ�เนินง�น ผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับเมื่อ

     เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้�หม�ยที่กำ�หนดไว้  

  • ก�รประเมินผลส่วนนี้จำ�เป็นต้องมีก�รดำ�เนินก�ร

     อย่�งต่อเนื่อง เพื่อประกันคุณภ�พในก�รจัดหลักสูตร   

     สหกิจศึกษ�
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หน่วยที่	5	:	การประเมินผล	การวัดผลสัมฤทธิ์	

															และการวิจัยสถาบันในงานสหกิจศึกษา

ตอนที่	5.1	 การประเมินผลสหกิจศึกษา

	 5.1.1	 บริบทพื้นฐาน

 •  ก�รประเมินผลสหกิจศึกษ�เป็นกระบวนก�ร

     บริห�รจัดก�ร อันประกอบด้วยกระบวนก�รว�งแผน 

     (Planning) ก�รดำ�เนินง�น (Implementation) ก�ร

     ติดต�มคว�มก้�วหน้� (Monitoring) และก�รประเมิน

     ผลก�รดำ�เนินง�น (Evaluation)

 •  ควรดำ�เนินก�รทุกๆ ภ�คก�รศึกษ� โดยประเมินผล

     เมื่อสิ้นสุดก�รดำ�เนินง�น

หลักการ

กระบวนการ

    ก�รประเมินผลหลักสูตรสหกิจศึกษ�หม�ยถึง

     กระบวนก�รวิเคร�ะห์และเปรียบเทียบคว�มก้�วหน้�

     และผลก�รดำ�เนินง�นก�รเรียนก�รสอนและก�รจัด

     หลักสูตรสหกิจศึกษ� โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ 

     และเป้�หม�ยที่กำ�หนดในแผนง�นหรือคว�มต้องก�ร

     ที่ได้รับก�รอนุมัติจ�กสภ�มห�วิทย�ลัย

ความหมาย
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 •  ผลก�รประเมินหลักสูตรสหกิจศึกษ�เป็นก�รร�ยง�น

     ถึงระดับคว�มสำ�เร็จ คว�มคุ้มค่� และระบุถึงปัญห�

     อุปสรรค 

 •  ใช้เป็นข้อมูลประกอบก�รพัฒน�ปรับปรุงก�รดำ�เนิน

     ง�นสหกิจศึกษ�ในระยะต่อไป
ประโยชน์

 •  ควรกำ�หนดแนวท�ง กลไก และบุคล�กรที่เหม�ะสม

     ให้รับผิดชอบก�รร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�น ก�รรวบ

     รวมข้อมูล ก�รประเมินและวิเคร�ะห์ผลอย่�งชัดเจน 

     และเป็นรูปธรรม 

 •  ควรนำ�ผลประเมินสหกิจศึกษ�ร�ยง�นต่อผู้บริห�ร

     สูงสุดและสภ�มห�วิทย�ลัยอย่�งน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

     เมื่อสิ้นสุดปีก�รศึกษ�

บทบาทของผู้บริหาร

 5.1.2	 ช่วงการประเมินผลการดำาเนินงานสหกิจศึกษา

 ในก�รจัดก�รศึกษ�หลักสูตรสหกิจศึกษ� ควรมีก�รประเมินผลในช่วงต่�งๆ ของก�รดำ�เนินง�น

อย่�งต่อเนื่อง 3 ช่วงดังนี้

ช่วงดำาเนินการ รายละเอียด

ช่วงที่	1	:	การประเมินผลบริบทเบื้องต้น

(Context	หรือ	Preliminary	Evaluation)
  •  เพื่อวิเคร�ะห์ถึงคว�มพร้อม คว�มต้องก�ร กลุ่ม

      เป้�หม�ย แนวท�งก�รกำ�หนดทิศท�งก�รดำ�เนิน

      ง�น และคว�มเป็นไปได้ในก�รดำ�เนินง�น 

  •  นำ�ไปสู่ก�รว�งแผน ก�รกำ�หนดเป้�หม�ยจัดทำ�

      แผนยุทธศ�สตร์ ก�รจัดลำ�ดับคว�มสำ�คัญ ก�ร

      กำ�หนดนโยบ�ย ก�รแสวงห�ทรัพย�กรที่จำ�เป็น 

      และก�รว�งแผนปฏิบัติต่�งๆ เป็นต้น
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ช่วงดำาเนินการ รายละเอียด

ช่วงที่	2	:	การประเมินความก้าวหน้า	

(Formative Evaluation)

ช่วงที่	3	:	การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดภาค

เรียนหรือการดำาเนินกิจกรรมสหกิจศึกษา	

(Summative	Evaluation)

  •  นำ�ไปสู่ก�รปรับปรุงก�รทำ�ง�น

  •  เป็นก�รประเมินผลส่วนที่เป็นปัจจัยนำ�เข้� 

      (Input Evaluation) ได้แก่ ทรัพย�กร (งบประม�ณ 

      บุคล�กร เวล� อุปกรณ์) นโยบ�ย และก�รลงทุน

      ที่เกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินโครงก�รสหกิจศึกษ�

      ของมห�วิทย�ลัย

  •  เป็นก�รพิจ�รณ�ว่�ทรัพย�กรมีคว�มเหม�ะสม 

      เพียงพอ หรือมีก�รใช้อย่�งมีประสิทธิภ�พหรือไม่

  •  อ�จประเมินกระบวนก�รดำ�เนินง�น (Process 

      Evaluation) แนวท�งก�รดำ�เนินง�น ก�รกำ�หนด

      กลไก และกระบวนก�รบริห�รโครงก�รสหกิจศึกษ�

  •  ทำ�ให้ได้ข้อมูลและคว�มเข้�ใจเกี่ยวกับปัจจัยที่

      เอื้อให้ก�รดำ�เนินโครงก�รประสบคว�มสำ�เร็จ

      หรือล้มเหลว ประเด็นที่ยังเป็นปัญห�อุปสรรค 

      เป็นต้น ข้อมูลที่ได้รับส�ม�รถใช้ประโยชน์ในก�ร

      พัฒน�ปรับปรุงโครงก�รและหลักสูตรสหกิจศึกษ�

  •  เป็นก�รประเมินผลง�นที่ได้หรือผลสัมฤทธิ์ที่ได้

      จ�กก�รดำ�เนินง�น
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แผนภูมิที่	5-1: กรอบแนวคิดในก�รประเมินผล

	 5.1.3	 กระบวนการประเมินผลสหกิจศึกษา

แนวทาง รายละเอียด

1.	กำาหนดกลไกการดำาเนินงาน   •  กำ�หนดผู้รับผิดชอบในก�รประเมินผลก�รดำ�เนิน

      ง�น 

  •  กำ�หนดระบบที่ชัดเจน มีประสิทธิภ�พ และมีคว�ม

      เป็นไปได้ 

  •  ว�งระบบก�รประเมินที่ชัดเจน

       -  ก�รประเมินนักศึกษ�

       -  ก�รประเมินดำ�เนินโครงก�ร 

  •  กำ�หนดแผนก�รดำ�เนินง�นที่ชัดเจน

  •  กำ�หนดระบบก�รจัดเก็บข้อมูล

  •  พัฒน�ระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
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แนวทาง รายละเอียด

2.	กำาหนดทรัพยากรสำาหรับการประเมินผล

3.	กำาหนดรูปแบบการประเมินผลโครงการ

			สหกิจศึกษา

				3.1	การประเมินบริบทของโครงการ

									สหกิจศึกษา	(Context	Evaluation)

  •  ปฏิบัติง�นอย่�งต่อเนื่อง ซึ่งอ�จดำ�เนินก�รเอง

      หรือจัดจ้�งผู้ประเมินจ�กภ�ยนอกสำ�หรับง�น

      บ�งส่วน เช่น ก�รประเมินผลสัมฤทธิ์เมื่อสิ้นสุด

      โครงก�ร เป็นต้น

  •  ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

  •  ก�รจัดทำ�ระบบก�รร�ยง�นข้อมูล

  •  ว�งแผนและจัดสรรงบประม�ณที่เหม�ะสมสำ�หรับ

      ก�รดำ�เนินง�น 

  •  งบประม�ณที่ใช้อ�จนำ�ม�จ�กค่�ลงทะเบียน

      หรือ บ�งส่วนอ�จจัดสรรจ�กงบประม�ณของ

      มห�วิทย�ลัย 

  •  เป็นก�รประเมินผลก่อนก�รเริ่มโครงก�รหรือ

      กิจกรรมสหกิจศึกษ�

  •  เป็นก�รประเมินวัตถุประสงค์ของก�รดำ�เนินง�น

      ว่�สอดคล้องกับบทบ�ท พันธกิจและอัตลักษณ์ของ

      มห�วิทย�ลัยหรือไม่

  •  เป็นก�รประเมินปัจจัยและสภ�พแวดล้อมต่�งๆ 

      เช่น

       -  คว�มต้องก�รของตล�ดง�นในพื้นที่ตั้งของ

          มห�วิทย�ลัย 

       -  คว�มสนใจของนักศึกษ�และคว�มสนใจของ

          ผู้ประกอบก�ร
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แนวทาง รายละเอียด

				3.2		การประเมินผลกิจกรรม 

										สหกิจศึกษาในกระบวนการ 

										ก่อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา	

										(Input	Evaluation)

       -  นโยบ�ยที่กำ�หนดโดยผู้บริห�รและ

          สภ�มห�วิทย�ลัย

       -  ศักยภ�พและคว�มสนใจของผู้ปฏิบัติ

          ในคณะหรือภ�ควิช�ต่�งๆ 

       -  ระดับคว�มรู้คว�มเข้�ใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

       -  ก�รสนับสนุนจ�กผู้บริห�รสถ�บันอุดมศึกษ� 

       -  คว�มสนใจและก�รสนับสนุนของผู้บริห�ร

          และผู้ที่เกี่ยวข้องของสถ�นประกอบก�รกลุ่ม

          เป้�หม�ย เป็นต้น

  •  ข้อมูลที่ได้ส�ม�รถนำ�ไปใช้ประกอบก�รว�งแผน 

      ก�รกำ�หนดแนวท�งและกิจกรรมในก�รดำ�เนินง�น 

      และก�รจัดสรรทรัพย�กร

  •  ประเมินคว�มเข้�ใจและคว�มพร้อมของนักศึกษ�

      ที่เข้�ร่วมโครงก�รว่�มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับ

      ก�รเรียนก�รสอนในหลักสูตรสหกิจศึกษ�เพียงใด 

       -  ควรประมวลและวิเคร�ะห์ข้อมูลของนักศึกษ�

          เป็นร�ยบุคคล 

       -  รวบรวมข้อมูลจ�กผลก�รเรียน 

       -  สำ�รวจคว�มเข้�ใจจ�กแบบสอบถ�ม 

       -  ศึกษ�คว�มพร้อมจ�กก�รสัมภ�ษณ์ 

          และก�รจัดกิจกรรมเสวน�กลุ่มย่อย

       -  ประเมินคว�มเข้�ใจและคว�มพร้อมของ

          อ�จ�รย์นิเทศที่ต้องดูแลนักศึกษ�ในภ�คเรียน 

          (โดยเฉพ�ะอ�จ�รย์ที่ยังไม่เคยมีประสบก�รณ์)
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				3.3		การประเมินผลกิจกรรม

										สหกิจศึกษาในกระบวนการระหว่าง		 

										การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

       -  รวบรวมข้อมูลโดยก�รใช้แบบสอบถ�ม

          ก�รสัมภ�ษณ์ หรือก�รสืบค้นประวัติ

  •  ประเมินคว�มพร้อมของผู้ที่เกี่ยวข้องในสถ�น

      ประกอบก�ร (โดยเฉพ�ะผู้นิเทศง�น) ว่�มีคว�ม

      เข้�ใจ และมีคว�มพร้อมที่จะเป็นผู้ดูแลนักศึกษ�

      ได้ในระดับใด 

  •  ควรห�ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวท�ง และประเภท

      ของง�นที่นักศึกษ�จะเรียนรู้ระหว่�งก�รปฏิบัติง�น

  •  ประเมินผลเพื่อติดต�มคว�มก้�วหน้�และผลสำ�เร็จ

      ในก�รดำ�เนินง�น (Formative Evaluation) 

  •  ประเมินคว�มก้�วหน้�ในก�รเรียนรู้ของนักศึกษ� 

      (Progress Evaluation) ระหว่�งก�รปฏิบัติง�นว่�

      มีกิจกรรมอะไร 

       -  ใช้ข้อมูลจ�กผลก�รร�ยง�นของนักศึกษ� 

           ผู้ประกอบก�ร และอ�จ�รย์นิเทศ 

       -  ควรกำ�หนดรูปแบบก�รร�ยง�นข้อมูล 

       -  ทำ�ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล และจัดทำ�ร�ยง�น

          เสนอต่อผู้บริห�ร

       -  ข้อมูลที่ได้ส�ม�รถนำ�ม�ใช้เป็นข้อมูลประกอบ

          ก�รให้เกรดหรือคะแนนสำ�หรับนักศึกษ� ก�ร

          ประเมินพี่เลี้ยงและสถ�นประกอบก�ร 

  •  ประเมินกระบวนก�รบริห�รหลักสูตรสหกิจศึกษ�

      ที่คณะหรือมห�วิทย�ลัยดำ�เนินก�ร (Process 

      Evaluation)
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				3.4		การประเมินผลกิจกรรม

										สหกิจศึกษาในกระบวนการหลัง												 

										การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

										(Summative	Evaluation)

       -  เพื่อทร�บถึงปัญห�อุปสรรค ปัจจัยเสี่ยง 

          และปัจจัยที่เอื้อให้ประสบคว�มสำ�เร็จ

       -  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในก�รปรับปรุงกระบวนก�ร

          หรือขั้นตอนในก�รปฏิบัติง�นทั้งปัจจุบันและ

          อน�คต 

  •  เพื่อประมวลผลว่�ก�รดำ�เนินง�นสหกิจศึกษ�ใน

      แต่ละปีก�รศึกษ�ประสบคว�มสำ�เร็จเพียงใด 

  •  ส�ม�รถประเมินเชิงปริม�ณ (Quantitative 

      Evaluation) เพื่อห�คำ�ตอบว่�

       -  มีจำ�นวนนักศึกษ�ที่ร่วมโครงก�รกี่คน 

       -  ประสบคว�มสำ�เร็จระดับใดกี่คน หรือ ร้อยละ

          เท่�ไร 

       -  มีผลง�นเชิงประจักษ์เท่�ใด เป็นต้น 

  •  ส�ม�รถประเมินผลเชิงคุณภ�พ (Qualitative 

      Evaluation) เพื่อให้ได้ข้อมูลว่�

       -  ก�รดำ�เนินง�นประสบคว�มสำ�เร็จระดับใด 

       -  มีคุณภ�พหรือไม่ 

       -  ได้บทเรียนอย่�งไร เป็นต้น

  •  ส�ม�รถประเมินผลจ�กก�รจัดกิจกรรมทั้งใน

      ระยะสั้น ระยะกล�ง และระยะย�ว 

  •  ควรใช้ข้อมูลจ�กร�ยง�นก�รประเมินผลที่ผ่�น

      ม�ในทุกระดับ 

  •  อ�จใช้ผู้เชี่ยวช�ญด้�นก�รประเมิน หรือมอบให้

      หน่วยง�นสหกิจศึกษ�เป็นผู้ดำ�เนินก�ร
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4.	ทำาการประเมินผล

	5.	จัดทำารายงานผลการประเมิน

  •  มี 6 ขั้นตอนดังนี้

          ขั้นตอนที่ 1   ก�รศึกษ�และแสวงห�คว�ม

          ชัดเจนเพื่อก�รว�งแผน

          ขั้นตอนที่ 2   ก�รออกแบบกระบวนและ

          ก�รคัดเลือกเทคนิควิธีก�รก�รประเมินผล

          ขั้นตอนที่ 3   ก�รดำ�เนินก�รประเมินผล

          ขั้นตอนที่ 4   ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

          ขั้นตอนที่ 5   ก�รจัดทำ�ร�ยง�นผล

          ขั้นตอนที่ 6   ก�รร�ยง�นและก�รเผยแพร่

          ผลก�รประเมิน

  •  แผนภูมิที่ 5.2 แสดงขั้นตอนก�รประเมินผล

      สหกิจศึกษ�

  •  ร�ยง�นผลก�รประเมินที่มีประสิทธิภ�พต้อง

      ส�ม�รถสื่อส�รข้อมูลถึงกลุ่มเป้�หม�ยหรือ 

      ผู้ใช้ผล (Evaluation Users) ได้อย่�งชัดเจน

  •  องค์ประกอบสำ�คัญในก�รเขียนร�ยง�นผลก�ร

      ประเมินที่ดี

       -  มีเนื้อห�ที่ชัดเจน กระชับ และอ่�นง่�ย

       -  มีก�รนำ�เสนอข้อมูลสนับสนุนอย่�งเหม�ะสม 

          และนำ�เสนออย่�งน่�สนใจ

       -  มีก�รนำ�เสนอผลก�รประเมินที่ถูกต้อง 

          น่�เชื่อถือ ตรงไปตรงม�

       -  มีข้อเสนอแนะที่สร้�งสรรค์ เป็นประโยชน์ 

          และเป็นไปได้ในท�งปฏิบัติ

  •  นำ�เสนอข้อมูลและข้อคิดเห็นโดยปร�ศจ�กอคติ
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  •  ผู้บริห�รหน่วยง�นสหกิจศึกษ�ควรนำ�ผลก�ร

      ประเมินม�วิเคร�ะห์และจัดทำ�แผนพัฒน�หรือ

      แผนก�รปรับปรุงก�รดำ�เนินง�นสหกิจศึกษ�

  •  จัดให้มีกระบวนก�รติดต�มประเมินผลก�ร

      ปรับปรุง และก�รสรุปผลสำ�เร็จในก�รพัฒน�

      และปรับปรุง
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แผนภูมิที่	5-1: ขั้นตอนก�รประเมินผล

การศึกษาเป้าหมายและความต้องการ

ในการใช้ข้อมูลจากผลการประเมิ

วางแผนและกำหนดขอบเขต

และประเด็นหลักในการประเมิน

การวิเคราะห์ข้อมูล

การเขียนและจัดทำรายงานผลการประเมิน

การรายงานและเผยแพร่ผลการประเมิ
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     ก�รวัดผลสัมฤทธิ์ คือ ก�รวัดผลผลิตและ ผลลัพธ์ 

     (Outcomes) ของกิจกรรมเทียบกับเป้�หม�ยและ

     วัตถุประสงค์ที่ได้กำ�หนดไว้
ความหมาย

ตอนที่	5.2	 การวัดผลสัมฤทธิ์สหกิจศึกษา

     ก�รวัดผลสัมฤทธิ์สหกิจศึกษ�ครอบคลุมถึงก�รวัดผล

     สัมฤทธิ์ท�งก�รศึกษ�ของนักศึกษ�สหกิจศึกษ� ก�ร

     วัดผลสัมฤทธิ์ของสถ�นศึกษ�และสถ�นประกอบก�ร

     ที่เกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินง�นสหกิจศึกษ� คณ�จ�รย์

     นิเทศ ผู้นิเทศง�น ผู้บริห�รสถ�นศึกษ� ตลอดจน

     ผู้บริห�รสถ�นประกอบก�ร

ขอบเขต

    เพื่อทร�บระดับคว�มสำ�เร็จของก�รดำ�เนินง�น ปัจจัย

     แห่งคว�มสำ�เร็จ ข้อบกพร่อง ปัญห�และอุปสรรคตลอด

     จนแนวท�งในก�รปรับปรุงก�รดำ�เนินง�นสหกิจศึกษ�

     ขององค์กรนั้นๆ
วัตถุประสงค์

    ก�รวัดผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษ� หม�ยถึง ก�รวัดผล

     ผลิตและผลลัพธ์ของนักศึกษ�สหกิจศึกษ�ในทุกขั้น

     ตอนของกระบวนก�รดำ�เนินง�นสหกิจศึกษ� ตั้งแต่ 

     ก�รเตรียมคว�มพร้อมของนักศึกษ� ก�รปฏิบัติง�น

     สหกิจศึกษ� ก�รสัมภ�ษณ์และสัมมน�หลังจ�ก

     กลับจ�กก�รปฏิบัติง�นสหกิจศึกษ�ว่�เป็นไปต�ม

     ข้อกำ�หนด เป้�หม�ยและวัตถุประสงค์ของสหกิจ

     ศึกษ� ที่ท�งสถ�นศึกษ�ได้กำ�หนดไว้หรือไม่

	 5.2.1	 การวัดผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

ความหมาย
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 •  เพื่อใช้ในก�รปรับปรุงและต่อยอดร�ยวิช�สหกิจศึกษ� 

 •  เพื่อควบคุมก�รดำ�เนินง�นสหกิจศึกษ�ให้สอดคล้อง

     กับวัตถุประสงค์ก�รดำ�เนินง�นสหกิจศึกษ�ที่ต้องก�ร

     ให้นักศึกษ�สหกิจศึกษ�มีคว�มพร้อมด้�นก�รประกอบ

     อ�ชีพ (Career Development) และก�รเข้�สู่ระบบก�ร

     ทำ�ง�นของบัณฑิต (Employability)

วัตถุประสงค์

กระบวนการวัดผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาสหกิจศึกษา

กระบวนการ รายละเอียด

1.	วัดผลสัมฤทธิ์สำาหรับขั้นตอนก่อนการไป

			ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

2.	วัดผลสัมฤทธิ์สำาหรับขั้นตอนระหว่างการ

			ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

3.	วัดผลสัมฤทธิ์ในขั้นตอนหลังกลับจาก

			การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

 •  เป็นก�รให้นักศึกษ�สำ�รวจและประเมินตนเองใน

     ประเด็นที่มีก�รเตรียมคว�มพร้อมต�มที่สถ�น

     ศึกษ�กำ�หนด

 •  อ�จจัดทำ�ต�มแบบสำ�รวจเพื่อให้นักศึกษ�ประเมิน

     ตนเองดังปร�กฎในภาคผนวก	ฉ

 •  ดำ�เนินก�รโดยผู้นิเทศง�น คณ�จ�รย์นิเทศและ

     ตัวนักศึกษ�เอง 

 •  อ�จวัดในประเด็นต่�งๆ อ�ทิ คว�มส�ม�รถในก�ร

     ประยุกต์ใช้ทฤษฎี ก�รว�งแผน ก�รแก้ไขปัญห� 

     คว�มคิดสร้�งสรรค์ ก�รสื่อส�รและนำ�เสนอผลง�น

     โดยใช้แบบสอบถ�ม ดังปร�กฏในภาคผนวก	ช

 •  พิจ�รณ�จ�กคุณภ�พก�รนำ�เสนอง�น อ�ทิ คว�มรู้

     ท�งวิช�ก�ร ทักษะก�รนำ�เสนอและก�รตอบคำ�ถ�ม

 •  คณ�จ�รย์นิเทศเป็นผู้วัดผล 

 •  แบบบันทึกก�รวัดผลปร�กฎร�ยละเอียดใน

     ภาคผนวก	ซ
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	 5.2.2	 การวัดผลสัมฤทธิ์ของสถานศึกษา

    ก�รวัดผลสัมฤทธิ์ของก�รดำ�เนินง�นสหกิจศึกษ�ของ

     สถ�นศึกษ� หม�ยถึง ก�รวัดผลผลิตและผลลัพธ์ของ

     ก�รดำ�เนินง�นสหกิจศึกษ�ของสถ�นศึกษ�นั้นๆ 

     เทียบกับเป้�หม�ยซึ่งกำ�หนดโดยสถ�นศึกษ�ที่ผ่�น

     ก�รพิจ�รณ�ให้คว�มเห็นชอบจ�กผู้บริห�รสถ�น

     ศึกษ� อันแสดงให้เห็นถึงระดับคว�มสำ�เร็จ จุดเด่น 

     จุดด้อย ตลอดจนประสิทธิภ�พก�รดำ�เนินง�นสหกิจ

     ศึกษ�ของสถ�นศึกษ�

ความหมาย

 •  หม�ยถึง ตัวชี้วัดเชิงปริม�ณหรือเชิงคุณภ�พที่เป็นผล

     ม�จ�กก�รดำ�เนินง�นสหกิจศึกษ�ของสถ�นศึกษ�นั้น

     โดยตรง

 •  ส�ม�รถวัดได้ในระยะเวล�สั้นๆ 

 •  ตัวอย่�ง เช่น ร้อยละของโครงง�นหรือก�รปฏิบัติง�น    

     สหกิจศึกษ�ที่สถ�นประกอบก�รนำ�ไปใช้ประโยชน์ 

     คว�มพึงพอใจของสถ�นประกอบก�รต่อก�รดำ�เนิน

     โครงง�นและ / หรือ ก�รปฏิบัติง�นสหกิจศึกษ� เป็นต้น

ผลผลิต

 •  หม�ยถึง ตัวชี้วัดเชิงปริม�ณหรือเชิงคุณภ�พที่เป็นผล

     ม�จ�กผลผลิตของก�รดำ�เนินง�นสหกิจศึกษ�

 •  ต้องใช้เวล�ในก�รวัดและประเมินผล 

 •  ตัวอย่�ง เช่น ก�รยอมรับในสถ�นศึกษ�ที่เพิ่มขึ้น 

     คว�มพร้อมในก�รประกอบอ�ชีพที่เพิ่มขึ้นของ

     นักศึกษ�ซึ่งจะทำ�ให้บัณฑิตส�ม�รถก้�วหน้�ในหน้�ที่

     ก�รง�นได้เร็วขึ้น

ผลลัพธ์

 •  เพื่อให้สถ�นศึกษ�ทร�บถึงระดับคว�มสำ�เร็จของก�ร

     ดำ�เนินง�นสหกิจศึกษ� จุดเด่น จุดที่ต้องปรับปรุงของ 

     กระบวนก�รสหกิจศึกษ� ตลอดจนปัญห�และอุปสรรค

     ของสถ�นศึกษ�นั้นๆ

วัตถุประสงค์
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 •  เพื่อประโยชน์ในก�รปรับปรุงก�รดำ�เนินง�นสหกิจ

     ศึกษ�ให้สอดคล้องกับเป้�หม�ยและวัตถุประสงค์

     ของสหกิจศึกษ�ภ�ยใต้บริบทของประเทศ ภูมิภ�ค 

     และโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวล�

วัตถุประสงค์	(ต่อ)

    กระบวนก�รวัดผลสัมฤทธิ์ของสถ�นศึกษ�ส�ม�รถ

     แสดงได้ดัง ภาพที่ 5-1
กระบวนการ

การพัฒนาตัวชี้วัด

การกำาหนดเป้าหมาย	

และการกำาหนด

ผู้รับผิดชอบ

 •  พัฒน�และกำ�หนดตัวชี้วัด โดยผ่�นก�รห�รือร่วมกัน

     ระหว่�งคณ�จ�รย์นิเทศและคณ�จ�รย์ส�ข�วิช�ใน

     ส�ข�วิช�ที่มีก�รจัดก�รเรียนก�รสอนสหกิจศึกษ� 

 •  อ�จกำ�หนดให้หน่วยง�นกล�งระดับมห�วิทย�ลัย อ�ทิ 

     ศูนย์สหกิจศึกษ�และพัฒน�อ�ชีพ หน่วยง�นระดับ

     คณะ หรือหน่วยง�นระดับภ�ควิช�เป็นผู้ประส�นง�น

     และรับผิดชอบในก�รเก็บข้อมูลที่จำ�เป็นต�มคว�ม

     เหม�ะสม

 •  ตัวชี้วัดที่ใช้ต้องรวมตัวชี้วัดที่มีก�รกำ�หนดไว้ใน

     ม�ตรฐ�นและก�รประกันคุณภ�พก�รดำ�เนินง�น

     สหกิจศึกษ� ดังนี้ 

      -  ระบบและกลไกในก�รพัฒน�และบริห�รหลักสูตร 

         สหกิจศึกษ�

      -  ระบบและกลไกในก�รส่งเสริมก�รเรียนก�รสอน    

         สหกิจศึกษ�

      -  ระดับคว�มสำ�เร็จของกระบวนก�รนิเทศก�ร

         ปฏิบัติง�น

      -  ร้อยละของโครงง�น / ก�รปฏิบัติง�นสหกิจศึกษ�ที่

         สถ�นประกอบก�รนำ�ไปใช้ประโยชน์

      -  ร้อยละของนักศึกษ�ที่ได้รับก�รเสนอง�นจ�ก

         สถ�นประกอบก�รที่ไปปฏิบัติง�นสหกิจศึกษ� 

         ถ้�มีตำ�แหน่งง�นว่�ง

      -  ระดับคว�มพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องกับก�รปฏิบัติ

         ง�นสหกิจศึกษ�
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 •  ใช้ข้อมูลที่มีก�รเก็บไว้อยู่แล้ว 

 •  ห�กจำ�เป็นให้เก็บเพิ่มเติม

 •  อ�จใช้รูปแบบของร�ยง�นก�รประเมินตนเอง 

     (Self Assessment Report - SAR) ในทุกปีก�รศึกษ� 

การรายงานผลการวัด

ผลสัมฤทธิ์ของ

สถานศึกษา

แผนภูมิที่	5-2: ก�รวัดผลสัมฤทธิ์สหกิจศึกษ�ของสถ�นศึกษ�
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	 5.2.3	 การวัดผลสัมฤทธิ์ของสถานประกอบการ

    ก�รวัดผลสัมฤทธิ์ของก�รดำ�เนินง�นสหกิจศึกษ�

     ของสถ�นประกอบก�ร หม�ยถึง ก�รวัดผลผลิต

     และผลลัพธ์ของก�รดำ�เนินง�นสหกิจศึกษ�ของ

     สถ�นประกอบก�รนั้นๆ เทียบกับเป้�หม�ยซึ่งกำ�หนด

     โดยผู้บริห�รของสถ�นประกอบก�ร อันจะแสดง

     ให้เห็นถึงระดับคว�มสำ�เร็จ จุดเด่น จุดด้อย ตลอด

     จนประสิทธิภ�พก�รดำ�เนินง�นสหกิจศึกษ�ของ

     สถ�นประกอบก�รนั้นๆ 

ความหมาย

 •  หม�ยถึง ตัวชี้วัดเชิงปริม�ณหรือเชิงคุณภ�พที่เป็นผล

     ม�จ�กก�รดำ�เนินง�นสหกิจศึกษ�ของสถ�นศึกษ�นั้น

     โดยตรง

 •  ส�ม�รถวัดได้ในระยะเวล�สั้นๆ 

 •  ตัวอย่�ง เช่น ผลตอบแทนท�งเศรษฐศ�สตร์ที่ได้จ�ก

     โครงง�นที่สถ�นประกอบก�รนำ�ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ

     ของผู้นิเทศง�นที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับม�ตรฐ�น

     ก�รดำ�เนินง�นสหกิจศึกษ�ของสถ�นประกอบก�ร 

     เป็นต้น

ผลผลิต

 •  หม�ยถึง ตัวชี้วัดเชิงปริม�ณหรือเชิงคุณภ�พที่เป็นผล

     ม�จ�กผลผลิตของก�รดำ�เนินง�นสหกิจศึกษ�

 •  อ�จต้องใช้เวล�ในก�รวัดและประเมินผล 

 •  ตัวอย่�ง เช่น ก�รรับนักศึกษ�สหกิจศึกษ�เป็นพนักง�น 

     คว�มร่วมมือในก�รวิจัยและบริก�รวิช�ก�รระหว่�ง  

     สถ�นประกอบก�รและสถ�นศึกษ�

ผลลัพธ์

    เพื่อให้สถ�นประกอบก�รทร�บถึงระดับคว�มสำ�เร็จ

     ของก�รดำ�เนินง�นสหกิจศึกษ� จุดเด่น จุดที่ต้อง

     ปรับปรุงของกระบวนก�รสหกิจศึกษ� ตลอดจน

     ปัญห�และอุปสรรคของสถ�นประกอบก�รนั้นๆ 

วัตถุประสงค์
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    เพื่อก�รปรับปรุงก�รดำ�เนินง�นสหกิจศึกษ�ให้

     สอดคล้องกับประโยชน์ของสหกิจศึกษ�ที่มีต่อ

     สถ�นประกอบก�ร เป้�หม�ยและวัตถุประสงค์

     ของสหกิจศึกษ�ภ�ยใต้บริบทของประเทศ ภูมิภ�ค 

     และโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวล�

วัตถุประสงค์

การรายงานผล

การวัดผลสัมฤทธิ์ของ

สถานประกอบการ

 •  อ�จทำ�ร�ยง�นก�รวัดผลสัมฤทธิ์เสนอต่อผู้บริห�ร

     สถ�นประกอบก�รทุกปีงบประม�ณ 

 •  ตัวชี้วัดที่สถ�นประกอบก�รใช้ในก�รวัดผลสัมฤทธิ์

     ของสถ�นประกอบก�ร ควรพัฒน�โดยก�รระดม

     คว�มคิดเห็นร่วมกันระหว่�งผู้นิเทศง�นและผู้รับ

     ผิดชอบฝ่�ยบุคคลภ�ยใต้คว�มเห็นชอบของผู้บริห�ร

     ของสถ�นประกอบก�รนั้นๆ

 •  ตัวชี้วัดที่ใช้ในก�รวัดผลสัมฤทธิ์ของสถ�นประกอบ

     ก�รควรมีคว�มเชื่อมโยงกับม�ตรฐ�นก�รดำ�เนินง�น          

     สหกิจศึกษ�ของสถ�นประกอบก�ร

 •  ตัวอย่�งตัวชี้วัด

      -  ร้อยละของโครงง�น / ก�รปฏิบัติง�นสหกิจศึกษ�ที่

         สถ�นประกอบก�รนำ�ไปใช้ประโยชน์

      -  ร้อยละของนักศึกษ�ที่ได้รับก�รเสนอง�นจ�ก         

         สถ�นประกอบก�รที่ไปปฏิบัติง�นสหกิจศึกษ� 

         ถ้�มีตำ�แหน่งง�นว่�ง

      -  ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศ�สตร์ / ประสิทธิภ�พก�ร

         ทำ�ง�นที่เพิ่มขึ้นจ�กโครงง�นหรือก�รปฏิบัติง�น   

         สหกิจศึกษ�

      -  ร้อยละของโครงง�นหรือก�รปฏิบัติง�นสหกิจศึกษ�

         ที่สำ�เร็จลุล่วงต�มเป้�หม�ยที่ได้ว�งไว้

      -  คุณสมบัติของผู้นิเทศง�น

      -  ค่�ตอบแทนและสวัสดิก�รที่มีคว�มเหม�ะสม

         และจำ�เป็น
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      -  กระบวนก�รวัดและประเมินผลก�รปฏิบัติง�น          

         สหกิจศึกษ�มีม�ตรฐ�นและตรวจสอบได้

      -  ระดับคว�มพึงพอใจของผู้นิเทศง�นและนักศึกษ� 

 •  รูปแบบร�ยง�นก�รวัดผลสัมฤทธิ์ของสถ�นประกอบ

     ก�รปร�กฎใน ภาคผนวก	ฌ

การรายงานผล

การวัดผลสัมฤทธิ์ของ

สถานประกอบการ	(ต่อ)
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ตอนที่	5.3	 การวิจัยสถาบันสหกิจศึกษา

 •  สหกิจศึกษ�เป็นส่วนสำ�คัญของก�รผลิตบัณฑิต

     ที่มีคุณภ�พให้ตล�ดแรงง�นและสถ�นประกอบก�ร

     ต่�งๆ  จึงจำ�เป็นต้องสร้�งคว�มมั่นใจให้แก่ผู้ใช้

     บัณฑิตว่� กระบวนก�รต่�งๆ ในก�รจัดสหกิจศึกษ�

     ของสถ�บันอุดมศึกษ� เป็นกระบวนก�รที่มี

     ประสิทธิภ�พและประสิทธิผล ส�ม�รถสร้�งเสริม

     เติมเต็มให้บัณฑิตที่สถ�บันอุดมศึกษ�ผลิตออกไป

     มีคุณภ�พสอดคล้องกับคว�มต้องก�รของผู้ใช้บัณฑิต

     อย่�งแท้จริง 

 •  ก�รวิจัยสถ�บันสหกิจศึกษ� มีส่วนสำ�คัญในก�ร

     พัฒน�ก�รดำ�เนินง�นสหกิจศึกษ�ทั้งในด้�นก�ร

     พัฒน�องค์กรและก�รบริห�รจัดก�ร ก�รพัฒน�

     หลักสูตรและก�รเรียนก�รสอนสหกิจศึกษ� ก�ร

     พัฒน�ก�รจัดประสบก�รณ์ก�รเรียนรู้ให้แก่นักศึกษ�

     สหกิจศึกษ� และก�รประกันคุณภ�พสหกิจศึกษ�

5.3.1	

ความสำาคัญของ

การทำาวิจัยสถาบัน

สหกิจศึกษา

 •  ก�รวิจัยสถ�บัน หม�ยถึง “ก�รวิเคร�ะห์วิจัย ศึกษ�

     สถ�บันของตนเอง เพื่อนำ� ผลวิจัย ที่ได้ม�ใช้ประโยชน์

     ในก�รปรับปรุงประสิทธิภ�พของก�รดำ�เนินง�น  

     ใช้ประกอบก�รตัดสินใจเรื่องสำ�คัญๆ  ใช้แก้ปัญห�

     ใช้เป็นส่วนของก�รพัฒน�สถ�บัน และเกิดมิติใหม่

     ของก�รนำ�ผลวิจัยสถ�บันไปใช้ในระบบประกัน

     คุณภ�พ” 

 •  คำ�ว่� ก�รวิจัยสถ�บัน อ�จมีคำ�อื่นที่มีคว�มหม�ย

     คล้�ยคลึงกัน และเป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วบ้�ง เช่น ก�ร

     วิจัยปฏิบัติก�ร (Operation Research) ก�รวิจัยเชิง

     บริห�ร (Administrative Research) เป็นต้น ซึ่งอ�จ

     แตกต่�งกันในด้�นขอบเขตและองค์กรที่นำ�เทคนิควิธี

     ดังกล่�วไปใช้ แต่ในระดับอุดมศึกษ�โดยทั่วไปแล้วจะ

     ใช้คำ�ว่� ก�รวิจัยสถ�บันเป็นหลัก

ความหมายของ

การวิจัยสถาบัน
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5.3.2	

ประเภทของ

การวิจัยสถาบัน

1.	การวิจัยสถาบันที่ทำาเป็นประจำา

2.	การวิจัยสถาบันที่ทำาเฉพาะกิจ

ประเภทของการวิจัยสถาบัน รายละเอียด

1.	การวิจัยสถาบันที่ทำาเป็นประจำา

   •		หมายถึง	การวิจัยที่ต้องทำาซ้ำา	ต้องทำา
							อย่างต่อเนื่อง	

   •		ส่วนใหญ่จะนำาผลวิจัยมาจัดทำาเป็น

						ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร	

						(Management	Information	System:	

						MIS)

   •		ลักษณะของสารสนเทศที่ควรได้

						รับจากการวิจัยสถาบันที่ทำาเป็น

						ประจำา	เป็นสารสนเทศเพื่อรองรับ

						ระบบประกันคุณภาพสหกิจศึกษา

 •  ในระดับอุดมศึกษ�ในระยะเริ่มต้นจัดเป็นฐ�น 

     ข้อมูล 5 ด้�น คือ ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษ�และ

     บัณฑิต ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรและร�ยวิช� 

     ข้อมูลเกี่ยวกับคณ�จ�รย์ ข้อมูลเกี่ยวกับก�รเงิน

     และงบประม�ณ ข้อมูลเกี่ยวกับอ�ค�รสถ�นที่ 

 •  ฐ�นข้อมูลเหล่�นี้ต้องมีข้อมูลที่ทันสมัยจึงจำ�เป็น

     ต้องทำ�วิจัยซ้ำ�เป็นระยะๆ และทำ�ต่อเนื่อง 

 •  ปัจจุบันได้มีก�รปรับแปลงให้เหม�ะสมกับคว�ม

     ต้องก�รใช้ง�นของผู้บริห�ร เช่น มีฐ�นข้อมูลเพื่อ

     ก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ� ฐ�นข้อมูลเพื่อก�ร

     ติดต�มตรวจสอบประเมินผล (Audit Information 

     System) เป็นต้น

 •  ส�รสนเทศนักศึกษ�สหกิจศึกษ�:

      -  จำ�นวน คุณสมบัติพื้นฐ�น และผลก�รปฎิบัติ

         ง�นของนักศึกษ�สหกิจศึกษ� ร�ยหลักสูตร 

         ร�ยปีก�รศึกษ�

      -  ภ�วะก�รมีง�นทำ�ของนักศึกษ�สหกิจศึกษ�

         ร�ยปีก�รศึกษ�
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      -  ประม�ณก�รจำ�นวนนักศึกษ�สหกิจศึกษ�แต่ละ

         หลักสูตร ในอน�คต ฯลฯ

 •  ส�รสนเทศเกี่ยวกับบุคล�กรสหกิจศึกษ�เป็นร�ย

     หลักสูตร ร�ยปีก�รศึกษ�: อ�จ�รย์นิเทศ ผู้นิเทศ

     ง�น 

      -  จำ�นวนและคุณวุฒิ 

      -  ประสบก�รณ์

      -  คว�มต้องก�รบุคล�กรกลุ่มนี้ในอน�คต ฯลฯ

 •  ส�รสนเทศหลักสูตรสหกิจศึกษ�: ก�รมีระบบ

     และกลไกในก�รพัฒน�และบริห�รหลักสูตร

 •  ส�รสนเทศก�รเรียนก�รสอน: ระบบและกลไก

     ในก�รส่งเสริมก�รเรียนก�รสอนสหกิจศึกษ�

 •  ส�รสนเทศกระบวนก�รนิเทศก�รปฏิบัติง�น: 

     ระดับคว�มสำ�เร็จของกระบวนก�รนิเทศก�ร

     ปฏิบัติง�น

 •  ส�รสนเทศผลก�รปฏิบัติง�นของสหกิจศึกษ�

     ของนักศึกษ�: 

      -  ร้อยละของโครงง�น / ก�รปฏิบัติง�นสหกิจศึกษ�

         ที่สถ�นประกอบก�รนำ�ไปใช้ประโยชน์

      -  ร้อยละของนักศึกษ�ที่ได้รับก�รเสนอง�นจ�ก

         สถ�นประกอบก�รที่ไปปฏิบัติสหกิจศึกษ� 

         ถ้�มีตำ�แหน่งง�นว่�ง

 •  ส�รสนเทศคว�มพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องกับก�ร

     ปฏิบัติง�นสหกิจศึกษ�:

      -  ระดับคว�มพึงพอใจของนักศึกษ�สหกิจศึกษ� 

         ผู้นิเทศง�น และอ�จ�รย์นิเทศ
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2.	การวิจัยสถาบันที่ทำาเฉพาะกิจ

   •		หมายถึง	การวิจัยที่ทำาเป็นครั้งคราว
						ตามสภาพปัญหาและความต้องการ

						ในการบริหารงาน

   •		อาจเป็นการวิจัยเชิงนโยบาย	ที่มุ่ง
						นำาผลมาใช้ในการกำาหนดนโยบาย

						ในการดำาเนินภารกิจขององค์กร

   •		ตัวอย่างหัวข้อการวิจัยเชิงนโยบาย

   

•		อาจเป็นการวิจัยเชิงประเมินที่มุ่ง
						นำาผลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ

						ในการบริหารงานประจำาเฉพาะเรื่อง

   •		ตัวอย่างหัวข้อการวิจัยเชิงประเมิน

  

 •  ก�รวิจัยเรื่อง สถ�นภ�พและศักยภ�พก�รดำ�เนินก�ร

     สหกิจศึกษ�ในเครือข่�ยสหกิจศึกษ�ภูมิภ�ค  

     ซึ่งผลก�รวิจัย นำ�ม�ใช้เพื่อกำ�หนดกลยุทธ์และห�

     ม�ตรก�รก�รขย�ยผลก�รดำ�เนินสหกิจศึกษ�ใน

     เครือช่�ยต่อไป

 •  ก�รวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และภ�วะก�รมีง�น

     ทำ�ของนักศึกษ�สหกิจศึกษ�เปรียบเทียบกับนักศึกษ�

     ที่ไม่ลงทะเบียนร�ยวิช�สหกิจศึกษ� ซึ่งนำ�ม�ใช้   

     ประกอบก�รกำ�หนดนโยบ�ยสหกิจศึกษ�ของ 

     มห�วิทย�ลัย

 •  ก�รศึกษ�สภ�พและส�เหตุของคว�มล่�ช้�ใน

     ก�รผลิตเอกส�รก�รสอนของมห�วิทย�ลัย

     สุโขทัยธรรม�ธิร�ช

 •  ก�รพัฒน�ศักยภ�พของนักศึกษ�ด้วยก�รเตรียม

     คว�มพร้อมโดยก�รฝึกอบรมลักษณะนิสัยที่พึง  

     ประสงค์ 7 ประก�ร (7 habits) : คว�มพึงพอใจใน

     ก�รปฏิบัติง�นสหกิจศึกษ�ของนักศึกษ�สหกิจศึกษ�

     ที่ผ่�นก�รฝึกอบรมเป็นต้น
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   •		การวิจัยเชิงประเมินมีการพัฒนาไป

						สู่การวิจัยในงานประจำาของหน่วยงาน

						ต่างๆ	อย่างกว้างขวาง	ที่เรียกว่า

						งานวิจัยสู่งานประจำา	(Research	to	

						Routine)		หรือ	งานประจำาสู่งานวิจัย	

						(Routine	to	Research)		เรียกง่ายๆ	

						ว่า	R2R	ซึ่งส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพ

						สูงสุดในการปฏิบัติงานและเกิดความ

						พึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีก

						ด้วย

   •		ตัวอย่างการวิจัยสถาบันเฉพาะกิจ	
						ที่ควรดำาเนินการ

  

•  ระดับนโยบาย

    -  รูปแบบก�รเชื่อมโยงก�รว�งแผนก�รจัดสหกิจ

       ศึกษ�กับก�รว�งแผนพัฒน�กำ�ลังคนของประเทศ

       ระหว่�งหน่วยง�นทั้งภ�ครัฐและเอกชน          

    -  แนวท�งก�รเตรียมคว�มพร้อมของสถ�น

       ประกอบก�รเพื่อรองรับก�รขย�ยตัวของก�ร

       จัดสหกิจศึกษ�

    -  ผลสัมฤทธิ์ของก�รจัดสหกิจศึกษ�ในประเทศไทย: 

       คุณภ�พบัณฑิตสหกิจศึกษ� คุณภ�พสถ�บัน

       อุดมศึกษ�และสถ�นประกอบก�ร

    -  ก�รเปรียบเทียบอัตร�ก�รได้ง�นทำ�ระหว่�งบัณฑิต

       สหกิจศึกษ�และบัณฑิตทั่วไป

  -  ระดับปฏิบัติการ

    -  ปัญห�และแนวท�งก�รพัฒน�ก�รจัดสหกิจศึกษ�

       ของสถ�บันอุดมศึกษ�
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   •  ผลสัมฤทธิ์ในก�รจัดสหกิจศึกษ�ของสถ�บัน

       อุดมศึกษ�

   •  ค่�ใช้จ่�ยในก�รจัดสหกิจศึกษ�ต่อหัวนักศึกษ�

       สหกิจศึกษ�ของสถ�บันอุดมศึกษ�

   •  ก�รพัฒน�คว�มร่วมมือในก�รจัดสหกิจศึกษ�

       ระหว่�งสถ�บันอุดมศึกษ�และสถ�นประกอบก�ร  

       เป็นต้น

5.3.3

รูปแบบของ

การวิจัยสถาบัน

1.	การวิจัยเต็มรูป

2.	การวิจัยแบบไม่เต็มรูป

รูปแบบของการวิจัยสถาบัน รายละเอียด

1.	การวิจัยเต็มรูป  •  อ�จใช้ระเบียบวิธีและก�รร�ยง�นผลก�รวิจัยท�ง

     วิช�ก�รโดยทั่วไป เช่น ก�รวิจัยเชิงบรรย�ย ก�รวิจัย

     เชิงประวัติศ�สตร์ ก�รวิจัยเชิงสำ�รวจ เป็นต้น 

 •  มักแบ่งรูปแบบร�ยง�นก�รวิจัยออกเป็น 5 บทอย่�ง

     ชัดเจนเป็นม�ตรฐ�น และให้คว�มสำ�คัญกับทุกส่วน

     ของร�ยง�นก�รวิจัย 

 •  มักนิยมใช้เพื่อก�รห�ส�รสนเทศที่มีร�ยละเอียดที่

     ถูกต้องและม�กพอที่จะใช้ในก�รกำ�หนดนโยบ�ยได้
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2.	การวิจัยแบบไม่เต็มรูป  •  ใช้เพื่อจัดห�ส�รสนเทศ เพื่อประกอบก�รตัดสินใจ

     ในระยะเวล�จำ�กัด ซึ่งอ�จใช้ระเบียบวิธีวิจัยไม่ครบ

     ถ้วนต�มม�ตรฐ�นของวิธีก�รวิจัยแต่ละประเภท

 •  อ�จใช้ระเบียบวิธีก�รวิจัยที่ไม่ซับซ้อนม�กนัก 

 •  สถิติวิเคร�ะห์อ�จเป็นแบบพื้นฐ�น

 •  อ�จแบ่งเป็นบทไม่ครบถ้วนต�มหลักก�รทฤษฎี 

     เช่น อ�จจะไม่แบ่งเป็นบทก�รทบทวนวรรณกรรมที่

     เกี่ยวข้อง (Literature Review) หรือในบ�งกรณีอ�จ

     ไม่ต้องทบทวนเลยก็ได้ 

 •  อ�จรวมบทนำ�ซึ่งประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของ

     ก�รวิจัยเป็นส่วนสำ�คัญเข้�ไว้กับวิธีก�รวิจัย เป็น

     ส่วนต้นของร�ยง�นก็ได้

 •  อ�จมีเพียง 2-3 บท หรือไม่จัดแบ่งเป็นบทก็ได้
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5.3.4

สภาพปัจจุบันและ

แนวโน้มของ

การทำาวิจัยสถาบัน

สหกิจศึกษา

   แม้ว่�สหกิจศึกษ�ในประเทศไทยได้เริ่มดำ�เนินง�นอย่�ง

เต็มรูปแบบม�ตั้งแต่ปีก�รศึกษ� 2538 ที่มห�วิทย�ลัย

เทคโนโลยีสุรน�รี และปีก�รศึกษ� 2543 ที่มห�วิทย�ลัย

วลัยลักษณ์ จ�กนั้นมีก�รขย�ยตัวอย่�งต่อเนื่องตลอดม�

ก็ต�ม แต่ก�รวิจัยสถ�บันสหกิจศึกษ�ยังถือว่�มีน้อยม�ก

ที่มีก�รดำ�เนินก�รวิจัยเกือบทั้งหมดเป็นก�รวิจัยเชิงสำ�รวจคว�มคิดเห็นหรือคว�มพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

กับก�รจัดสหกิจศึกษ�ได้แก่ นักศึกษ� คณ�จ�รย์ และสถ�นประกอบก�ร หรือก�รประเมินผลก�รดำ�เนิน

ง�นสหกิจศึกษ�ของแต่ละสถ�บัน รวมทั้งเป็นก�รดำ�เนินก�รต�มรูปแบบและยังอยู่ในระยะเริ่มต้น

ตัวอย่างงานวิจัยสหกิจศึกษาที่มีการวางแผนการการวิจัยและดำาเนินการอย่างเป็นระบบ

ชื่องานวิจัย วัตถุประสงค์

มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีสุรน�รี.(2543). 

					ผลการดำาเนินงานโครงการสหกิจศึกษา

					และพัฒนาอาชีพในหลักสูตรระดับ

					ปริญญาตรี	ระยะที่	2. นครร�ชสีม� : 

      มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีสุรน�รี.

กัณทิม�  ศิริจีระชัย และคณะ.(2548). 

      การศึกษาและสำารวจความคิดเห็นเกี่ยว

					กับผลสัมฤทธิ์ของโครงการสหกิจศึกษา

					นำาร่อง	รุ่นที่	1-5. กรุงเทพฯ :  

      สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ�. 

 •  วัตถุประสงค์ก�รวิจัย: เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ในก�ร

     จัดก�รเรียนก�รสอนสหกิจศึกษ�ของมห�วิทย�ลัย

     ทั้งในขั้นกระบวนก�รและขั้นผลผลิต

 •  วัตถุประสงค์ก�รวิจัย:

      -  เพื่อศึกษ�ผลสัมฤทธิ์ของโครงก�รสหกิจศึกษ�

         นำ�ร่อง รุ่นที่ 1-5 ต่อก�รพัฒน�ศักยภ�พของ

         บัณฑิต 

      -  เพื่อศึกษ�ปัญห�และอุปสรรคในก�รตอบรับ

         นักศึกษ�ไปปฏิบัติง�นในสถ�นประกอบก�ร 

      -  เพื่อศึกษ�ปัจจัยและองค์ประกอบที่จะช่วยให้

         สถ�นประกอบก�รต้องก�รรับนักศึกษ�ปฏิบัติ

         ง�นสหกิจศึกษ�เพิ่มขึ้น
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ตัวอย่างงานวิจัยดำาเนินงานในลักษณะวิทยานิพนธ์ประกอบการศึกษาตามหลักสูตร

ชื่องานวิจัย วัตถุประสงค์

สุเมธ  แย้มนุ่น. (2547). 

     สหกิจศึกษา	:	รูปแบบการจัดการศึกษา

				เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ. 

     เอกส�รก�รวิจัยส่วนบุคคล, 

     วิทย�ลัยป้องกันร�ชอ�ณ�จักร.

อลงกต  ยะไวทย์. (2549). 

					การพัฒนารูปแบบการจัดการ

					สหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย

					เทคโนโลยีสุรนารี	จากผลการ

					เปรียบเทียบสมรรถนะกับ

					สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ.  

      วิทย�นิพนธ์ ครุศ�สตรดุษฎีบัณฑิต 

      จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย.

 •  วัตถุประสงค์ก�รวิจัย:

      -  เพื่อศึกษ�แนวคิดและรูปแบบก�รจัดก�ร 

         สหกิจศึกษ�ในระบบอุดมศึกษ�ต�มหลักนิยม

         ในระดับน�น�ช�ติ 

      -  เพื่อศึกษ�วิเคร�ะห์รูปแบบก�รจัดก�รสหกิจศึกษ�

         ที่มีคว�มเหม�ะสมกับก�รจัดก�รศึกษ�ระดับ

         อุดมศึกษ�ของไทย 

      -  เพื่อศึกษ�วิเคร�ะห์ผลกระทบของสหกิจศึกษ�

         ที่มีต่อคว�มมั่นคงท�งเศรษฐกิจของประเทศ

         ผลก�รวิจัยในเรื่องนี้ น่�จะส่งผลต่อก�รกำ�หนด

         นโยบ�ยก�รจัดสหกิจศึกษ�ในระดับอุดมศึกษ�

         ในระยะต่อม� เป็นอย่�งม�ก

 •  วัตถุประสงค์ก�รวิจัย:

      -  ศึกษ�พัฒน�ก�รก�รสร้�งประสบก�รณ์วิช�ชีพ

         ให้กับนักศึกษ� และแนวคิดก�รจัดสหกิสจศึกษ�

         ของสถ�บันอุดมศึกษ�ทั้งในประเทศไทยและต่�ง

         ประเทศ 

      -  เปรียบเทียบสมรรถนะก�รจัดก�รสหกิจศึกษ� 

         ระหว่�งมห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีสุรน�รีกับสถ�บัน 

         อุดมศึกษ�ต่�งประเทศ 

      -  เสนอรูปแบบก�รจัดก�รสหกิจศึกษ�ของ

         มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีสุรน�รี 

      

         ผลก�รวิจัยเรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อก�รดำ�เนินง�น    

         สหกิจศึกษ�ทั้งของมห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีสุรน�รี  

         เองและสถ�บันอุดมศึกษ�โดยทั่วไป
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 จ�กก�รที่มีก�รจัดตั้ งสม�คมสหกิจศึกษ�ไทยขึ้นโดยได้รับอนุญ�ตก�รจัดตั้ ง เมื่อวันที่  

15 สิงห�คม พ.ศ. 2544 และมีก�รดำ�เนินง�นอย่�งจริงเมื่อปีพ.ศ. 2551 เป็นต้นม� ทำ�ให้แนวคว�ม

คิดในก�รวิจัยสถ�บันสหกิจศึกษ�มีคว�มชัดเจนม�กขึ้น ภ�ยใต้ก�รสนับสนุนอย่�งจริงจังของสำ�นักง�น

คณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ� ดังจะเห็นได้จ�กบันทึกข้อตกลงระหว่�งสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�ร

อุดมศึกษ�กับสม�คมสหกิจศึกษ�ไทย ที่ได้กำ�หนดให้สม�คมสหกิจศึกษ�ไทยจัดทำ�ฐ�นข้อมูลระบบ

ส�รสนเทศสหกิจศึกษ� เพื่อก�รสืบค้นและเป็นแหล่งข้อมูลให้กับองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในขณะเดียวกัน เมื่อ

ปี พ.ศ. 2551 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ�ยังได้ให้ก�รสนับสนุนเครือข่�ยสถ�บันอุดมศึกษ�ทั้ง 

9 เครือข่�ยทำ�ก�รวิจัยเกี่ยวกับสหกิจศึกษ�ของแต่ละเครือข่�ยในประเด็นสำ�คัญดังนี้

   •  ด้�นสถ�บันอุดมศึกษ�

   •  ด้�นองค์กรผู้ใช้บัณฑิต

  •  จำ�นวนนักศึกษ�สหกิจศึกษ�ที่พร้อมจัดส่ง

      ให้องค์กรผู้ใช้บัณฑิตจำ�แนกต�มร�ยส�ข�

      วิช� สถ�นภ�พและศักยภ�พคว�มพร้อม

      ของสถ�บันอุดมศึกษ� แผนหรือแนวท�ง

      ก�รพัฒน�สหกิจศึกษ�

  •  สถ�นภ�พและศักยภ�พคว�มพร้อมของ

      องค์กรผู้ใช้บัณฑิต

  •  จำ�นวนตำ�แหน่งง�นสหกิจศึกษ�ในก�ร

      รองรับนักศึกษ�สหกิจศึกษ�จำ�แนกต�ม

      ร�ยส�ข�วิช�

 ทั้งสองกรณีถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำ�คัญ ที่จะกระตุ้นให้สถ�บันอุดมศึกษ�ที่ดำ�เนินง�นสหกิจศึกษ�

เห็นคว�มสำ�คัญและคว�มจำ�เป็นของก�รวิจัยสถ�บันสหกิจศึกษ�ในแง่มุมต่�งๆ เพื่อนำ�ผลม�ใช้ในก�ร

พัฒน�ก�รดำ�เนินง�นอย่�งต่อเนื่อง โดยอ�จเริ่มต้นจ�กก�รวิจัยสถ�บันที่มีลักษณะเป็นง�นประจำ�เพื่อ

จัดห�ส�รสนเทศที่จำ�เป็นรองรับระบบประกันคุณภ�พสหกิจศึกษ� ซึ่งจำ�เป็นต้องมีส�รสนเทศที่ถูกต้อง

ครบถ้วน ทันสมัย เพียงพอสำ�หรับก�รประเมินคุณภ�พให้เป็นไปต�มม�ตรฐ�นสหกิจศึกษ� ซึ่งก�รดำ�เนิน

ง�นในประเด็นนี้ ห�กสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ�สนับสนุนให้สม�คมสหกิจศึกษ�ไทย หรือ 

เครือข่�ยอุดมศึกษ�ทั้งเก้�แห่ง และสถ�บันอุดมศึกษ�ต่�งๆ ร่วมกันพัฒน�กรอบแนวท�งที่เหม�ะสม ก็น่�ที่

จะช่วยให้ระบบก�รวิจัยสถ�บันในลักษณะนี้มีประสิทธิภ�พและเป็นประโยชน์ทั้งต่อสถ�บันอุดมศึกษ�เอง
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และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ�ในภ�พรวมของระบบอุดมศึกษ�อีกด้วย ในขณะเดียวกัน                 

ในกระบวนก�รประกันคุณภ�พสหกิจศึกษ� ห�กพบว่� ก�รดำ�เนินง�นในเรื่องใดยังไม่เป็นไปต�มม�ตรฐ�น

คุณภ�พสหกิจศึกษ�ในบ�งประเด็น ก็ยังส�ม�รถพิจ�รณ�ใช้ก�รวิจัยสถ�บันเพื่อห�คำ�ตอบที่เป็นท�งเลือก

ในก�รพัฒน�สหกิจศึกษ�ของสถ�บันได้อีกด้วย

5.3.5

ประเด็นที่ควรทำาวิจัย

สถาบันสหกิจศึกษา

1.	การวิจัยสถาบันเฉพาะกิจ

2.	การวิจัยแบบไม่เต็มรูป

ชื่องานวิจัย วัตถุประสงค์

1.	การวิจัยสถาบันเฉพาะกิจ  •  รูปแบบในก�รจัดสหกิจศึกษ�ร่วมกันของสถ�บัน

     อุดมศึกษ� ที่ช่วยให้สถ�นประกอบก�รส�ม�รถ

     บริห�รจัดก�รสหกิจศึกษ�ได้อย่�งต่อเนื่องตลอดปี 

     โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของง�นประจำ�ของตน

 •  แนวท�งก�รสนับสนุนของหน่วยง�นภ�ครัฐ   

     ที่จะช่วยให้ก�รจัดสหกิจศึกษ�เป็นไปต�ม

     ม�ตรฐ�นที่กำ�หนด ไม่เป็นภ�ระกับสถ�นประกอบ

     ก�รและสถ�บันอุดมศึกษ� โดยเฉพ�ะแนวท�ง

     ก�รสนับสนุนด้�นก�รเงินและภ�ษี

 •  รูปแบบคว�มร่วมมือในก�รจัดสหกิจศึกษ�ระหว่�ง

     สถ�บันอุดมศึกษ� เพื่อใช้ทรัพย�กรร่วมกันอย่�ง

     มีประสิทธิภ�พ และไม่สร้�งคว�มสับสนให้แก่

     สถ�นประกอบก�ร
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ชื่องานวิจัย วัตถุประสงค์

2.	การวิจัยในระดับการจัดการและ

			ระดับปฏิบัติการ
 •  ก�รวิจัยสถ�บันเพื่อพัฒน�ให้เป็นระบบส�รสนเทศ

     เพื่อก�รบริห�รจัดก�รสหกิจศึกษ� (Co-operative 

     Education Management Information System) 

     ที่มีคว�มครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย สะดวกต่อก�ร

     เรียกใช้ง�น 

 •  ระบบส�รสนเทศดังกล่�ว อ�จรองรับระบบประกัน

     คุณภ�พสหกิจศึกษ�ด้วยหรือจะพัฒน�ระบบ

     ส�รสนเทศเพื่อก�รประกันคุณภ�พสหกิจศึกษ�

     เป็นก�รเฉพ�ะก็ได้ ซึ่งห�กสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร

     ก�รอุดมศึกษ� จะให้ก�รสนับสนุนในเรื่องนี้อย่�ง

     จริงจัง ก็น่�จะเป็นประโยชน์อย่�งยิ่ง ในก�รดำ�เนิน

     ง�นสหกิจศึกษ� ทั้งในระดับสถ�บันและระดับภ�พ

     รวมของอุดมศึกษ� 

 •  ก�รวิจัยสถ�บันเพื่อจัดห�และปรับปรุงส�รสนเทศ  

     ในระบบที่พัฒน�ขึ้น ซึ่งถือเป็นก�รวิจัยสถ�บันที่

     เป็นง�นประจำ�และมีคว�มจำ�เป็นซึ่งสถ�บัน  

     อุดมศึกษ�ต้องให้คว�มสำ�คัญและมีก�รดำ�เนินก�ร    

     อย่�งต่อเนื่องด้วย
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5.3.6

การพัฒนาศักยภาพของ

การวิจัยสถาบัน

การพัฒนาศักยภาพ รายละเอียด

 •		การพัฒนาบุคลากรในสถาบัน

				อุดมศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ	

				และประสบการณ์ในงานวิจัยสถาบัน

 •		จัดให้มีกลไกในการติดตามกำากับการ
				นำาผลการวิจัยสถาบันไปใช้เพื่อการ

				ปรับปรุงและพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ

 •		การจัดระบบการจัดการความความรู้	
				(Knowledge	Management)	เกี่ยวกับ

				สหกิจศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

 •  อ�จดำ�เนินก�รโดยจัดให้มีนักวิจัยสถ�บันในหน่วย

     ง�นเป็นก�รเฉพ�ะ 

 •  อ�จสร้�งเสริมเติมเต็มศักยภ�พด้�นนี้ให้แก่

     บุคล�กรที่รับผิดชอบง�นสหกิจศึกษ�

 •  อ�จดำ�เนินก�รโดยสถ�บันเอง หรือให้องค์กรวิช�ชีพ 

     เช่น สม�คมวิจัยสถ�บันและพัฒน�อุดมศึกษ�

     ดำ�เนินก�รให้ และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�ร

     อุดมศึกษ�เป็นผู้สนับสนุน เป็นต้น

 •  อ�จจัดให้มีหน่วยง�น / ผู้รับผิดชอบในก�รติดต�ม

     กำ�กับดังกล่�วเป็นก�รเฉพ�ะ 

 •  ถือเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนก�รปฏิบัติง�นประจำ�

     ของหน่วยง�น

 •  เพื่อเผยแพร่ผลก�รวิจัยให้กว้�งขว�งทั้งภ�ยใน

     สถ�บันและระหว่�งสถ�บัน 

 •  อ�จเป็นแรงขับเคลื่อนให้ก�รดำ�เนินง�นสหกิจศึกษ� 

     ส�ม�รถพัฒน�ได้รวดเร็วและทั่วถึงม�กขึ้น 

 •  อ�จดำ�เนินง�นผ่�นก�รประส�นง�นของสม�คม

     สหกิจศึกษ�ไทย หรือเครือข่�ยอุดมศึกษ� 9 แห่ง 

     โดยก�รสนับสนุนของสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร

     ก�รอุดมศึกษ�อย่�งต่อเนื่อง
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การพัฒนาศักยภาพ รายละเอียด

 •		ผู้บริหารทุกระดับ	บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
				ต้องให้การสนับสนุนการวิจัยสถาบัน

				สหกิจศึกษาอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง

 •  โดยมีวิธีคิดแบบวิจัยในวัฒนธรรมก�รบริห�ร 

 •  จุดมุ่งหม�ยอยู่ที่ก�รนำ�ผลก�รวิจัยไปใช้เพื่อพัฒน�

     ประสิทธิภ�พของก�รดำ�เนินง�นสหกิจศึกษ�ในแง่

     มุมต่�งๆ

5.3.7

แนวทางการนำาผลการวิจัยสถาบัน

สหกิจศึกษาไปใช้

แนวทางการนำาไปใช้ รายละเอียด

1.	การวิจัยสถาบันที่เป็นงานประจำา

			ในสถาบันอุดมศึกษา

    1.1  ก�รนำ�ไปใช้ในระดับนโยบ�ยสูงสุด 

           ได้แก่ ข้อมูลต�มคว�มต้องก�รของ

           สภ�มห�วิทย�ลัย

    1.2  ก�รนำ�ไปใช้ในระดับก�รจัดก�ร 

           ได้แก่ ก�รใช้ข้อมูลของคณะวิช� 

           ภ�ควิช� (ถ้�มี) และศูนย์สหกิจ

           ศึกษ�ฯ

 •  ลักษณะข้อมูลที่ร�ยง�นมีร�ยละเอียดไม่ม�กนัก

      -  แนวโน้มจำ�นวนนักศึกษ�สหกิจศึกษ�ในหลักสูตร 

         ต่�งๆ

      -  ค่�ใช้จ่�ยต่อหัวนักศึกษ�ในก�รดำ�เนินง�น

         สหกิจศึกษ�ของสถ�บัน 

      -  โอก�สก�รมีง�นทำ�ของนักศึกษ�สหกิจศึกษ�

         เปรียบเทียบกับนักศึกษ�อื่น เป็นต้น

 •  ลักษณะข้อมูลที่ต้องก�รใช้มีร�ยละเอียดม�กขึ้น 

     เช่น

     -  ส�รสนเทศนักศึกษ�สหกิจศึกษ�เป็นร�ยบุคคล / 

        ร�ยหลักสูตร / ร�ยภ�คก�รศึกษ� 
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แนวทางการนำาไปใช้ รายละเอียด

2.	การวิจัยสถาบันเฉพาะกิจเชิงนโยบาย

			ระดับประเทศ

      -  ส�รสนเทศเกี่ยวกับร�ยชื่อ / ประสบก�รณ์ / 

         ภ�ระง�นของอ�จ�รย์สหกิจศึกษ�เป็นร�ย

         ภ�คก�รศึกษ�  

      -  ส�รสนเทศเกี่ยวกับจำ�นวนและลักษณะง�นที่

         สถ�นประกอบก�รส�ม�รถจัดให้ได้เป็นร�ย

         หลักสูตร / ร�ยภ�คก�รศึกษ�

 •  ตัวอย่�งง�นวิจัยสถ�บันสหกิจศึกษ�ในสถ�บัน

     อุดมศึกษ�ที่มีก�รนำ�ผลก�รวิจัยไปใช้ประโยชน์

     คือ ก�รวิจัยประเมินผลก�รดำ�เนินง�นสหกิจศึกษ�

     ของมห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีสุรน�รี เมื่อปี พ.ศ.2543 

 •  ลักษณะก�รนำ�ผลก�รวิจัยดังกล่�วไปใช้ประโยชน์

     ในแง่มุมต่�งๆ

      -  ก�รจัดภ�คก�รศึกษ�สหกิจศึกษ� 

      -  ก�รเตรียมนักศึกษ�สหกิจศึกษ� 

      -  ก�รพัฒน�ศักยภ�พที่ปรึกษ�สหกิจศึกษ�

         ในสถ�นประกอบก�ร 

      -  ก�รประเมินผลสหกิจศึกษ�ของนักศึกษ� 

      -  ก�รพัฒน�คว�มร่วมมือท�งวิช�ก�รระหว่�ง

         มห�วิทย�ลัยกับสถ�นประกอบก�ร

 •  ผู้ที่เกี่ยวข้องกับก�รกำ�หนดนโยบ�ยอ�จต้อง

     ก�รส�รสนเทศเฉพ�ะเรื่องต�มคว�มจำ�เป็น 

     เพื่อประโยชน์ในก�รกำ�หนดนโยบ�ยต่�งๆ

 •  ก�รวิจัยสถ�บันเฉพ�ะกิจเชิงนโยบ�ยที่ควร

     ดำ�เนินก�รเพื่อนำ�ผลม�ใช้ประโยชน์ต่อไป ได้แก่
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แนวทางการนำาไปใช้ รายละเอียด

3.	การวิจัยสถาบันเพื่อการประกันคุณภาพ

			การศึกษา

      -  รูปแบบในก�รจัดสหกิจศึกษ�ร่วมกันของสถ�บัน

         อุดมศึกษ� ที่ช่วยให้สถ�นประกอบก�รส�ม�รถ

         บริห�รจัดก�รสหกิจศึกษ�ได้อย่�งต่อเนื่องตลอด

         ปี โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของง�นประจำ�ของตน 

      -  แนวท�งก�รสนับสนุนของหน่วยง�นภ�ครัฐ 

         ที่จะช่วยให้ก�รจัดสหกิจศึกษ�เป็นไปต�ม

         ม�ตรฐ�นที่กำ�หนด ไม่เป็นภ�ระกับสถ�น

         ประกอบก�รและสถ�บันอุดมศึกษ� โดยเฉพ�ะ

         แนวท�งก�รสนับสนุนด้�นก�รเงินและภ�ษี 

      -  รูปแบบคว�มร่วมมือในก�รจัดสหกิจศึกษ�

         ระหว่�งสถ�บันอุดมศึกษ� เพื่อใช้ทรัพย�กรร่วม

         กันอย่�งมีประสิทธิภ�พ และไม่สร้�งคว�มสับสน

         ให้แก่สถ�นประกอบก�ร

•   ผู้ที่เกี่ยวข้องกับก�รบริห�รสถ�นศึกษ�อ�จต้องก�ร

     กลไกในก�รตรวจสอบและกระตุ้นให้หน่วยง�น 

     สหกิจศึกษ�มีก�รควบคุมคุณภ�พก�รดำ�เนินง�น 

     สหกิจศึกษ�ให้เป็นไปต�มม�ตรฐ�นก�รดำ�เนินง�น 

     สหกิจศึกษ�อย่�งต่อเนื่อง

 •  ก�รวิจัยสถ�บันเพื่อก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�

     ที่ควรดำ�เนินก�ร ได้แก่

      -  คว�มพึงพอใจของคณ�จ�รย์นิเทศและสถ�น 

         ประกอบก�รที่เกี่ยวกับก�รดำ�เนินสหกิจศึกษ�

     -   ก�รสำ�รวจสถ�นภ�พกระบวนก�รสหกิจศึกษ� 

         เปรียบเทียบกับม�ตรฐ�นก�รดำ�เนินง�นสหกิจ 

         ศึกษ�
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ชื่องานวิจัย วัตถุประสงค์

สุเมธ  แย้มนุ่น. (2547). 

     สหกิจศึกษา	:	รูปแบบการจัดการศึกษา

				เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ. 

     เอกส�รก�รวิจัยส่วนบุคคล, 

     วิทย�ลัยป้องกันร�ชอ�ณ�จักร.

  -  เป็นเอกส�รวิจัยส่วนบุคคลประกอบก�รศึกษ�ใน

     หลักสูตรก�รป้องกันร�ชอ�ณ�จักรภ�ครัฐร่วม

     เอกชน เมื่อปี พ.ศ. 2547

กัณทิม�  ศิริจีระชัย และคณะ. (2548). 

     การศึกษาและสำารวจความคิดเห็น

				เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของโครงการ			
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  -  ส่งผลให้สหกิจศึกษ�ในสถ�บันอุดมศึกษ�ไทย 

     มีก�รพัฒน�อย่�งต่อเนื่องและชัดเจน

ตัวอย่างงานวิจัยเฉพาะกิจเชิงนโยบายระดับประเทศ
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ภาคผนวก ก

ตัวอย่าง	การเขียนแบบ	ฝง.1	คำาขอรับทราบการรับนักเรียน	นิสิต	นักศึกษา	หรือบุคคลที่ทาง

ราชการส่งมาฝึกเข้าเป็นผู้รับการฝึก	ตามมาตรา	18	แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ

แรงงาน	พ.ศ.2545

เมื�อได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนแล้ว  

*หลักสูตรนั�นสามารถ ใช้ได้เสมอไปในแต่ละรุ่นต่อๆไป 

โดยไม่ต้องส่งหลักสูตรให้พิจารณาอีก 
 

เว้นแต่ มีการเปลี�ยนแปลงแก้ไขเนื�อหาหลักสูตรนั�น 

เสนอนายทะเบียน 

รับทราบก่อนเริ�ม

ดําเนินการฝ�ก 

ต้องเป�น 

- หลักสูตรของ

สถานศึกษา 

 หรือ 

- หลักสูตรของ

ผู้ดําเนินการฝ�ก 

 หรือ 

- หลักสูตรที�

สถานศึกษากับ

ผู้ดําเนินการฝ�ก

ร่วมกันจัดทําขึ�น 

 

แบบ ฝง 1 
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ตัวอย่าง	เอกสารแนบ	แบบฝง.1
 

การปฏิบัติสหกิจศึกษาในสาขาการเงิน 
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ตัวอย่าง	หลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึก
 

ใส่เนื�อวิชาพอสังเขป 

- ชื�อหลักสูตร 

- วัตถุประสงค์ 

 การฝ�กให้เป�น

ภาษาไทย 

 

กฎหมายไม่ได้กําหนด

ระยะเวลาในการฝ�กไว้ 
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ตัวอย่าง	หลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึก	(ต่อ)
 

การทดสอบทั�งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติหรือด้วยวิธีการอื�นๆ  

ให้ผู้ดําเนินการฝ�กต้องกําหนดเกณฑ์ผ่านการฝ�กเอง  

โดยเฉลี�ยไม่ต�ํากว่าร้อยละ  60 
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ภาคผนวก ข

ตัวอย่าง	การเขียนแบบ	ฝง.2	สัญญารับนักเรียน	นิสิต	นักศึกษา	จากสถานศึกษา

หรือบุคคลที่ทางราชการส่งมาฝึก	เข้าเป็นผู้รับการฝึก

ร่าง 
แบบ ฝง 2 

เนื�องจากเป�นการ

ยื�นขอให้รับทราบ

ก่อนฝ�ก 
 

- อาจจะไม่สามารถ

ระบุตัวผู้รับการ

ฝ�กได้ชัดเจน 

- ให้ร่างสัญญาการ

รับนักเรียน นิสิต 

นักศึกษาให้

พิจารณาก่อนก็ได้ 

 

*ตัวจริงเก็บไว้ ณ 

สถานประกอบการ 

 

เพื�อให้ทราบว่า 

ได้จ่ายเบี�ยเลี�ยงแก่ผู้รับการฝ�กเป�นฐานเดียวกันทั�วประเทศ 

ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 หรือมากกว่า  

ของค่าจ้างขั�นต�ําสูงสุดที�กําหนดไว้  

ซึ�งป�จจุบัน คือกรุงเทพฯ 206 บาท ร้อยละ 50 เท่ากับ 103 บาท 
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ตัวอย่าง	สัญญารับนักเรียน	นิสิต	นักศึกษา	จากสถานศึกษา

หรือบุคคลที่ทางราชการส่งมาฝึก	เข้าเป็นผู้รับการฝึก	(ต่อ)

 

ห้ามผู้ดําเนินการฝ�ก 

รับผู้รับการฝ�กอายุ  

ต�ํากว่า 15 บริบูรณ์  

เข้าฝ�ก 

กรณีผู้รับการฝ�ก 

อายุต�ํากว่า20 บริบูรณ์ 

(ผู้เยาว์)  

ต้องมีผู้ความยินยอม

ลงลายมือชื�อเสมอ 

 

 

 

ข้อความในสัญญาการรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาฯ  

“ต้องเป�นไปตามที�แบบกําหนดให้” 
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ตัวอย่าง	ทะเบียนประวัติผู้รับการฝึก

 

*ต้นฉบับเก็บไว้ ณ สถานประกอบการ*ต้นฉบับเก็บไว้ ณ สถานประกอบการ  



คู่มือก�รจัดสหกิจศึกษ�182

ตัวอย่าง	แบบตอบรับยืนยันการรับนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา

เข้าปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ

 

เอกสารหลักฐานอะไรก็ได้ ที�สามารถระบุได้ว่าสถานบันการศึกษานั�นๆ 

ได้ส่งตัวนักเรียนนิสิตนักศึกษาฯมารับการฝ�ก 

เช่น ใบยืนยันการรับเข้าฝ�กหรือเอกสารการลงนามความร่วมฝ�กงานตามโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป�น 

-   โครงการสหกิจศึกษา หรือ 

-   โครงการทวิภาคี หรือ 

-   โครงการไตรภาคี หรือ 

-   ขอฝ�กงานเพื�อจบศึกษาทั�วไป เป�นต้น 
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ภาคผนวก ค

ตัวอย่าง	การเขียนแบบ	ฝง.3	แบบแจ้งผู้สำาเร็จการฝึก

 

เมื�อผู้ดําเนินการฝ�ก จัดฝ�กอบรมในแต่ละรุ่นแล้วให้ยื�นแบบแจ้งผู้สําเร็จการฝ�ก (ฝง3) 

เพื�อให้นายทะเบียนทราบต่อไป 

แบบ ฝง 3 
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ตัวอย่าง	ทะเบียนรายชื่อผู้สำาเร็จการฝึก

 

ทะเบียนรายชื�อผู้สําเร็จการฝ�ก ให้ยื�นพร้อมกับแบบแจ้งผู้สําเร็จการฝ�ก (ฝง3) 
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ที่  ...................        มห�วิทย�ลัย.........................

         ............................................

         ............................................

       ............/........../................

เรื่อง   ขอขอบคุณ

เรียน   .............................................................

 ต�มที่ มห�วิทย�ลัย............... ได้รับคว�มอนุเคร�ะห์สนับสนุนในก�รร่วมบริจ�คเงิน จ�ก...............................

................. ที่อยู่เลขที่ .................. หมู่ที่ ................... ซอย ............. แขวง ............. เขต ................... จังหวัด ............. 

รหัสไปรษณีย์ ...............

 O 1. บริจ�คให้มห�วิทย�ลัย ....................เป็นค่�ใช้จ่�ยสำ�หรับก�รจัดทำ�หรือจัดสร้�งอ�ค�ร อ�ค�รพร้อมที่ดิน 

หรือที่ดิน จำ�นวนเงิน ............ บ�ท (...........................) 

 O 2. บริจ�คให้มห�วิทย�ลัย ............. เป็นเงินค่�ใช้จ่�ยสำ�หรับก�รจัดห�วัสดุอุปกรณ์เพื่อก�รศึกษ� แบบเรียน 

ตำ�ร� หนังสือท�งวิช�ก�ร สื่อ และเทคโนโลยีเพื่อก�รศึกษ� ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับก�รศึกษ� จำ�นวน

เงิน ............. บ�ท (..................................) 

 O 3. บริจ�คให้มห�วิทย�ลัย ............................ เป็นค่�ใช้จ่�ยสำ�หรับก�รจัดห�ครู อ�จ�รย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ

ท�งก�รศึกษ� หรือเป็นทุนก�รศึกษ� ก�รประดิษฐ์ ก�รพัฒน� ก�รค้นคว้� หรือก�รวิจัย สำ�หรับนักเรียน นิสิต หรือ

นักศึกษ�ของสถ�นศึกษ� จำ�นวนเงิน ................ บ�ท (.........................................)

 ในน�มมห�วิทย�ลัย..................... ขอขอบพระคุณในไมตรีจิตอันดีของท่�น ที่ให้คว�มอนุเคร�ะห์สนับสนุนใน

ก�รร่วมบริจ�คเงินครั้งนี้ ทำ�ให้ก�รดำ�เนินง�นเป็นไปด้วยคว�มเรียบร้อย ประสบผลสำ�เร็จต�มวัตถุประสงค์ มห�วิทย�ลัยฯ 

หวังเป็นอย่�งยิ่งว่�จะได้รับคว�มอนุเคร�ะห์จ�กท่�นอีกในโอก�สต่อไป

 จึงเรียนม�เพื่อโปรดทร�บ และขอขอบพระคุณอย่�งยิ่งม� ณ โอก�สนี้ด้วย

       ขอแสดงคว�มนับถือ

      (.............................................................)

                                                                                ตำ�แหน่ง.......................................................

                มห�วิทย�ลัย.................................................

ส่วนร�ชก�รที่ออกหนังสือ

โทรศัพท์ .......................

โทรส�ร..........................
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ตัวอย่าง	ใบสำาคัญแสดงการรับเงิน	ที่ออกโดยสถานศึกษา
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หน่วยงานสหกิจศึกษา..........................

มหาวิทยาลัย...........................................

แบบตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษาสหกิจศึกษา

ชื่อ..........................................น�มสกุล.......................................รหัสประจำ�ตัว.......................

ส�ข�วิช�.......................................................อ�จ�รย์ที่ปรึกษ�................................................

จำ�นวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน.........................จำ�นวนหน่วยกิตที่สอบผ่�น.................................

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม.....................................

ผลการเรียนรายวิชาบังคับก่อนไปสหกิจศึกษา

ความประพฤติ 1. วินัยนักศึกษ�

      O เคยถูกพักก�รศึกษ� เมื่อภ�คก�รศึกษ�ที่............../25......

      O   ไม่เคยถูกพักก�รศึกษ� 

  2. เป็นผู้มีคว�มประพฤติเรียบร้อย.

                           (โปรดให้อ�จ�รย์ที่ปรึกษ�ลงน�มรับรองคว�มประพฤติของท่�น)..

     _______________________________________ผู้รับรอง

                                                                            อ�จ�รย์ที่ปรึกษ�

ข้�พเจ้�ขอรับรองว่�ข้อมูลที่ข้�พเจ้�ให้แก่หน่วยง�นสหกิจศึกษ�เป็นข้อมูลจริง 

               --------------------------------------------------------

          (                                                  )

                             นักศึกษ�
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ภาคผนวก ง

   หม�ยเลขเอกส�ร...................

   แก้ไขครั้งที่.............................

   วันที่บังคับใช้..........................

ลำ�ดับที่ รหัส/ชื่อวิช� เกรดที่ได้

1

2

3

4

5

6

สำาหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานสหกิจศึกษา

ผลก�รพิจ�รณ�คุณสมบัตินักศึกษ�สหกิจศึกษ�   O ผ่�น  O ไม่ผ่�น

      O ไม่ผ่�น

ตัวอย่างแบบการตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษาสหกิจศึกษา
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ภาคผนวก จ

   หม�ยเลขเอกส�ร...................

   แก้ไขครั้งที่.............................

   วันที่บังคับใช้..........................

หน่วยง�นสหกิจศึกษ�..........................

มห�วิทย�ลัย...........................................

แบบรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ชื่อ..........................................น�มสกุล.......................................รหัสประจำ�ตัว..........................................

ส�ข�วิช�.......................................................อ�จ�รย์นิเทศ........................................................................

ก�รร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�นประจำ�สัปด�ห์ที่...............................................................................................

 O ก�รปฏิบัติง�นเป็นไปต�มแผน...................................................................................................

 O กรณีปฏิบัติง�นได้ต่ำ�กว่�แผน ให้ระบุปริม�ณง�น........................................................................

     โปรดระบุปัญห�และอุปสรรค……………………………………………………………………………………...

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

     โปรดระบุแนวท�งในก�รแก้ปัญห�..........................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................

     ระบุคว�มต้องก�รก�รช่วยเหลือจ�กคณ�จ�รย์นิเทศหรือหน่วยง�นสหกิจศึกษ�………………………………..

.................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................

   	ปัญหาอื่นๆ..........................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

......................................................................................................

                   ลงชื่อผู้ให้ข้อมูล

     (                                                  )

                        นักศึกษ� 

                                            วัน.................ที่.......เดือน...........................พ.ศ.2553

โปรดส่งเอกสารนี้มาที่คุณ......................................หน่วยงานสหกิจศึกษา ..............................โทรสาร...........................

หรือ coop@sss.ac.th

สำาหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานสหกิจศึกษา

กรณีนักศึกษ�มีปัญห� ได้แจ้งอ�จ�รย์นิเทศทร�บเมื่อ....................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

		ตัวอย่างแบบรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
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ภาคผนวก ฉ

ผลสัมฤทธิ์จากการเตรียมความพร้อม

โปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์จากการเตรียมความพร้อมของท่าน	 โดยทำา

เครื่องหมาย	/	ในช่องที่กำาหนด

ตัวอย่างแบบสำารวจผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาหลังเสร็จสิ้นการเตรียมความพร้อม

ข้อ

ที่

หัวข้อพิจารณา มาก

ที่สุด

มาก ปาน

กลาง

น้อย น้อย

ที่สุด

1 มีคว�มเข้�ใจต่อก�รดำ�เนินก�ร

สหกิจศึกษ�เพิ่มขึ้น

2 มีทักษะในก�รสื่อส�รเพิ่มขึ้น

3 มีคว�มคิดสร้�งสรรค์เพิ่มขึ้น

4 มีคว�มส�ม�รถในก�รว�งแผน

ง�นเพิ่มขึ้น

5 มีทักษะในก�รวิเคร�ะห์และแก้ไข

ปัญห�เพิ่มขึ้น

6 ...................................

7 ...................................

8 ...................................



คู่มือก�รจัดสหกิจศึกษ� 189

ภาคผนวก ช

ผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

โปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา	

โดยทำาเครื่องหมาย	/	ในช่องที่กำาหนด

ตัวอย่างแบบสำารวจผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ข้อ

ที่

หัวข้อพิจารณา มาก

ที่สุด

มาก ปาน

กลาง

น้อย น้อย

ที่สุด

1 มีคว�มรู้ท�งวิช�ก�รเพิ่มขึ้น

2 มีทักษะในก�รปฏิบัติง�นเพิ่มขึ้น

3 ส�ม�รถประยุกต์ใช้คว�มรู้ท�งวิช�ก�รในก�รปฏิบัติ

ง�น

4 มีทักษะในก�รสื่อส�รเพิ่มขึ้น

5 มีคว�มคิดสร้�งสรรค์เพิ่มขึ้น

6 มีคว�มส�ม�รถในก�รว�งแผนง�นเพิ่มขึ้น

7 มีทักษะในก�รวิเคร�ะห์และแก้ไขปัญห�เพิ่มขึ้น

8 มีก�รพัฒน�ในด้�นบุคลิกภ�พ ก�รว�งตัว และก�ร

ปรับตัวเข้�กับสังคมก�รทำ�ง�นได้ดียิ่งขึ้น

9 มีวินัย และเค�รพกฎ ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร

10 ส�ม�รถตัดสินใจและแก้ไขปัญห�เฉพ�ะหน้�ได้รวดเร็ว

ขึ้น

11 มีคว�มมั่นใจในคว�มรู้และคว�มส�ม�รถในก�ร

ประกอบอ�ชีพ

12 มีคว�มเข้�ใจต่อวิช�ชีพม�กขึ้น

13 มีทัศนคติที่ดีต่อวิช�ชีพม�กขึ้น

14 มีทัศนคติด้�นบวกต่อสหกิจศึกษ�

15 มีโอก�สได้รับก�รเสนอง�น

16 ...................................................
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ภาคผนวก ซ

ผลสัมฤทธิ์สำาหรับขั้นตอนหลังกลับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

โปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์จากการเตรียมความพร้อมของท่าน	 โดยทำา

เครื่องหมาย	/	ในช่องที่กำาหนด

ตัวอย่างแบบสำารวจผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ข้อ

ที่

หัวข้อพิจารณา มาก

ที่สุด

มาก ปาน

กลาง

น้อย น้อย

ที่สุด

1 มีคว�มรู้ท�งวิช�ก�รเพิ่มขึ้น

2 มีทักษะในก�รสื่อส�รเพิ่มขึ้น

3 มีทักษะในก�รนำ�เสนอและก�ร

ตอบคำ�ถ�มเพิ่มขึ้น

4 โครงง�นสหกิจศึกษ�มีคว�มถูก

ต้องต�มหลักวิช�ก�ร

5 นักศึกษ�มีวุฒิภ�วะและมีคว�ม

รับผิดชอบเพิ่มขึ้น

6 ......................
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ภาคผนวก ฌ

ตัวอย่างแบบรายงานการวัดผลสัมฤทธิ์สหกิจศึกษาของสถานประกอบการ

ประจำาปี	พ.ศ.	2553

 1.	ความเป็นมาของการดำาเนินการสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ

     ระบุความเป็นมาของการดำาเนินงานสหกิจศึกษาของสถานประกอบการโดยย่อ

     (ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ)

 2.	วิสัยทัศน์ของการดำาเนินการสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ 

     ระบุวิสัยทัศน์ของการดำาเนินงานสหกิจศึกษาของสถานประกอบการโดยย่อ 

     (ไม่เกิน 10 บรรทัด)

 

 3.	เป้าหมายของการดำาเนินการสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ

     3.1	เป้าหมายระยะสั้น	(น้อยกว่า	1	ปี)

           ระบุเป้าหมายในช่วงน้อยกว่า 1 ปี

	 				3.2	เป้าหมายระยะกลาง	(ตั้งแต่	1	-	3	ปี)

           ระบุเป้าหมายในช่วงตั้งแต่ 1 - 3  ปี

	 				3.3	เป้าหมายระยะยาว	(มากกว่า	3	ปี)

           ระบุเป้าหมายในช่วงมากกว่า 3  ปี

 4.	โครงสร้างบุคลากร	ทรัพยากรและการบริหารการดำาเนินการสหกิจศึกษาใน

													สถานประกอบการ

     ระบุจำานวนบุคลากรที่ทำาหน้าที่เป็นผู้นิเทศงานและผู้ประสานการดำาเนินการสหกิจศึกษา
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ตารางที่	1 แสดงจำ�นวนบุคล�กรของสถ�นประกอบก�รที่เป็นผู้นิเทศง�นและผู้ประส�นก�รดำ�เนินก�ร

สหกิจศึกษ�ระหว่�งสถ�นประกอบก�รและสถ�นศึกษ�

	บุคลากร จำานวน	(คน) ร้อยละ

1 ผู้นิเทศงาน ระบุตำาแหน่ง

2 ผู้ประสานการดำาเนินการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รวม

ตารางที่	2 แสดงคุณวุฒิของผู้นิเทศง�นและประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นของผู้นิเทศง�น

	ตำาแหน่ง

	คุณวุฒิระดับปริญญา ประสบการณ์การทำางาน

เทียบกับมาตรฐาน

การดำาเนินสหกิจ

ศึกษา

ต่ำ�กว่�

ปริญญ�

ตรี

ปริญญ�

ตรี

ปริญญ�

โท-เอก

น้อยกว่� 

1 ปี
1 - 3 ปี

ม�กกว่� 

3 ปี

เป็นไป

ต�ม

ม�ตรฐ�น

ไม่เป็น

ไปต�ม

ม�ตรฐ�น

1. วิศวกรเครื่องกล

2. วิศวกรไฟฟ้�

3. นักเทคโนโลยี

    ส�รสนเทศ 

รวม

ร้อยละ

ตารางที่	3 แสดงจำานวนนักศึกษาสหกิจศึกษา	ใน	พ.ศ.	2553 จำ�แนกต�มส�ข�วิช�/หลักสูตรและสถ�น

ศึกษ�

สาขาวิชา/หลักสูตร
	จำานวนนักศึกษา	(คน)

มทส จุฬ� มข รวม

1 วิศวกรรมเคมี

2 วิศวกรรมเครื่องกล

รวม
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ตารางที่	4 แสดงทรัพยากรที่ใช้ในการดำาเนินการจัดสหกิจศึกษา	ใน	พ.ศ.	2553	จำ�แนกต�มส�ข�วิช� 

สาขาวิชา/หลักสูตร
	จำานวน

นักศึกษา	(คน)

งบประมาณเฉลี่ย(บาทต่อคน)

เบี้ยเลี้ยง/ค่�

ตอบแทน

สวัสดิก�ร ก�รดำ�เนิน

โครงง�น/

ง�น

รวม

1 วิศวกรรมเคมี

2 วิศวกรรมเครื่องกล

รวม

ตารางที่	5	แสดงกระบวนการวัดและประเมินผลสหกิจศึกษา	ใน	พ.ศ.	2553	จำ�แนกต�มส�ข�วิช�

สาขาวิชา/หลักสูตร

กระบวนการวัดและประเมินผล

มีก�ร

ประเมินผล

ก�รปฏิบัติ

ง�น

มีก�ร

ประเมินผล

ก�รดำ�เนิน

โครงง�น

มีก�ร

ประเมิน

พัฒน�ก�ร

ของนกัศกึษ�

มีก�ร

ประเมินผล

ผ่�น/ไม่ผ่�น 

จุดเด่น/จุด

ด้อย

มีก�รแจ้งผล

ก�รประเมิน

กลับไปยัง

สถ�นศึกษ�

1 วิศวกรรมเคมี

2 วิศวกรรมเครื่องกล

เฉลี่ย
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 5.	ผลการดำาเนินการสหกิจศึกษา

ตารางที่	 6	 แสดงโครงงาน/งานสหกิจศึกษาที่มีการนำามาใช้ประโยชน์และผลกระทบเชิง

เศรษฐศาสตร์	ใน	พ.ศ.	2553	จำ�แนกต�มส�ข�วิช� 

สาขาวิชา/หลักสูตร

โครงงาน/งานสหกิจศึกษา

จำ�นวนโครง

ง�น/ง�น

ทั้งหมด

ร้อยละของ

โครงง�น/

ง�นที่ลุล่วง

ต�มเป้�

หม�ย

ร้อยละของ

โครงง�น/

ง�นที่มี

ก�รนำ�ม�ใช้

ประโยชน์

ผลกระทบเชิง

เศรษฐศ�สตร์ที่

เพิ่มขึ้นจ�กโครง

ง�น/ง�น

ประสิทธิภ�พ

ก�รทำ�ง�นที่

เพิ่มขึ้นจ�ก

โครงง�น/

ง�น1

1 วิศวกรรมเคมี

2 วิศวกรรมเครื่องกล

รวม/เฉลี่ย

ตารางที่	7	แสดงร้อยละของนักศึกษาสหกิจศึกษาที่ได้รับการเสนองาน	ถ้ามีตำาแหน่งงานและระดับ

ความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้นิเทศงาน	ใน	พ.ศ.	2553	จำ�แนกต�มส�ข�วิช� 

สาขาวิชา/หลักสูตร

นักศึกษา ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย

จำ�นวน (คน) ร้อยละของ

นักศึกษ�ที่ได้รับ

ก�รเสนอง�น

นักศึกษ�

สหกิจศึกษ�

ผู้นิเทศง�น

1 วิศวกรรมเคมี

2 วิศวกรรมเครื่องกล

รวม/เฉลี่ย

หม�ยเหตุ: ระบุร�ยละเอียดและหน่วยวัด อ�ทิ เวล�ลดลงเท่�กับ 5 น�ที
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ผู้เขียน



คู่มือก�รจัดสหกิจศึกษ�224



คู่มือก�รจัดสหกิจศึกษ� 195

ผู้เขียน

ชื่อ  ดร. ธีระสุต  สุขกำ�เนิด

วุฒิ  - Ph.D. (Chemical Engineering), Lehigh University, USA

  - M.S. (Chemical Engineering), Lehigh University, USA

  - วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์

ตำาแหน่ง  หัวหน้�ส�ข�วิช�วิศวกรรมเคมี 

  สำ�นักวิช�วิศวกรรมศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีสุรน�รี

หน่วยที่เขียน หน่วยที่ 1 และ 5

ชื่อ     ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร. บุญชัย วิจิตรเสถียร 

วุฒิ  - Ph.D.Tech.Sc. (Environmental Engineering), 

    Asian Institute of Technology

  - วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) สถ�บันเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี

  - วท.บ. (เคมีอุตส�หกรรม) สถ�บันเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี

ตำาแหน่ง  ผู้อำ�นวยก�รศูนย์บรรณส�รและสื่อก�รศึกษ�

  มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีสุรน�รี

หน่วยที่เขียน หน่วยที่ 1, 2 และ 3    

ชื่อ  ศ�สตร�จ�รย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้�น

วุฒิ  - Ph.D.(Educational Administration), University of Minnesota,USA 

               - M.A.(Educational Administration), University of Minnesota,USA

  - ค.บ. จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

  - อ.บ. จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

  - ว.ป.อ.19 วิทย�ลัยป้องกันร�ชอ�ณ�จักร

ตำาแหน่ง  น�ยกสม�คมสหกิจศึกษ�ไทย

หน่วยที่เขียน หน่วยที่ 1 และ 2 

ชื่อ	  ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร. ศิวัฒ  ไทยอุดม 

วุฒิ	  - Ph.D. (Food Science), University of Guelph, Ontario, Canada 

  - วท.ม. (เทคโนโลยีท�งอ�ห�ร) จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย    

    - วท.บ. (พัฒน�ผลิตภัณฑ)์ เกียรตินิยมอันดับ 2  

                  มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ 

ตำาแหน่ง  ผู้อำ�นวยก�รศูนย์สหกิจศึกษ�และพัฒน�อ�ชีพ 

  มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีสุรน�รี ( พ.ศ. 2552 - 2554 )

                            ผู้อำ�นวยก�รศูนย์กิจก�รน�น�ช�ติ

  มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีสุรน�รี

หน่วยที่เขียน	 หน่วยที่ 1 และ 2
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ชื่อ	  อ�จ�รย์ทวีศักดิ์ หมัดเน�ะ 

วุฒิ  - บธ.ม. (MBA) จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย 

  - ศศ.บ. (รัฐศ�สตร์) เกียรตินิยม มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง

ตำาแหน่ง  กรรมก�รบริห�รสถ�บันเสริมสร้�งขีดคว�มส�ม�รถมนุษย์

  สภ�อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย

หน่วยที่เขียน หน่วยที่ 2

ชื่อ  ดร. สุเมธ แย้มนุ่น

วุฒิ  -   Ph.D. (Applied Statistics and Research Methods), 

      University of Northern Colorado, USA

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

      University of Northern Colorado, USA

  -   กศ.บ. (มัธยมศึกษ�) วิทย�ลัยวิช�ก�รศึกษ� (ประส�นมิตร)

ตำาแหน่ง  เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ�

  สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ�  ( พ.ศ. 2550 - 2554 )

หน่วยที่เขียน หน่วยที่ 2
 

ชื่อ  ดร. กัณทิม� ศิริจีระชัย  

วุฒิ  - Ph.D. (Chemical Engineering), Dalhousie University, Canada

  - วท.ม. (เคมีเทคนิค) จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

  - วท.บ. (เคมี) มห�วิทย�ลัยขอนแก่น

ตำาแหน่ง  รองอธิก�รบดีฝ่�ยกิจก�รนักศึกษ� มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีสุรน�รี

                            ผู้อำ�นวยก�รศูนย์สหกิจศึกษ�และพัฒน�อ�ชีพ 

  มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีสุรน�รี ( พ.ศ. 2551 - 2552 )

หน่วยที่เขียน หน่วยที่ 2, 3 และ 4

ชื่อ  ดร. สัมพันธ์  ศิลปน�ฎ

วุฒิ  - วิศวกรรมศ�สตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (อุตส�หก�ร) 

     มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีสุรน�รี

  - บธ.ม. จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

  - วศ.บ. (ส�ข�วิศวกรรมเครื่องกล) มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์

ตำาแหน่ง  รองประธ�นบริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) จำ�กัด 

หน่วยที่เขียน หน่วยที่ 3
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ชื่อ  อ�จ�รย์สัมพันธ์ แป้นพัฒน์ 

วุฒิ  -  M.P.A., Temple University, USA

  -  น.บ. มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ 

  -  ร.บ. มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

   -  ประก�ศนียบัตรหลักสูตรกฎหม�ยมห�ชน รุ่นที่ 7

ตำาแหน่ง  ที่ปรึกษ�กิตติมศักดิ์ สม�คมโรงแรมไทย

หน่วยที่เขียน หน่วยที่ 4

ชื่อ  รศ.ดร.นำ�ยุทธ สงธน�พิทักษ์

วุฒิ  -   Ph.D. (Technology Management), 

      Technology University of the Philippines, Philippines

  -   M.Sc. (Electrical Engineering), Macquarie University,  

      Australia

  -   วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้�) จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย 

ตำาแหน่ง  อธิก�รบดี มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลธัญญบุรี

หน่วยที่เขียน หน่วยที่ 4

ชื่อ	  ดร.พิพัฒน์ วีระถ�วร

วุฒิ  -   Ph.D. (Natural Science), Swiss Federal Institute of Technology,

       Switzerland 

  -   วท.ม. (เกษตรศ�สตร์) มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์

  -   วท.บ. (เกษตรศ�สตร์) มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์

ตำาแหน่ง               น�ยกสม�คมอุตส�หกรรมพล�สติกชีวภ�พไทย (TBIA)

   ผู้จัดก�รฝ่�ยข�ย : หน่วยง�นพัฒน�เพื่อก�รเติบโตท�งธุรกิจองค์กร

   ส�ยง�นวัตกรรม บริห�รก�รขย�ยธุรกิจและคว�มยั่งยืน

   บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มห�ชน) บริษัทในกลุ่ม ปตท.

หน่วยที่เขียน หน่วยที่ 4

ชื่อ  ดร.พรชัย มงคลวนิช

วุฒิ  -    IEM, Harvard University,USA

  -    Ed.D. (Educational Management), Angeles University

   -    MBA. (Finance, Investment & Banking),  

        University of Wisconsin Madison,USA

  -    วศ.บ.(ส�ข�วิศวกรรมเครื่องกล) มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์

  -    ประก�ศนียบัตร วิทย�ลัยป้องกันร�ชอ�ณ�จักร

ตำาแหน่ง  อธิก�รบดี มห�วิทย�ลัยสย�ม

หน่วยที่เขียน หน่วยที่ 4
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ชื่อ  รองศ�สตร�จ�รย์ ดร. ไทย ทิพย์สุวรรณกุล

วุฒิ  -  ด.ด. (ส�ข�วัดผลก�รศึกษ�) จุฬ�ลงกรณ์ มห�วิทย�ลัย

                            -  ค.ม. (ส�ข�สถิติ ) จุฬ�ลงกรณ์ มห�วิทย�ลัย    

  -  กศ.บ. (ส�ข�คณิตศ�สตร)์ วิทย�ลัยวิช�ก�รศึกษ�บ�งแสน

ตำาแหน่ง  อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยวลัยลักษณ์ (พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2554)

หน่วยที่เขียน หน่วยที่ 5

ชื่อ  ดร. อรพินท์ สพโชคชัย  

วุฒิ  - Ph.D. (Public Administration), 

     State University of New York at Albany, USA

  - M.S. (Public Administration),

  Shippensburg State University, USA

  - ร.บ. (ก�รระหว่�งประเทศ) มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

ตำาแหน่ง  ผู้อำ�นวยก�รสถ�บันวิจัยและพัฒน�

  สำ�นักง�นรับรองม�ตรฐ�นและประเมินคุณภ�พก�รศึกษ� 

  (องค์ก�รมห�ชน)  ( พ.ศ. 2551 - 2554 )

หน่วยที่เขียน หน่วยที่ 5

ชื่อ  ดร. นฤมล รักษ�สุข 

วุฒิ  - Ph.D. (Library and Information Science), School of Information 

    Sciences, University of Pittsburgh, USA

  -  อ.ม. (บรรณ�รักษศ�สตร์) จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

  -  ศศ.บ. (บรรณ�รักษศ�สตร์) มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

ตำาแหน่ง  อ�จ�รย์ประจำ�ส�ข�วิช�เทคโนโลยีส�รสนเทศ สำ�นักวิช�เทคโนโลยีสังคม

  มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีสุรน�รี

  บรรณ�ธิก�ร
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