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 แนวคิดสหกิจศึกษาในการพัฒนา 
คุณภาพบัณฑิต มวล.   

เอกราช แก้วเขียว 
ศูนยส์หกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
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หัวข้อการบรรยาย 
    1. แนวคิดสหกิจศึกษา 
    2. กระบวนการสหกิจศึกษา 
    3. เอกสารส าคัญที่เกี่ยวข้อง          
   กับสหกิจศึกษา 
    4. กิจกรรม 
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 เรียนภาคทฤษฎีในห้องเรียน 

 เรียนภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ 

 ฝึกปฏิบัติงานขั้นพื้นฐาน (Basic Training) ในสถานศึกษา 

 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ   (Professional Training)                  

ในสถานประกอบการ  (ภาคสนาม) 

การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
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 จัดหาสถานประกอบการที่พร้อมและเหมาะสม                     
ไดไ้ม่เพียงพอ 

 ประสบการณ์ที่ได้จากการปฏิบัติงาน ไม่ตรงกับสาขาวิชา 
และวิชาชีพ 

 ระยะเวลาปฏิบัติงานสั้นเกินไป (ภาคฤดูร้อน) 
 ขาดการสอนงานและการนิเทศงานที่ดี 
 ขาดการประเมินผลที่เป็นระบบและได้มาตรฐาน 

ปัญหาการจัดประสบการณ์ภาคสนาม 
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ที่มา : แนวคิดสหกิจศึกษาในประเทศไทย 

            เสียงสะท้อน : คุณภาพบัณฑิตไทย 
 ทฤษฎีจัด ปฏิบัติไม่เป็น 
 มีความรู้ ไม่สู้งาน 
 ขาดทักษะภาษาต่างประเทศ                     
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 

 ต้องฝึกอบรมเพิ่มเติมจึงจะท างานได้ 
 สหกิจศึกษา : (รู้ชัด ปฏิบัติได้)  



         ศักยภาพของคนยุคใหม่ 

  12 
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 ประวัติสหกิจศึกษาไทย 
           

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จัดสหกิจศึกษา

ครั้งแรกในประเทศไทย ปี พ.ศ.2536 

 ผู้น าสหกิจศึกษามาปรับใช้เป็นคนแรกของประเทศไทย 

     ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน 



         
 คศ. 1983 (พ.ศ.2526) จัดตั้งสมาคมสหกิจศึกษาโลก WACE 
   (World Association for Cooperative education)  
   พ.ศ.2536  บัญญัติศัพท์ “สหกิจศึกษา” (23 ปี)  
     จากค าภาษาอังกฤษ  Cooperative Education  
   15 สิงหาคม พ.ศ. 2544 จัดตั้งสมาคมสหกิจศึกษาไทย (15 ปี) 
 พ.ศ. 2553  สกอ. ประกาศยกย่อง 
     ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน: บิดาแห่งสหกิจศึกษาไทย 

เหตุการณ์ส าคัญ : COOP Time Line 



ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน  
อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  

“บิดาแห่งสหกิจศึกษาไทย” 
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เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา  
สถาบันอุดมศึกษา 9 ภูมิภาคทั่วประเทศ 
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เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา  
สถาบันอุดมศึกษา 9 ภูมิภาคทั่วประเทศ 

1. ภาคเหนือตอนบน   : ม.เชียงใหม่ 
2. ภาคเหนือตอนล่าง      : ม.นเรศวร 
3. ภาคกลางตอนบน       : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
                                    ราชมงคลธัญบุรี  
4. ภาคกลางตอนล่าง       : ม.สยาม 
5. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน :  ม.ขอนแก่น 
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เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา  
สถาบันอุดมศึกษา 9 ภูมิภาคทั่วประเทศ 

6. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง : ม.สุรนารี  

7. ภาคใต้ตอนบน  : ม.วลัยลักษณ์ (ภูเก็ต - ชุมพร) 
              เว็บไซต์ Uppersouthcoop.org 

8. ภาคใต้ตอนล่าง   : ม.สงขลานครินทร์  

9. ภาคตะวันออก    : ม.บูรพา  



13 
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     รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 

      วันสหกิจศึกษาไทย  6 มิถุนายน  2544  

                   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ : 

       สถานศึกษาด าเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาต ิ 



Time line ความภาคภูมิใจ 

พ.ศ. 2553 รางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ  

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร) 

 

นายวีระพงษ์ วรประโยชน์ ดร.วีระพงษ์ วรประโยชน์ 
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Time Line ความภาคภูมิใจ 

พ.ศ. 2554 รางวัลสถานศึกษาด าเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ 



17 นายภัทรวุฒ ิทว ี(ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์) 

พ.ศ. 2555 รางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

Time Line ความภาคภูมิใจ 



18 นางสาวขนิษฐา โต๊ะอิสอ (ส านักวิชาศิลปศาสตร์) 

พ.ศ. 2556 รางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ 

ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ 

Time Line ความภาคภูมิใจ 



19 
นางสาวชมัยพร กุมารจันทร ์(ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร)  

พ.ศ. 2557 รางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ 

ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา  

Time Line ความภาคภูมิใจ 
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พ.ศ. 2557 รางวัลผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานศกึษา  

Time Line ความภาคภูมิใจ 



21 นายนฤพล อินทองช่วย (ส านักวิชาการจัดการ) 

พ.ศ. 2558 รางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ 

ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ  

Time Line ความภาคภูมิใจ 



22 
นางสาวกีรตพิร แซ่ฮ  า (ส านักวิชาศิลปศาสตร์) 

พ.ศ. 2559 รางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ 

ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ  

Time Line ความภาคภูมิใจ 



      รางวัลระดับชาติ  นักศึกษาสหกิจศึกษา 
วันสหกิจศึกษาไทย ปีพ.ศ. 2559  

นางสาวกีรติพร แซ่ฮ่ า   
หลักสูตรภาษาอังกฤษ  ส านักวิชาศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
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พ.ศ. 2559 รางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษารองดีเด่นระดับชาติ 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

นายอภิสิทธิ์ ทองนอก (ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรพัยากร) 

Time Line ความภาคภูมิใจ 



พ.ศ. 2560 รางวัลผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ  
ประเภทนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น 

นางสาวนพรัตน์ พรหมจรรย์ นักศึกษาหลักสูตรอาเซียนศึกษา 
ส านักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 



เข้ารับมอบรางวัลจาก  
นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. 2560 รางวัลผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ  
ประเภทนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น 
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Time line ความภาคภูมิใจ 

พ.ศ. 2561 รางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษารองดีเด่นระดับชาติ 
ด้านโครงงานด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการจัดการ  

นายวรวุฒิ หมัดโน้ต หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ส านักวิชาศิลปศาสตร)์ 



      ระบบการศึกษา ที่จัดให้มีการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
สลับ กับการไปหา ประสบการณ์ตรง จากการ ปฏิบัติงานจริง 
ณ สถานประกอบการ อย่างเป็นระบบ ด้วยความร่วมมือ จาก 
สถานประกอบการ และ ทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้องเป็นระบบการศึกษา 
ที่ผสมผสาน การเรียนกับการปฏิบัติงาน  
       (Cooperative and Work- Integrated Education: CWIE) 
และถือเป็น พันธกิจสัมพันธ์ (Engagement) ระหว่าง สถานศึกษา 
กั บ ส ถ า นป ร ะ ก อบก า ร  ใ น รู ป แ บบหนึ่ ง ที่ ด า เ นิ น ก า ร                                
โดยยึด มาตรฐานการด าเนินสหกิจศึกษาไทย เป็นหลัก (2558) 

  ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน : นิยามสหกิจศึกษา 



หลักการสหกิจศึกษา 
  

1. จัดประสบการณ์ตรง โดยปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 
อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร 

2. งานสหกิจศึกษา มีลักษณะ โครงงาน หรือ งานประจ าเชิง
ประสบการณ์ที่ตรงกับสาขาวิชาชีพ มีการรับรองคุณภาพงานจาก
คณาจารย์ประจ าหลักสูตรก่อนสมัครงาน 

3. มีกระบวนการคัดเลือกนักศึกษา และประเมินผลร่วมกัน 
4. มีค่าตอบแทน และสวัสดิการที่จ าเป็นต่อการท างาน 
5. ด าเนินการโดยยึดมาตรฐานการด าเนินงานสหกิจศึกษาไทย  
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แนวคิดหลักในการจัดสหกิจและ WIL 

1. การเตรียมความพร้อมด้านการประกอบอาชีพ  

(Career Development) เรียนรู้ทักษะและวัฒนธรรม 
การท างาน ท าให้บัณฑิตมีความสามารถเข้าสู่งาน  

(Employability) ตัดสินใจเลือกอาชีพ และพัฒนาตนเอง 

ให้มีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน   
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2. สหกิจศึกษาเป็น รูปแบบหนึ่ง                                  
    ของการบูรณาการระหว่างการเรียนรู้กับการท างาน  
   WIL (Work integrated Learning) 
3. การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้เป็นไปตามความ 

    ต้องการของตลาดแรงงาน 

แนวคิดหลักในการจัดสหกิจและ WIL 
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1. การศึกษาวิจัย   (Research) 
2. การศึกษาในต่างประเทศ  (Study Abroad) 
3. การฝึกสอน    (Student Teaching) 
4. การให้บริการชุมชน   (Community Service) 
5. สหกิจศึกษา    (Cooperative Education) 
6. การฝึกงาน    (Internships) 
7. การเรียนรู้ด้วยการบรกิารสังคม (Service Learning) 
8. การเวียนงานคลินิก   (Clinical Rotations) 
9. การฝึกปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม (Industry Attachments) 
10. การฝึกงานทางวิชาชีพ  (Professional Work Placements) 

The World Association for Co-operative Education: WACE 

รูปแบบการจัด WIL 
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      ความส าคัญและประโยชน์   

 สถานศึกษาจ านวนมาก ใช้สหกิจศึกษาเป็นแนวทาง
ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี    

    (มหาวิทยาลัย 126  แห่ง สกอ: 2559 ) 
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จ านวนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ประเภท จ านวน 

1.   สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  13 

2.   มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐบาล  22 

3.   มหาวิทยาลัยราชภัฏ   38 

4.   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  9 

5.   มหาวิทยาลัยเอกชน  74 

6.   วิทยาลัยชุมชน  20* 

รวม  156 

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2559) 



      ความส าคัญและประโยชน์   



      ความส าคัญและประโยชน์   



      ความส าคัญและประโยชน์   
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      ความส าคัญและประโยชน์   



หลักสูตรสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

1 ครั้ง 
2 ครั้ง 
3 ครั้ง 



หลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1.  ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ :   

 หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงค านวณ  

2.  ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์ :  

 นิเทศศาสตร์ 

 การจัดการสารสนเทศดิจิทัล (สหกิจศึกษา 2 ครั้ง) 

 วิศวกรรมซอฟแวร์  

 เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 

 เทคโนโลยีสารสนเทศ  



หลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ) 

3.  ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร :   

 พืชศาสตร ์

 สัตวศาสตร์ 

 ประมง 

 เทคโนโลยีชีวภาพ   

 เทคโนโลยีอาหาร 



หลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ) 

4.  ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร :  
 วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ 
 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
 วิศวกรรมไฟฟ้า 
 วิศวกรรมโยธา  
 วิศวกรรมวัสด ุ
 เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 
 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 



หลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

1.  ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ : 

 อนามัยสิ่งแวดล้อม  

 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 



หลักสูตรด้านสังคมศาสตร ์

1.  ส านักวิชาศิลปศาสตร์ :  

 ภาษาอังกฤษ  

 ภาษาจีน  

 อาเซียนศึกษา   

 ไทยศึกษาบูรณาการ 



หลักสูตรด้านสังคมศาสตร ์

2.  ส านักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ :  

 รัฐศาสตร์ 

 นิติศาสตร ์



หลักสูตรด้านสังคมศาสตร์ (ต่อ) 

3.  ส านักวิชาการจัดการ (สหกิจศึกษา 3 ครั้ง) :  

 เศรษฐศาสตร์  

 บริหารธุรกิจ 

 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว  

 บัญช ี







  สหกิจ 1 ครั้ง 
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  สหกิจ 3 ครั้ง 
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บุคลากรศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
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ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โทร. 3176 

อ.ดร.อัตนันท ์เตโชพิศาลวงศ์ 

ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
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พี่เอกราช  แก้วเขียว  โทร. 3183 

 หัวหน้าฝ่ายสหกิจศึกษา 

 ภาพรวมศูนย์สหกิจศึกษาฯ 
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พี่ภคนิตย์  ออสปอนพันธ์  โทร. 3181 

 วิชาเตรียมสหกิจศึกษา 

 การฝึกอบรมเสริมทักษะก่อนและ
หลังจากปฏิบัติสหกิจศึกษา 

 งานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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พี่อุบลรัตน์  โสสนุย  โทร. 3175 

 ส. วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร 

 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
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พี่สุภารัตน์ สุขบรรจง  โทร. 3181 

 อาเซียนศึกษา 

 ภาษาอังกฤษ 

 ภาษาจีน  

 วิทยาศาสตร์เชิงค านวณ 

 การจัดการสารสนเทศดิจิทัล 

 ค่ายเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจ           
ศึกษาในต่างประเทศ 

 เว็บไซต์สหกิจศึกษาภาษาอังกฤษ 
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พี่แสงหทัย  ขับกล่อมส่ง  โทร. 3174 

 สหกิจศึกษาต่างประเทศทุกหลักสูตร 

 นักศึกษาแลกเปลี่ยนสหกิจศึกษาต่างประเทศ 

 รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาต่างประเทศ 

 โครงการพิเศษ (สหกิจศึกษาญี่ปุ่น) 

 โครงการยุทธศาสตร์สหกิจต่างประเทศ 

 งานรับรอง งานแปล 
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พี่พักตร์ผ่อง  สมบุญญฤทธิ โทร. 3177 

 บัญชี 

 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 วิศวกรรมซอฟแวร์ 

 เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น 

 พืชศาสตร์ / สัตวศาสตร์ / ประมง 

 เทคโนโลยีอาหาร /เทคโนโลยีชีวภาพ 

 ไทยศึกษาบูรณาการ 
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พี่อนันต์เดช  ศรีราพร  โทร. 3182 

 เศรษฐศาสตร์ / การตลาด  / การเงิน 

 การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ 

 โลจิสติกส์ 

 นิเทศศาสตร์  
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พี่เริงศักดิ์ พันธมาศ  โทร. 3128 

 รัฐศาสตร์ 

 นิติศาสตร์ 

 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 อนามัยสิ่งแวดล้อม 

 วิทยาศาสตร์เชิงค านวณ  
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พี่จุรีย์พร สุวรรณ โทร. 3113 

 ประสานงานด้านธุรการและ
เอกสารต่างๆ ของศูนย์สหกิจฯ  
 งานเลขานุการ 
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พี่กัญญา  หนูเดช โทร. 3128 

 ระบบสารสนเทศสหกิจ 
 ฐานข้อมูลและเว็บไซต์                 
ศูนยส์หกิจศึกษา 

 สื่อประชาสัมพันธ์องค์กร 
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ข้อมูลนักศึกษาและสถานประกอบการ มวล. 

ปีการศึกษา นักศึกษาสหกิจศึกษา   (คน) สถานประกอบการ 
(แห่ง) 

2544 495 301 
2545 446 273 

 
2555 

 
1,042 

 
736 

2556 1,439 975 
2557    982  690  
2558                 1,486 748  
2559 1,586 926 
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ปีการศึกษา ในประเทศ (คน) ต่างประเทศ (คน) 

2544 
2545 
2546 
2547 
2548 
2549 
2550 

  
  

2558 (1,486 คน) 
2559 (1,586 คน) 

495 
451 
455 
485 
711 
853 
716 

  
  

 1,462 (98.38%) 
 1,546 (97.47%) 

0 
6 
4 
5 
7 
11 
17 
  
  

24 (1.62%) 
40 (2.52%) 

ข้อมูลนักศึกษาและสถานประกอบการ มวล. 



ข้อมูลสหกิจศึกษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2545-2559 

ปีการศึกษา หลักสูตร นักศึกษา (คน) หน่วยงาน (แห่ง) ประเทศ 

2545 3 6 3 Malaysia 

2546 3 4 2 Malaysia 

2547 3 5 2 Malaysia 

2548 3 7 4 Malaysia / India 

2549 3 11 7 
Malaysia / Singapore / 
Australia  

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

2551 4 17 13 
Malaysia / Singapore / India / 
China / Taiwan 



ปีการศึกษา หลักสูตร นักศึกษา (คน) หน่วยงาน (แห่ง) ประเทศ 

2552 4 17 8 Malaysia / Singapore / China  

2553 5 19 9 Malaysia / India / China 

2554 6 15 7 
Malaysia / Singapore / India / 
Vietnam  

2555 5 25 10 
Malaysia / Singapore / 
Australia / Canada 

2556 11 33 15 Malaysia / Singapore / China 

ข้อมูลสหกิจศึกษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2545-2559(ต่อ) 



ปีการศึกษา หลักสูตร นักศึกษา (คน) หน่วยงาน (แห่ง) ประเทศ 

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

2558 7 24 15 

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

รวม 
12 

หลักสูตร 
(ไม่นับซ้ า) 

208 
109 แห่ง (นับซ้ า)  

51 แห่ง  
(ไม่นับซ้ า) 

15 ประเทศ 

ข้อมูลสหกิจศึกษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2545-2559(ต่อ) 



1) นักศึกษาได้รับค่าตอบแทนและหรือสวัสดิการจากสถานประกอบการที่ไป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา   ร้อยละ 64 

2) สถานประกอบการพึงพอใจการปฏิบัติงานของนักศึกษา  ร้อยละ 86.93  
3) สถานประกอบการน าโครงงาน/การปฏิบัติงานของนักศึกษา 

    ไปใช้ประโยชน์                              ร้อยละ 87.20 

4) สถานประกอบการระบุว่า 

    หากมีต าแหน่งงานว่างยินดีรับนักศึกษาเข้าท างาน       ร้อยละ 89 

ผลการประเมินนักศึกษาสหกิจศึกษา                          
ปีการศึกษา 2560  



Cooperative Education = Career  
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2. กระบวนการสหกิจศึกษา   



(1) กระบวนการ ก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

1. ประชุมนักศึกษาและคณาจารย์ประจ าหลักสูตร 
2. ยืนยันสิทธิ์ และ สมัครงานล่วงหน้า 2 ภาคการศึกษา  
   เช่น ไปสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่       3/2561             
ต้องยืนยันสิทธิ์ภายในภาคการศึกษาที่   1/2561             
ผ่านระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา     
http://ced.wu.ac.th/coopwu/index.php 

3. สมัครงานผ่านระบบฯ ตามปฏิทินสหกิจศึกษา 
4. ลงทะเบียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา Pre-coop 
  



(1) กระบวนการ ก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
5. จัดหาต าแหน่งงาน โดย 

  เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา  
     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     นักศึกษา 

6. คัดเลือกและสัมภาษณ์งาน  
7. เข้ารับอบรมเสริมไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง                        
(ดูประกาศของศูนย์สหกิจศึกษาฯ) 

8. ประกาศผลการคัดเลือก  
9. เข้าร่วม “กิจกรรมส่งประดู่”  
  



1.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกิจศึกษา 
  

ประเด็นการเตรียมความพร้อมนักศึกษา 

 หลักการสหกิจศึกษา 
 ประโยชน์ / ความส าคัญ

ของสหกิจศึกษาและ
ความเชื่อมโยงกับอาชีพ
ในอนาคต 

 บทบาทและหน้าที่ของ
นักศึกษาสหกิจศึกษา  



2.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรและสังคมการท างาน 
  

ประเด็นการเตรียมความพร้อมนักศึกษา 

 วัฒนธรรมองค์กร 
 ความส าคัญของทีมงาน 
 อาชีวอนามัย ความปลอดภัย 
 การเตรียมตัวเป็น

ผู้ประกอบการ 
 ระบบคุณภาพ 5ส , PDCA 

ISO ,  Halal , HACCP     



   3.ทักษะท่ีท าให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงาน  
      (Employability Skills) 

ประเด็นการเตรียมความพร้อมนักศึกษา 

 การวางแผนชีวิตและอาชีพ              
(Life and Career Plan)           

 เทคนิคการเลือกสถานประกอบการ 
 ทักษะการเขียนจดหมายสมัครงาน 
 เทคนิคการสัมภาษณ์งาน  



ประเด็นการเตรียมความพร้อมนักศึกษา 

 ทักษะการน าเสนอตนเอง
(บุคลิกภาพ) 

 ทักษะการใช้ภาษาและการสื่อสาร 
 ทักษะการสรุปความ 
 ทักษะการเขียนรายงานและน าเสนอ 
 ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
 ทักษะการคิดสร้างสรรค์และ

นวัตกรรม 

   3.ทักษะท่ีท าให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงาน  
      (Employability Skills) 



ประเด็นการเตรียมความพร้อมนักศึกษา 

 ทักษะการวางแผน จัดล าดับงาน 
 ทักษะการแก้ไขปัญหา              

เฉพาะหน้า 
 ทักษะการตัดสินใจ 
 ทักษะทางคอมพิวเตอร์ 

เทคโนโลยี 

   3.ทักษะท่ีท าให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงาน  
      (Employability Skills) 



การเตรียมความพร้อมในสถาบัน  
นักศึกษาต้องเข้าฟังการน าเสนอของรุ่นพ่ี 



การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา 



ค่ายเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ รุ่นที่ 1 
ณ มหาวิทยาลัย UniMap ประเทศมาเลเซีย  



ค่ายเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ           
รุ่นที่ 2 Malaysian Hospitality College กรุงกัวลาลัมเปอร์ 
ประเทศมาเลเซีย 24 – 28 มิถุนายน 2559 



ค่ายเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ           
รุ่นที่ 3  วันที่ 16 – 17 กันยายน 2560 จ.นครศรีธรรมราช 
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  รายงานตัว ปฐมนิเทศ ส่งตัวเข้า  แผนก 
  ปฎิบัติตามระเบียบของสถาน  ประกอบการและ

สถานศึกษา* 
  มอบหมายงาน จัดท าแผนการปฏิบัติงาน         
     16 สัปดาห์ และประสานงานภายใน 
  รายงานความก้าวหน้า ต่อ พี่เลี้ยงและ   
     อาจารย์นิเทศ และติดตามข่าวสาร        
     จากมหาวิทยาลัยเป็นระยะ ๆ 
  นิเทศงานสหกิจศึกษา 
  การน าเสนอผลการปฏิบัติงาน 
  ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

(2) กระบวนการ ระหว่าง ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 



ระหว่าง 

 กระบวนการ 
 การรับรายงานตัว การปฐมนิเทศ     
 การสอนงาน และส่งตัวเข้าแผนก  
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ภาคปฏิบัติสหกิจศึกษา   



มาตรฐานสหกิจศึกษาส าหรับนักศึกษา 

1.ต้องผ่านเงื่อนไขรายวิชาตามที่สถานศึกษาก าหนด 

2.ต้องมีคุณสมบัติที่จะส าเร็จการศึกษาและไม่อยูร่ะหว่างการถูก
ลงโทษทางวินัย 

3.ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออก
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

4.ต้องบันทึกรายงานการปฏิบัติงานประจ าวันหรือประจ าสัปดาห์ 



มาตรฐานสหกิจศึกษาส าหรับนักศึกษา 

5.ต้องส่งรายงานความก้าวหน้าต่อคณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศงาน 

ไม่ช้ากว่าสัปดาห์ที่ 10 ของการปฏิบัติงาน 

6.ต้องส่ง(ร่าง)รายงานฉบับสมบูรณ์ให้แก่ คณาจารย์นิเทศและผู้ 

นิเทศงานเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานและต้องปรับแก้ไขตามข้อแนะน า 

7.นักศึกษาต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อสถานประกอบการ 



8.รายงานต้องมีมาตรฐานเดียวกับรายงานทางวิชาการทั่วไป  

9.ต้องเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหลังจากการ 

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

มาตรฐานสหกิจศึกษาส าหรับนักศึกษา 
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 นักศึกษาส่งรายงานสหกิจศึกษา 

 เข้ารับการสัมภาษณ์หลังปฏิบัติงาน 

 เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ท างาน

ร่วมกับ นักศึกษาที่ปฏิบัติสหกิจศึกษา อื่น ๆ  

 ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

(3) กระบวนการ หลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 



การวัดและประเมินผลสหกิจ  

1. สถานประกอบการประเมิน                     ร้อยละ 50   
2. สถานศึกษาประเมิน                               ร้อยละ 50  

  ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน         ร้อยละ 20  
  รายงานสหกิจศึกษา                ร้อยละ 20  
  การน าเสนอผลการปฏิบัติงาน   ร้อยละ 10    

การตัดสิน      
1. นักศึกษาต้องได้คะแนนจากสถานประกอบการ  > 60%                              
2. นักศึกษาต้องได้คะแนนจากสถานศึกษา           > 60%   



ความแตกต่างกับการฝึกงาน 
  

1. การสนับสนุนเชิงนโยบายจาก ภาครัฐ สถานศึกษา และสถาน
ประกอบการที่ชัดเจน 

2. มีมาตรฐานสหกิจศึกษาไทย ครอบคลุม การเตรียมความพร้อม
นักศึกษา บทบาทหน้าที่สถานศึกษา /สถานประกอบการ   

3. เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย มีหน่วยกิต
ชัดเจน และการรับรองคุณภาพงานจากหลักสูตร 

4. ก าหนดระยะเวลาปฏิบัติงาน 1 ภาคการศึกษาหรือ 16 สัปดาห์ต่อเนื่อง 
5. มีสมาคมวิชาชีพก ากับดูแลด้านคุณภาพ TACE , WACE 



เป้าหมายของสหกิจศึกษา 

 1. รู้จักตน  

2. รู้จักคน 

3. รู้จักงาน 



   ระบบสหกิจศึกษา คุณค่าที่เหนือกว่าและมากกว่า 

รู้จักคน รู้จักงาน 

รู้จักตน 

The Bridge for Future Career And 

Professtional Success   

พัฒนาคน พัฒนางาน 

สร้างความส าเร็จ       

ในอาชีพ 



   โครงงานสหกิจศึกษา  



ลักษณะงานสหกิจศึกษา 
1. งานโครงงาน หรือ (Project) ที่ชัดเจน ตรงสาขา 

2. งานวิจัย ที่เกิดจากความต้องการของหน่วยงาน   

3. งานประจ าเชิงประสบการณ์จริง 

4. ความยากง่ายพอเหมาะกับ 16 สัปดาห์ 

5. มีพี่เลี้ยงที่ตรงสาขาหรือมีประสบการณ์  



    นายณฤพล  อินทองช่วย 54112693 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาการท่องเที่ยวและการบริการ 

ส านักวิชา การจัดการ  
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์



Foundation of Natural Resource Management 

• จุดเริ่มต้นการท างานนักส่ือความหมาย
ด้านอนุรักษ์ธรรมชาติ 

• ได้ความรู้พื้นฐานจากฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ 

สหกิจศึกษาครั้งที1่ : อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร 



Practice of Natural Resource Management 

• ได้ทักษะความรู้ที่สามารถน าไปปรับใช้ 
    ในการท างานจริง 
• เรียนรู้ทักษะการท างานเป็นทีม 
• พัฒนาตัวเองเพื่อก้าวสู่ขั้นต่อไป 



สหกิจศึกษาครั้งที่ 2 : อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 

Development of Natural Resource Management 

• เพิ่มขีด
ความสามารถใน
การท างาน 

• น าประสบการณ์
จากครั้งที่ผ่านมา
ปรับใช้ในการ
ท างาน 

• ได้รับความ
ไว้วางใจในการ
ท างาน 



Development of Natural Resource Management 

• มีความรับผิดชอบและการตัดสินใจด้วย
ตนเองกับการท างานจริง 

• ได้รับโอกาสเป็นผู้ส่วนหนึ่งของ             
ผู้พิทักษ์ป่า 

• มีส่วนร่วมสร้างผลงานให้กับหน่วยงาน 

สหกิจศึกษาครั้งที่ 2 อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 



ภาพที่ 1 ภาพที่เกิดจากการเดินร่างเส้นทางโดยใช้มือ ภาพที่ 2 ภาพที่เกิดจากการร่างโดยใช้คอมพิวเตอร์ 

แผนที่เส้นทางศึกษาธรรมชาติล าธารที่ 1 แค้มป์บ้านกร่าง   

Output From Natural Resource Management 



สหกิจศึกษาครั้งที่ 3  
บริษัทจอลลี่ ทราเวล จ ากัด 

• การท่องเที่ยว             
เชิงอนุรักษ์                      
กับการสร้างรายได้ 

• พัฒนาตนเอง       
สู่การท างานจริง 

• เข้าร่วมกลุ่มอนุรักษ์    
เต็มตัว ผู้พิทักษ์แนว
ปะการัง 

Career Path 

Professional Guide 



• พัฒนาทักษะที่เพิ่มขึ้นในการ                
ดูแลนักท่องเที่ยว และ 

• ทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 

Career Path สหกิจศึกษาครั้งที่ 3                                
บริษัทจอลลี่ ทราเวล จ ากัด 



Output of Public Relations 



      รางวัลระดับชาติ  นักศึกษาสหกิจศึกษา 
วันสหกิจศึกษาไทย ปีพ.ศ. 2558  

นายณฤพล  อินทองช่วย   
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   
สาขาการท่องเที่ยวและการ
บริการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  



















   รางวัลระดับชาติ  นักศึกษาสหกิจศึกษา       

นางสาวชมัยพร  กุมารจันทร์             
หลักสูตรวิศวกรรมเคมีและ
กระบวนการ 

ป ี2557   



1. ใบตอบรับ / ใบเสนองาน 
2. ใบแจ้งรายละเอียดงาน / ต าแหน่งงาน/พนักงานที่ปรึกษา 
3. เอกสารแจ้งข้อมูลที่พัก 
4. สถานที่ปฏิบัติงาน และผู้ที่ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน                  
ขณะปฏิบัติงาน 
5. แผนการปฏิบัติงาน 16 สัปดาห์ / โครงร่างรายงาน 
6. บันทึกการท างาน   
7. แบบประเมินนักศึกษา  

3.เอกสารส าคัญส าหรับนักศึกษา 



1.ใบตอบรับ   

  

 

 





(2) ข้อมูลนักศึกษาสหกิจศึกษา 

 



(2) ข้อมูลนักศึกษาสหกิจศึกษา (ต่อ) 

 



(2) ข้อมูลนักศึกษาสหกิจศึกษา (ต่อ) 

 



(2) ข้อมูลนักศึกษาสหกิจศึกษา (ต่อ) 

 



(3) เอกสารแจ้งรายละเอยีดงาน ต าแหน่งงาน / พนักงานที่ปรึกษา 

 



(3) เอกสารแจ้งรายละเอยีดงาน ต าแหน่งงาน / พนักงานที่ปรึกษา(ต่อ) 

 



(3) เอกสารแจ้งรายละเอยีดงาน ต าแหน่งงาน / พนักงานที่ปรึกษา(ต่อ) 

 



(4) เอกสารแจ้งข้อมูลสถานท่ีปฏิบัติงานที่พกัและผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน 

  

 

 



(4) เอกสารแจ้งข้อมูลสถานที่ปฏิบัติงานที่พักและผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน(ต่อ) 

  

 

 



(5) หัวข้อรายงาน / แผนการปฏิบัติงาน 16 สัปดาห์   



(5) หัวข้อรายงาน / แผนการปฏิบัติงาน 16 สัปดาห์ (ต่อ)   



(6) เอกสารบันทึกการปฏิบัติงาน 



(6) เอกสารบันทึกการปฏิบัติงาน(ต่อ) 



(7) แบบประเมินนักศึกษา 



(7) แบบประเมินนักศึกษา (ต่อ) 



(7) แบบประเมินนักศึกษา (ต่อ) 



(7) แบบประเมินนักศึกษา (ต่อ) 



ภาคีสหกิจศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ 



 ข้อคิดสหกิจ.. 2018 
  

1.ทบทวนและปรับปรุงตนเองตลอดเวลา  
2.ต้องเรียนรู้ให้ได้จากความผิดพลาด 
3.ให้เวลากับคนที่เรารักและรักเรา 
4.สร้างนิสัยรักการออม 
5.หาเวลาว่างเดินทางไปต่างประเทศ 

6.ออกก าลังกายทุกวัน  



 ข้อคิดสหกิจ… 
  

7.อ่านหนังสือทุกวัน  
8.รับประทานอาหารที่ดี มีประโยชน ์
9.เป็นคนตรงเวลา  
10.ใช้ชีวิตเพื่อทุกวันวันนี้  
11.คิดให้เป็น 

12.จดบันทึกเป็นประจ าวัน  



 ข้อคิดสหกิจ… 
  

13.ท าสมาธิทุกเช้า หรือ ก่อนนอน  
14.จงมีเพื่อนแท้อย่างน้อย 1 คน  
15.ปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ จงยอมรับความจริง  

16.จงเป็นคนดี มีความกตัญญู และซื่อสัตย์  
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 เอกราช แก้วเขียว 
 kekkarat@wu.ac.th 

Cooperative Education 
The Bridge for Future Career And Professtional Success   


