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ระบบการศึกษาสหกิจศึกษา

 มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ น�าระบบการศกึษาทีผ่สมผสาน
การเรียนกบัการปฏิบตังิาน (Work Integrated Learning) 
มาใช้ต้ังแต่เริม่เปิดการเรยีนการสอนในปีพทุธศกัราช 2541 
โดยมหาวิทยาลัยสนับสนุนให้นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาอย่างน้อย 1 ครัง้ โดยมรีะยะเวลา  1 ภาคการศกึษา 
หรือประมาณ  16  สัปดาห์  จึงจะส�าเร็จการศึกษา  ทั้งนี้ 
ในปัจจบุนัมหีลายหลกัสตูรท่ีก�าหนดให้นักศกึษาปฏิบัตงิาน
สหกจิศึกษามากกว่า 1 ครัง้

 กระบวนการของสหกจิศกึษาประกอบด้วย การเตรยีม
ความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานจริง  การสมัครงานและ 
การคัดเลอืกนกัศกึษา การปฏิบัตงิานสหกิจศกึษา ณ สถาน

ภาพรวมสหกิจศึกษา
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ประกอบการ  การนิเทศระหว่างการปฏิบัติงาน  โดย 
คณาจารย์นเิทศ  การประเมนิผลการปฏบิตังิานสหกจิศกึษา
ร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ

ความหมายของสหกิจศึกษา

  ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน (2554)  ได้ให้ความ

หมายของสหกิจศึกษาไว้ว่า  “เป็นระบบการศึกษาที่จัด 

ให้มีการเรียนการสอนในสถานศึกษาสลับกับการไปหา

ประสบการณ์ตรง จากการปฏบัิตงิานจรงิ ณ สถานประกอบ

การอย่างเป็นระบบ ด้วยความร่วมมือจากสถานประกอบ

การและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  เป็นระบบการศึกษาที่ผสม

ผสานการเรียนกับการปฏิบัติงาน  (Work  Integrated 

Learning) และ ด�าเนนิการโดยยดึมาตรฐานการด�าเนนิงาน

สหกิจศึกษาไทยเป็นหลัก”

ประวัติของสหกิจศึกษา

  สหกจิศกึษาเริม่ครัง้แรกเมือ่ปี ค.ศ. 1903 ส�าหรบันกัศกึษา 

วิศวกรรมศาสตร์ที่  Sunderland  Technical  College  
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ซึง่ปัจจบุนัคอื  University of Sunderland ต่อมาในปี ค.ศ. 

1906 Prof. Herman Schneider ได้น�าหลกัการของสหกจิ

ศึกษามาปรับใช้กบันกัศกึษาวศิวกรรมศาสตร์ที ่University 

of Cincinnati ท�าให้ Prof. Herman Schneider ได้รบัเกยีรติ

ว่าเป็นบดิาของสหกจิศกึษา

  ส�าหรบัประเทศไทย ได้มกีารก่อตัง้สมาคมสหกจิศกึษา

ไทย  (TACE  :  Thai  Association  for  Cooperative 

Education,  http://tace.or.th) เมือ่ปี พ.ศ. 2544 ซึง่เป็น

ความร่วมมอืระหว่างองค์กรผูใ้ช้บัณฑิต สถาบันท่ีจัดสหกจิ

ศึกษา องค์กรสนับสนุนสหกิจศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 

เพือ่ร่วมกนัพัฒนาสหกจิศกึษาให้เข้มแข็งก้าวหน้าและยัง่ยืน 

รวมท้ังเพือ่การประสาน ส่งเสรมิความร่วมมือกบัมหาวทิยาลยั

ในต่างประเทศ

  มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์น�าระบบสหกจิศึกษามาปรบัใช้ 

ตัง้แต่เปิดการเรยีนการสอน ในปีพุทธศกัราช 2541 เพือ่เป็น

กลยุทธ์ส�าคัญในการเพิ่มเติมประสบการณ์การท�างานจริง 

แก่นักศึกษาก่อนส�าเร็จการศึกษา  โดยมุ่งหวังให้บัณฑิต 

มคีวามพร้อมในการท�างาน เป็นทรพัยากรบคุคลทีม่คีณุค่า



......สหกิจศึกษา พัฒนาคน พัฒนางาน สร้างความส�าเร็จในอาชีพ......

9Cooperative Education and Career Development
      .........COOP WU HANDBOOK

ของประเทศและในระดบัสากล ทัง้นีม้หาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์

ได้รับรางวัลสถานศึกษาด�าเนินงานสถานศึกษาดีเด่น  ปี

พุทธศักราช  2554  จากส�านักงานคณะกรรมการการ

อดุมศึกษา (สกอ.)

หลักการของสหกิจศึกษา

 หลกัการทีส่�าคัญของสหกจิศกึษา คอื  การจดัให้นกัศกึษา

ได้รับประสบการณ์ตรงจากการไปปฏิบัติงานจริงในสถาน

ประกอบการอย่างน้อย  1 ภาคการศกึษา หรอืประมาณ 16 

สัปดาห์ โดยถอืเป็นส่วนหนึง่ของหลกัสตูรการเรยีนการสอน 

งานที่นักศึกษาปฏิบัติเกิดจากการวางแผนร่วมกันระหว่าง

สถานศึกษาและสถานประกอบการ มกีารรบัรองคณุภาพงาน

สหกจิศึกษาก่อนการสมคัรงานโดยคณาจารย์ประจ�าหลกัสูตร 

มีการประเมนิผลร่วมกันเพือ่พฒันาคณุภาพและศกัยภาพของ

นักศึกษา โดยกระบวนการทัง้หมดของสถานศกึษาและสถาน

ประกอบการด�าเนนิการร่วมกนัยดึตามมาตรฐานการด�าเนนิ

งานสหกจิศกึษาไทยเป็นหลกั
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วัตถุประสงค์ของสหกิจศึกษา

  1)  เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา  หลักสูตรการ

เรียนการสอนของมหาวิทยาลัยให้ทันสมัยและสอดคล้อง

กับความต้องการของสังคมและประเทศชาติ

  2) เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถในการ

ท�างานของนักศึกษาผ่านประสบการณ์การท�างานจริง 

ในสถานประกอบการ

  3)  เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาทางด้านอาชีพ 

การรู ้จักตนเอง  ให้สามารถเรียนรู ้และพัฒนาศักยภาพ 

ของตนไปสู่ความส�าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

  4)  เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากร

บุคคลกบัสถานประกอบการ ทัง้หน่วยงานภาครฐัและภาค

เอกชน รวมถงึสถาบนัการศกึษาทัง้ภายในและต่างประเทศ

  5)  เพื่อพัฒนาความร่วมมือในการท�าวิจัย  แลกเปลี่ยน

ความรู้และนวัตกรรม  ระหว่างสถาบันการศึกษากับสถาน

ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนให้เป็นรูปธรรม
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หลักสูตรสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดการศึกษาเป็นระบบ
ไตรภาค (Trimester) โดยก�าหนดให้ภาคการศึกษาสหกิจ
ศึกษา มีระยะเวลาปฏิบัติงาน 16 สัปดาห์และนักศึกษา 
ต้องกลบัมาเรยีนทีม่หาวิทยาลยัอย่างน้อย 1 ภาคการศกึษา

ก่อนส�าเร็จการศึกษา

ข้อแตกต่างของสหกิจศึกษาและการฝึกงาน

 ข้อแตกต่างของสหกิจศึกษาและการฝึกงาน
  1)  กระบวนการของสหกิจศึกษาเป็นการจัดการศึกษา
ที่เป็นระบบ มีระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควร คือ 1 ภาค
การศกึษา มกีารจดัเตรยีมความพร้อมนักศกึษาอย่างจรงิจงั 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ก�าหนดให้รายวิชาสหกิจศึกษา
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เป็นรายวิชาบงัคบัของ หลกัสตูร และสนับสนุนงบประมาณ 
บุคลากร  ตลอดจนการประสานงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ    
นักศึกษาสามารถปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการเสมือน
หนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราวของสถานประกอบการน้ันได้
อย่างมีคุณภาพ
  2)  สถานประกอบการนับเป็นภาคีที่ส�าคัญของสหกิจ
ศึกษา  โดยต้องเป็นสถานประกอบการที่มีนโยบายและ
พร้อมร่วมมือในการผลิตบัณฑิตในโครงการสหกิจ  โดยจัด
สิ่งแวดล้อม บรรยากาศทางวิชาการ  ลักษณะงานที่เหมาะ
สมกับวิชาชีพ    มีพนักงานที่ปรึกษาหรือพนักงานปรึกษา
ดแูลนักศกึษา และมค่ีาตอบแทนหรอืสวสัดิการท่ีเหมาะสม
ระหว่างการปฏิบัติงาน
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  3)  การประเมินผลการศึกษา  เป็นการประเมินผลร่วม
กันระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษา  และจัด 
ให้มีการนิเทศ ณ  สถานประกอบการอย่างน้อย  1  ครั้ง 
โดยคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา    ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก 
เพื่อสะท้อนถึงศักยภาพและการปรับตัวของนักศึกษา 
ในการท�างานเป็นหลัก
  4) ผลและประสบการณ์ทีค่าดว่าจะได้รบั คอืการพฒันา
บัณฑิตให้มีความพร้อมท้ังด้านวิชาการและวุฒิภาวะทาง
อารมณ์ในการท�างานร่วมกับบุคคลอื่น ซึ่งการฝึกงานไม่ได้
ก�าหนดจุดมุ่งหมายไว้อย่างชัดเจน

คุณสมบัติและเงื่อนไขของนักศึกษาสหกิจศึกษา

 1) คณุสมบตัพิืน้ฐาน
    1.1) ผูส้มคัรเป็นนกัศกึษาสหกจิศึกษาจะต้องสอบผ่าน
รายวิชาพืน้ฐานทีแ่ต่ละหลกัสตูรก�าหนดเป็นรายวชิาเงือ่นไข
ของสหกจิศกึษา
    1.2)  เป็นนกัศกึษาทีม่รีะดบัผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 
ไม่น้อยกว่า 2.00  ก่อนไปปฏิบัตงิานสหกจิศกึษา 2 ภาคการ

ศึกษาหรอื ณ วนัทีย่ืน่เรือ่งขอไปปฏิบัตงิานสหกจิศกึษา
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    1.3) เป็นผูท้ีม่คีวามประพฤตเิรยีบร้อย ไม่เคยต้องโทษ

ทางวินัยนกัศกึษาตัง้แต่ขัน้พกัการเรยีนข้ึนไป

    1.4) มสีขุภาพแขง็แรงสมบรูณ์และไม่มโีรคประจ�าตวั 

ท่ีส่งผลกระทบต่อการปฏบิตังิานในสถานประกอบการ

    1.5)  เป็นผูเ้รยีนผ่านรายวชิาเตรยีมสหกจิศกึษาโดย 

ได้รับระดบัคะแนนตวัอกัษร S

 2) คณุสมบัตทิีศู่นย์สหกจิศกึษาและพฒันาอาชพีก�าหนด 

    2.1) นกัศกึษาต้องปฏิบัตติามกระบวนการท่ีศนูย์สหกิจ

ศกึษาและพฒันาอาชพีก�าหนดอย่างครบถ้วน

 3)  เงือ่นไขอืน่ ๆ

    3.1) ผูป้กครองยนิยอมให้ปฏิบัตงิานสหกจิศกึษาได้

    3.2)  สามารถพ�านักในจังหวัดที่สถานประกอบการ 

ต้ังอยูไ่ด้
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หน้าที่ของนักศึกษาสหกิจศึกษา

  1)  นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ

เสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราวของสถานประกอบการ 

ในต�าแหน่งที่แต่ละหลักสูตรพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม 

กับความรู้ความสามารถของนักศึกษา

  2)  ระหว่างปฏิบัติงาน  นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตนตาม

ระเบียบของสถานประกอบการ  ปฏิบัติตามข้อบังคับของ

มหาวทิยาลยัลกัษณ์ ว่าด้วยวนิยันกัศกึษาระดบัปริญญาตร ี

พ.ศ. 2543 และประกาศมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ เร่ืองแนว

ปฏิบัติในการไปปฏิบัติสหกิจศึกษาส�าหรับนักศึกษา  พ.ศ. 

2556  และ  ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เรื่องแนว

ปฏิบัติในการไปปฏิบัติสหกิจศึกษาส�าหรับนักศึกษา (ฉบับ 

ที่ 2) พ.ศ. 2556 อย่างเคร่งครัด

  3)  นักศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย

จากสถานประกอบการ ซึง่หลกัสตูรเหน็ชอบว่าเป็นงานทีม่ี

คุณภาพเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของนักศึกษา

  4) หากเกิดปัญหาในการปฏิบัตงิาน นักศกึษาจะต้องรบี
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ติดต่ออาจารย์ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาประจ�าหลักสูตร 

หรอืเจ้าหน้าทีส่หกจิศกึษาเพือ่ร่วมกนัแก้ไขปัญหาอย่างทนั

ท่วงที

  5)  นักศึกษาต้องน�าเสนอผลการปฏิบัติงาน  และส่ง

รายงานสหกิจศึกษาแก่อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา  รวมทั้ง

ต้องจัดท�าแบบสอบถามการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาผ่าน

ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา  http://ced.wu.ac.th/

coopwu/index.php และส่งแผ่นซีดีรายงานสหกิจศึกษา

แก่ศนูย์สหกิจศึกษาและพฒันาอาชพี  หลงักลับจากปฏบิตัิ

งานสหกิจศึกษา

ประโยชน์ที่นักศึกษาสหกิจศึกษาจะได้รับ

  1) ทางด้านการศกึษา นกัศกึษาสามารถประยกุต์ความรู้ 

ภาคทฤษฎกีบัการท�างานในสถานประกอบการจรงิได้  ท�าให้ 

เข้าใจเนื้อหาของรายวิชาที่ศึกษาได้มากขึ้น

  2) มีโอกาสวางแผนชีวิต  มีความชัดเจนในเป้าหมาย 

ของชีวิต และมโีอกาสค้นพบตนเองจากงานทีป่ฏบิตั ิภายใต้ 

การปรึกษาและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
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  3)  มีโอกาสได้พัฒนาบุคลิกภาพ  ได้ฝึกความอดทน 

ในการท�างานร่วมกับบุคคลอื่นที่มีภูมิหลัง  และวิถีชีวิต 

แตกต่างกัน

  4) ได้เรียนรู้วัฒนธรรมการท�างาน  มีความเป็นผู้ใหญ่ 

เร็วขึ้น  สามารถพัฒนาทักษะการประสานงานกับบุคคล 

ต่าง  ๆ  ได้ดีขึ้น  สร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและสร้าง 

เครือข่ายความสัมพันธ์กับบุคคลในวิชาชีพของตน

  5) มโีอกาสได้รบัการเสนองานก่อนทีจ่ะส�าเรจ็การศกึษา

 6) อาจมีรายได้ระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

  7) เป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพพร้อมเพื่อการท�างาน
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ก่อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 1 ปีการศึกษา

  1) ลงทะเบียนเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษา  และยืนยัน

สิทธิ์การเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษา  ล่วงหน้าการภาคการ

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  2  ภาคการศึกษาผ่านระบบ

สารสนเทศสหกิจศึกษา http://ced.wu.ac.th/coopwu/

index.php

  2)  ลงทะเบียนเรียนรายวิชา  XXX-390  เตรียมสหกิจ

ศึกษา (Pre-Cooperative Education) 0.5(2-0-4) หรือ 

รายวชิา XXX 60 - เตรยีมสหกจิศกึษา (Pre-Cooperative 

Education) 1(0-2-1) ล่วงหน้าก่อนไปปฏิบัติสหกิจศึกษา  

2 ภาคการศึกษา รายวิชานี้เป็นรายวิชาที่เน้นการวางแผน

กระบวนการสหกิจศึกษา
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ชีวิตด้านอาชีพ  การฝึกทักษะการสมัครงาน  การสอบ

สัมภาษณ์  และความรู ้ท่ีจ�าเป็นในการปฏิบัติงาน  โดย

นักศึกษาต้องได้รับผลการเรียนในรายวิชานี้ในระดับ

คะแนน S จึงจะมีสิทธิ์สมัครไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ภาคการศึกษา ก่อนการปฏิบัติสหกิจศึกษา

  1) ก่อนการปฏิบัติสหกิจศึกษา 2 ภาคการศึกษา

    1.1) ตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา

    1.2)  หากนักศึกษามีความประสงค์จะเสนอสถาน

ประกอบการใหม่ ให้ยืน่ค�าร้องโดยใช้แบบฟอร์มเสนอสถาน

ประกอบการโดยนักศึกษา ต่อเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา ผ่าน

อาจารย์ผูป้ระสานงานสหกจิศกึษาประจ�าหลกัสตูร ภายใน

สัปดาห์ที่ 4 ของภาคการศึกษา

  2) ก่อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 1 ภาคการศึกษา

    2.1)  นักศึกษาส่งแบบยืนยันสิทธิ์การปฏิบัติงาน 

สหกิจศึกษา ในสัปดาห์ที่ 2 ของภาคการศึกษา
    2.2) ตรวจสอบรายชือ่นกัศกึษาสหกจิศกึษา รายชือ่
สถานประกอบการและส่งใบสมคัรงานสหกจิศกึษา รวมทัง้
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แบบเลือกล�าดับสถานประกอบการ ในสัปดาห์ที่ 3-4 ของ
ภาคการศึกษา  โดยนักศึกษาสามารถเลือกสถานประกอบ
การได้  3  ล�าดับ
    2.3) เข้ารบัการสอบสมัภาษณ์ตามทีแ่ต่ละหลกัสตูร
ก�าหนด
    2.4) ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์และรับแบบขอ
อนุญาตผู้ปกครอง
    2.5) ส่งแบบขออนญุาตผูป้กครองในสัปดาห์ท่ี 8 ของ
ภาคการศึกษา
    2.6) ผ่านการอบรมเสริมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาครบถ้วน  ตามที่ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ก�าหนด
    2.7)  เข้าร่วมกิจกรรม  “ส่งประดู่สู่สถานประกอบ
การ” และรับเอกสาร ดังนี้
      2.7.1) แบบแจ้งผลการตดิต่อสถานประกอบการ 
      2.7.2)  แบบแจ้งรายละเอียดที่พักและแผนที่
ตั้งสถานประกอบการ 
      2.7.3) แบบแจ้งแผนการปฏิบัติสหกิจศึกษา
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      2.7.4) แบบแจ้งรายละเอยีดงาน ต�าแหน่งงาน 
และพนักงานที่ปรึกษา 
      2.7.5) แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบตังิาน 
      2.7.6)  แบบบันทึกรายงานการปฏิบัติงาน 
สหกิจศึกษา  
    2.8)  รับหนังสือส่งตัวพร้อมแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษาโดยสถานประกอบการ 

ภาคการศึกษาที่ออกปฏิบัติสหกิจศึกษา

  1)  นักศึกษาต้องเดินทางถึงสถานประกอบการตามวัน
เวลาทีก่�าหนดให้รายงานตวั หากเกดิเหตขุดัข้องในระหว่าง
การเดินทางและไม่สามารถเดินทางไปถงึตามก�าหนดเวลาได้ 
ให้นกัศึกษารบีตดิต่อสถานประกอบการทางโทรศพัท์โดยเรว็

ที่สุดและหลีกเลี่ยงการเดินทางไปถึงสถานประกอบการใน 
วนัหยุด เพราะจะไม่สะดวกในการรายงานตวัและหาทีพ่กั
  2) นกัศกึษาต้องส่งแบบแจ้งรายละเอยีดท่ีพกัและแผนที่
ตั้งสถานประกอบการ  แบบแจ้งแผนการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา  แบบแจ้งรายละเอยีดงาน ต�าแหน่งงาน พนกังานที่



......สหกิจศึกษา พัฒนาคน พัฒนางาน สร้างความส�าเร็จในอาชีพ......

22 Cooperative Education and Career Development
  ...COOP WU HANDBOOK .........

ปรกึษา และแบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏบัิตงิาน มายงั
ศูนย์สหกจิศกึษาและพฒันาอาชพี ภายในสปัดาห์ที ่3 
  ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  จะท�าการจัดส่ง
เอกสารทั้งหมดให้อาจารย์นิเทศ  เพื่อตรวจสอบ  ให้ข้อ
แนะน�าเพิ่มเติม หรือให้ค�าปรึกษาระหว่างนิเทศงาน

หมายเหตุ: 
  กรณีที่พนักงานที่ปรึกษา  ไม่มีเวลาเขียนข้อมูลในแบบ
ฟอร์มต่าง  ๆ  ให้นักศึกษาสอบถามพนักงานที่ปรึกษาด้วย
วาจา แล้วให้นักศึกษาเป็นผู้จัดท�า ข้อมูลเสนอให้พนักงาน
ที่ปรึกษาตรวจและลงนาม    หากไม่สามารถส่งเอกสารถึง
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพได้ตามก�าหนด ควรแจ้ง
ต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพทางอีเมล์
หรือทางโทรศัพท์ทันที
  3)  นักศึกษาต้องส่งรายงานให้แก่พนักงานท่ีปรึกษา
อย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานและปรับ
แก้ไขให้เสรจ็เรยีบร้อยตามค�าแนะน�าของพนกังานทีป่รกึษา
  4) เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติสหกิจศึกษา ให้นักศึกษาน�า
เสนอผลการปฏิบัติงานต่อสถานประกอบการก่อนกลับ
มหาวิทยาลัย
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ภาคการศึกษาหลังกลับจากปฏิบัติสหกิจศึกษา

  1) นักศึกษาส่งรายงานให้อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา  
ภายในเวลาที่ก�าหนด 
  2) นักศึกษาน�าเสนอผลงานและเข้าร่วมกิจกรรม 
ทางวิชาการที่แต่ละหลักสูตรก�าหนด 
  3) นักศึกษาจะต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้สถาน 
ประกอบการและส�านักวิชาหน่วยงานละ 1 ฉบับ 
  4) นักศึกษาจะต้องส่ง แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
สหกิจศึกษาโดยสถานประกอบการ  แบบสอบถามโดย 
นักศึกษา และแผ่นซีดีไฟล์รายงาน พร้อมไฟล์การน�าเสนอ
ผลปฏิบัติงาน  ส่งที่ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  
ตามระยะเวลาที่ก�าหนด
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การขอลาหยุดระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

  นกัศกึษาจะต้องปฏบิตัติามระเบียบการขอลาหยดุ

งานของสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด อนึ่ง วันลาหยุด

งานของนักศึกษาขณะปฏิบัติงานเป็นหัวข้อหนึ่งในการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยสถานประกอบการ

การยกเลิกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

  1) นักศึกษาจะขอยกเลิกการปฏิบัติงาน หรือขอเลื่อน

การปฏิบัติงานได้เมื่อมีเหตุจ�าเป็น โดยยื่นค�าร้องต่อคณบดี

ส�านักวิชาที่ตนสังกัด  ทั้งนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจาก

คณบดีก่อนประกาศผลการสมัครงาน

แนวปฏิบัติที่นักศึกษาควรทราบ
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  2) เมือ่ประกาศผลการสมคัรงานแล้ว นกัศกึษาสหกจิ

ศึกษาทุกคนต้องไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการจะ

ขอยกเลกิหรอืเล่ือนก�าหนดการไปปฏบิตังิานไม่ได้ ยกเว้น

ในกรณท่ีีเจบ็ป่วยจนไม่สามารถไปปฏบิติังานได้ โดยกรณี

นี้จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ

ประกอบการพิจารณา

การประเมินผลการศึกษา

  1)  การประเมนิผลการศกึษา กระท�าเมือ่สิน้สดุการศกึษา
แต่ละภาคการศึกษา

  2)  การประเมินผลการศึกษาของรายวิชาสหกิจศึกษา 
และรายวชิาประสบการณ์วิชาชพีจะใช้ผลการประเมินเป็น
ระดับคะแนนตัวอักษร  ซึ่งมีความหมายและระดับคะแนน 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการศึกษา 
ขัน้ปริญญาตร ีพ.ศ. 2548

  3)  นักศึกษาจะต้องได้รับคะแนนประเมินผลในส่วน 
ของสถานประกอบการ และส่วนของอาจารย์นเิทศ ส่วนละ
ไม่ต�า่กว่า ร้อยละ 60 จงึจะผ่านการประเมนิผลรายวชิาเตรยีม
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สหกิจศึกษา  โดยจะได้รับผลประเมินในระดับคะแนนตัว
อกัษร “S”  โดยมเีกณฑ์การประเมินผลดงันี้

    3.1)  คะแนนจากส่วนของสถานประกอบการ    50 
คะแนน  ประกอบด้วย
      •  ผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถาน
ประกอบการ 40  คะแนน
      • ผลการประเมนิรายงานจากสถานประกอบการ  
10 คะแนน

    3.2) คะแนนจากส่วนของอาจารย์นิเทศ  50 คะแนน 
ประกอบด้วย
      •  ผลการประเมินจากอาจารย์นิเทศสหกิจ
ศกึษา   20  คะแนน
      •  ผลการประเมนิจากการน�าเสนอผลการปฏบิติั
งาน  20  คะแนน
(การสมัภาษณ์ หรอืการสมัมนา)       
      •    ผลการประเมินรายงานจากอาจารย์นิเทศ 

สหกิจศึกษา 10  คะแนน
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การลงทะเบียนเรียนซ�้า

  นักศึกษาที่ได้รับการประเมินระดับคะแนนตัวอักษร U 
ในรายวิชาสหกิจศึกษาจะไม่สามารถลงทะเบียนเรียน
รายวิชาสหกิจศึกษาซ�้าได้อีก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียน
รายวิชา XXX- 492 ปฏิบัติทักษะวิชาชีพ (Professional 
Internship) 2.5(0-40-0) หรือ รายวิชา XXX 60 - 492 
ปฏิบัติทักษะวิชาชีพ (Professional Internship) 8(0-40-
0) แทน
 
การเรียกตัวนักศึกษาสหกิจศึกษา
กลับจากสถานประกอบการ

  การเรียกตัวนักศึกษาสหกิจศึกษากลับจากสถาน
ประกอบการก่อนสิ้นสุดการปฏิบัติงาน  ศูนย์สหกิจศึกษา
และพัฒนาอาชีพโดยความเห็นชอบของคณบดี  สามารถ
ด�าเนินการเรียกตัวนักศึกษากลับจากสถานประกอบการ
ก่อนสิ้นสุดการปฏิบัติงานได้ในกรณีต่อไปนี้

  1)  การปฏิบัติงานของนักศึกษาอาจจะท�าลายช่ือเสียง
ของมหาวิทยาลัย  หรือ
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  2) สถานประกอบการแจ้งความประสงค์ขอให้นกัศึกษา
ยตุกิารปฏิบติังาน โดยชีแ้จงเหตผุลเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือ
  3)  นักศึกษาได้รับการปฏิบัติจากสถานประกอบการท่ี
ไม่เหมาะสม  จนอาจจะก่อให้เกิดอันตรายท้ังทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ หรือ
  4) มีเหตจุ�าเป็นอืน่ ๆ  ทีค่ณบดเีหน็ชอบให้นกัศกึษากลับ
จากสถานประกอบการก่อนระยะเวลาที่ก�าหนด
  การนับเวลาของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  กรณีการ
เปลีย่นสถานประกอบการทีไ่ม่ได้เกดิจากการบกพร่องของ
นักศึกษา  ให้นับเวลาต่อเนื่องและใช้ผลการประเมินของ
สถานประกอบการใหม่

การลงทะเบียนรายวิชาประสบการณ์วิชาชีพ

  1) นกัศกึษาทีม่คีณุสมบตัไิม่ครบถ้วนตามทีศ่นูย์สหกจิ
ศึกษาและพัฒนาอาชีพ  ก�าหนด  รวมท้ังนักศึกษาท่ีได้รับ
การประเมินผลการศึกษาของรายวชิาสหกจิศกึษาในระดบั
คะแนนตวัอกัษร U จะต้องลงทะเบยีนรายวชิาประสบการณ์
วชิาชพี ทัง้นี ้นกัศกึษาต้องยืน่ค�าร้องขอลงทะเบยีนรายวชิา
ประสบการณ์วชิาชพีต่อศนูย์สหกจิศกึษา และพฒันาอาชพี  
โดยผ่านความเห็นชอบของคณบดี
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  2)  ภาคการศกึษาทีล่งทะเบียนเรยีนรายวชิาประสบการณ์ 
วิชาชีพจะไม่สามารถลงทะเบียนรายวิชาอื่นได้อีก
  3) สถานประกอบการรายวิชาประสบการณ์วิชาชีพ 
เป็นสถานประกอบการคนละกลุ่มกับสถานประกอบการ 
สหกจิศกึษา โดยเป็นสถานประกอบการทีอ่าจารย์นเิทศงาน 
สามารถประสานงานได้อย่างใกล้ชิดและนิเทศงานได้ 
มากกว่า 1 ครั้ง เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา

การยื่นค�าร้องกรณีต่างๆ

 ค�าร้องต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัสหกจิศกึษาสามารถขอรบั

ได้ทีศ่นูย์สหกจิศกึษาและพฒันาอาชีพ หรอืดาวน์โหลดจาก

เว็บไซต์ http://coop.wu.ac.th ผลการพิจารณาค�าร้อง

จะมีผลตั้งแต่วันที่ได้รับการอนุมัติ  
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การลงทะเบียนและการขอส�าเร็จการศึกษา

1.  การลงทะเบียนเรียน
  การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาในรายวิชาสหกิจ
ศึกษา ศูนย์บริการการศึกษาจะเป็นผู้ลงทะเบียนเรียนให้
นกัศกึษา ตามรายชือ่และรหัสวชิาท่ีแจ้งเปิดโดยศนูย์สหกจิ
ศึกษาและพัฒนาอาชีพ  ภายในสัปดาห์แรกของการลง
ทะเบียนเรียนล่วงหน้า  โดยในภาคเรียนสหกิจศึกษา 
นกัศกึษาจะไม่สามารถลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาอืน่ใดได้อกี

2.  การช�าระเงิน
  หลังจากที่ลงทะเบียนเรียนวิชาสหกิจศึกษาหรือ
ประสบการณ์วิชาชีพแล้ว ส่วนการเงินและบัญชีจะเปิดให้
นักศึกษาสามารถช�าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ทันที 
หรือภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์แรกหลังเปิดภาคเรียน  

3.  การขอส�าเร็จการศึกษา
  3.1)  ให้นกัศกึษาปฏบิตัติามข้อก�าหนดของศูนย์บรกิาร
การศึกษา
  3.2)  ส�าหรับนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาสหกิจ
ศึกษาเป็นภาคการศึกษาสุดท้ายและคาดว่าจะส�าเร็จการ
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ศึกษา  นักศึกษาจะต้องยื่นค�าร้องขอส�าเร็จการศึกษา 

Online ผ่านเว็บไซต์ของศนูย์บรกิารการศกึษา http://ces.

wu.ac.th ให้เสร็จสิ้นทุกขั้นตอน ตามระยะเวลาท่ีศูนย์

บริการการศึกษาก�าหนด  โดยนักศึกษาสามารถอ่าน 

รายละเอียดขั้นตอนการขอส�าเร็จการศึกษาผ่านเว็บไซต์

ของศูนย์บริการการศึกษา โดย Login เข้าสู่ระบบ  เมนู 

“ยื่นค�าร้องขอส�าเร็จ”

ข้อควรระวัง
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  ก่อนที่นักศึกษาจะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  ขอให้

นักศึกษาตรวจสอบสถานะทางการเงินของตนเอง ว่ายังคง

มียอดค่าใช้จ่ายคงค้างอยูก่บัทางมหาวทิยาลยัหรือไม่ (ยอด

ค่าใช้จ ่ายคงค้างนี้ไม่รวมค่าใช้จ ่ายในภาคการศึกษา 

ที่นักศึกษาลงทะเบียนวิชา  สหกิจศึกษา)  โดยถ้าหาก

นักศึกษายังมีค่าใช้จ่ายคงค้างอยู ่กับทางมหาวิทยาลัย  

ส่วนการเงินและบัญชีจะสรุปยอดและส่งรายชื่อของ

นักศึกษามายังศูนย์บริการการศึกษาเพื่อยกเลิกการลง

ทะเบียนเรียนของนักศึกษา 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  -  ฝ่ายทะเบียนนักศึกษาและบัณฑิต  ศูนย์บริการ 

     การศึกษา โทร. 0 7567 3110 

  -  ส่วนการเงินและบัญชี โทร. 0 7567 3713, 

     0 7567 3720
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สิทธิการรักษาพยาบาล 
และการประกันอุบัติเหตุ

1.  กรณีการเจ็บป่วยด้วยอุบัติเหตุ 
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดท�าประกันอุบัติเหตุให้
นักศึกษาทุกคนโดยมีวงเงินคุ้มครองไม่เกิน 10,000 บาท/
ครั้ง  
  กรณีนักศึกษาส�ารองจ่าย สามารถน�าหลักฐานมาเบิก
เงินคืนที่สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
  หลกัฐานทีใ่ช้ในการเบกิเงนิประกนัอบุตัเิหต ุประกอบด้วย
  1) ใบเสร็จรับเงิน       (ฉบับจริง)
  2) ใบรับรองแพทย์       (ฉบับจริง)
  3) ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน  1 ฉบับ
  4) ส�าเนาบัตรประจ�าตัวนักศึกษา  1 ฉบับ
2.  กรณีเจ็บป่วยทั่วไป
  2.1)  สิทธิ์เบิกได้  นักศึกษาที่เป็นบุตรข้าราชการ  
รัฐวิสาหกิจ หรือมีสิทธิเบิกได้อื่นๆ ให้นักศึกษาใช้สิทธิตาม
สวัสดิการที่มีอยู่ (อายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์)
  2.2)  สิทธิ์ประกันสังคม
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  2.3)  สทิธิห์ลกัประกันสขุภาพ  มหาวิทยาลยัได้เข้าร่วม
โครงการหลักประกันสุขภาพกับโรงพยาบาลท่าศาลา  ให้
นกัศกึษาเข้ารับการรกัษาพยาบาลกบัโรงพยาบาลท่าศาลา
โดยไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่ายใด ๆ  ภายใต้สทิธคิุม้ครองของหลกั
ประกันสุขภาพ

    ปรึกษาเรื่องสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาล  ติดต่อ 
    สถานพยาบาล  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
    โทร. 0 7567 3122
   
งานทุนการศึกษา งานหอพัก และ งานทหาร

  นักศึกษาสามารถติดต่องานทุนการศึกษา งานหอพัก 
และงานทหาร ดังนี้
  •  งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา  
    โทร. 0 7567 3148-9
  •  งานหอพัก  ส่วนกิจการนกัศึกษา โทร. 0 7567 4013
  •  งานทหาร  ส่วนกิจการนกัศึกษา  โทร. 0 7567 3160
  ติดตามข่าวสารส่วนกิจการนักศึกษาได้ที่ 
  http://dsa.wu.ac.th
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ภาคผนวก
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แบบฟอร์มสหกิจศึกษา 

  1)  แบบค�าร้องทั่วไป 
  2) บันทึกรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
  3) แบบเสนอสถานประกอบการโดยนักศึกษา
  4) ใบสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา 
  5) แบบแจ้งยนืยนัสทิธิก์ารไปปฏบิตังิานสหกจิศกึษา 
  6) แบบอนุญาตให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจ 
   ศึกษาโดยผู้ปกครอง
  7) ใบสมัครงานสหกิจศึกษา 
  8) แบบเลือกล�าดับสถานประกอบการ 
  9) แบบแจ้งรายละเอียดที่พักและแผนที่ตั้งสถาน 
   ประกอบการ
    10) แบบแจ้งแผนการปฏิบัติสหกิจศึกษา
    11) แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงาน 
  12) แบบแจ้งรายละเอยีดงาน ต�าแหน่งงาน พนกังาน 
     ทีป่รึกษา
 13) แบบประเมินผลการปฏิบัตงิานนกัศกึษาสหกิจ 
     ศึกษาโดยสถานประกอบการ
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  14) แบบสอบถามนกัศกึษาหลังการปฏิบตังิานสหกจิ 
     ศกึษา
 15) แบบแจ้งผลการติดต่อสถานประกอบการ
  16) แบบประเมนิผลการปฏิบัติงานนกัศกึษาสหกจิ 
     ศึกษาโดยอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด

  ต�าแหน่ง  ผู้อ�านวยการศูนย์สหกิจศึกษา

    และพัฒนาอาชีพ

  โทรศัพท์  0 7567 3176

 E-mail: spadungs@wu.ac.th

นายเอกราช แก้วเขียว

  ต�าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายสหกิจศึกษา

  โทรศัพท์  0 7567 3183

 E-mail: kekkarat@wu.ac.th

 งานที่รับผิดชอบ

  •  งานบริหารทั่วไป งานแผนงาน และงบประมาณ

  •  งานวิจัยสถาบัน

  •  งานพัฒนาเครือข่ายสหกิจศึกษา

บุคลากรสหกิจศึกษา
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นางสาวภคนิตย์ ออสปอนพันธ์

  ต�าแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  โทรศัพท์  0 7567 3181

  E-mail:  apakhani@wu.ac.th 

 งานที่รับผิดชอบ

  • การสมัครงาน ประกาศผล ส่งตัว ส่งรายงาน 

  •  รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 

  •  งานอบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงาน 

    สหกิจศึกษา และก่อนส�าเร็จการศึกษา

  •  งานพัฒนาอาชีพ 

  •  งานบริการต�าแหน่งงานว่างและรับสมัครงาน
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นายอนันต์เดช ศรีราพร

  ต�าแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  โทรศัพท์  0 7567 3182

  E-mail:  sanantde@wu.ac.th

 ส�านักวิชา / หลักสูตรที่รับผิดชอบ

  • ส�านักวิชาการจัดการ

    -  หลักสูตรบริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์)

    -  หลักสูตรบริหารธุรกิจ (การเงิน)

    -  หลกัสตูรบรหิารธรุกจิ (การจดัการทรัพยากรมนุษย์

      และองค์การ)

    -  หลักสูตรบริหารธุรกิจ (การตลาด)

    -  หลักสูตรเศรษฐศาสตร์

  •  ส�านักวิชาสารสนเทศศาสตร์

    -  หลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล

    -  หลักสูตรนิเทศศาสตร์
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นางสาวอุบลรัตน์ โสสนุย

  ต�าแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  โทรศัพท์  0 7567 3175

  E-mail:  subonrat@wu.ac.th

  ส�านักวิชา / หลักสูตรที่รับผิดชอบ

  •  ส�านักวิชาการจัดการ

    -  หลักสูตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

  •  ส�านักวิชาศิลปศาสตร์

    -  หลักสูตรอาเซียนศึกษา

  •  ส�านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

    -  หลักสูตรวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ

    -  หลักสูตรวิศวกรรมโยธา

  -  หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า

    -  หลักสูตรวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ

    -  หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

    -  หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

    -  หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเล

      และชายฝั่ง
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นางแสงหทัย ขับกล่อมส่ง

  ต�าแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  โทรศัพท์  0 7567 3174

  E-mail:  jsanghat@wu.ac.th

 ส�านักวิชา / หลักสูตรที่รับผิดชอบ

  •  งานสหกิจศึกษาต่างประเทศ

  •  ส�านักวิชาศิลปศาสตร์

    -  หลักสูตรภาษาอังกฤษ

    -  หลักสูตรภาษาจีน
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นางสาวพักตร์ผ่อง  สมบุญญฤทธิ์

  ต�าแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  โทรศัพท์  0 7567 3177
  E-mail:  pakphong.so@wu.ac.th

 ส�านักวิชา / หลักสูตรที่รับผิดชอบ
  •  ส�านักวิชาการจัดการ
    -  หลักสูตรบัญชี
  •  ส�านักวิชาสารสนเทศศาสตร์
    -  หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
    -  หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
    -  หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์
  •  ส�านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
    -  หลักสูตรพืชศาสตร์
    -  หลักสูตรสัตวศาสตร์
    -  หลักสูตรประมง
    -  หลักสูตรอุตสาหกรรมเกษตร
    -  หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ
  •  ส�านักวิชาศิลปศาสตร์

    -  หลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ
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นายเริงศักดิ์  พันธมาศ

  ต�าแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  โทรศัพท์  0 7567 3128

  E-mail:  rerngsak.pa@wu.ac.th

  ส�านักวิชา / หลักสูตรที่รับผิดชอบ

  •  ส�านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

    -  หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

    -  หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม

  •  ส�านักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

    -  หลักสูตรรัฐศาสตร์

  - หลักสูตรนิติศาสตร์

  •  ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์

    -  หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงค�านวณ
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นางสาวกัญญา  หนูเดช

  ต�าแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  โทรศัพท์  0 7567 3128

  E-mail:  kanya.nu@wu.ac.th

 งานที่รับผิดชอบ

  •  งานระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา

  •  งานพัฒนาเว็บไซต์สหกิจศึกษา

  •  งานฐานข้อมูลนักศึกษาและสถานประกอบการ

  •  สื่อประชาสัมพันธ์ และนิทรรศการ

นางจุรีย์พร  แก้วเกิด

  ต�าแหน่ง  พนักงานธุรการ

  โทรศัพท์  0 7567 3113

  E-mail:  jureeporn.su@wu.ac.th

  งานที่รับผิดชอบ

  •  งานสารบรรณและธุรการ

  •  งานการเงินและพัสดุ
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ทัศนะจากผู้ประกอบการ

   “ผมตัดสินใจเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา  ตั้งแต่ 

ปี 2545 สมยัประจ�าการทีก่รงุกวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 

และรับนักศึกษาจากวลัยลักษณ์ปฏิบัติงานท่ีมาเลเซีย 

โดยตลอด  เป็นหน่วยงานแรกที่น�าสหกิจศึกษาของ

ประเทศไทยไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ  การจัดสหกิจ

ศึกษาจะแตกต่างจากการศึกษาในลักษณะเดิม  ที่อยู ่ 

ในห้องเรยีน และนัง่เรยีนโดยต�ารา นัง่ฟังอาจารย์  แต่นกัศกึษา

สหกิจศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  สามารถปฏิบัติงาน 

ได้ดเีทยีบเท่ากับพนักงานประจ�า ซึง่ผมถอืว่าเป็นประโยชน์

ทัง้สองฝ่ายในฝ่ายของหน่วยงาน นกัศกึษาและมหาวทิยาลยั  

ในต่างประเทศอัตราก�าลังของเรามีน้อย การที่ได้นักศึกษา

มีคุณภาพได้มาศึกษากับเรา นักศึกษาได้เรียนรู้งาน เราได้

งานแต่ท่ีส�าคัญที่สุดประเทศของเราได้ประโยชน์ในภาพ 

รวม  จากการติดตามนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ท่ีเคยปฏิบัติงานกับที่กัวลาลัมเปอร์  ทุกคนไปได้ดีในสาย 

อาชีพของตัวเอง  สหกิจศึกษาได้เปลี่ยนชีวิตมุมมอง  

ได้เรียนรู ้หลายสิ่งหลายอย่างที่จ�าเป็น  โดยเฉพาะชีวิต 
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ในต่างประเทศ บางคนได้ท�างานกบับรษิทัต่างประเทศเลย 

ทุกวันนี้ก็ยังท�างานอยู่ในต่างประเทศ  ถ้าไม่มีสหกิจศึกษา

ผมคิดว่าโอกาสคงยาก หากเทียบกับนักศึกษาที่อยู่ในส่วน

ภูมิภาค  โดยสรุปผมให้ความส�าคัญกับสหกิจศึกษามาก  

และเชือ่มัน่ในคณุภาพของนักศกึษาท่ีผ่านระบบนี ้ผมคดิว่า

สิ่งนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ที่ดีที่สุด”

 นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์

 รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
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  “บริษัทฯ  กลุ่มสมบูรณ์  เป็นสถานประกอบการ 

ด้านการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของไทย  และสืบเนื่องจาก 

วิสัยทัศน์ขององค์กรที่ไม่ได้มุ่งเพียงแค่การสร้างผลิตภัณฑ ์ 

แต่อยากมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมทางด้านการศึกษา   

โดยมองว่าในการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพนั้น  ต้องเกิดจาก 

ความร่วมมือจากหลายฝ่ายโดยเฉพาะจากสถานประกอบ 

การ แนวความคิดของสหกิจศึกษาที่เชื่อมโลก 2 ใบ ให้เป็น 

หนึง่เดยีวกนั คอืโลกของการศกึษา และโลกของการท�างาน  

โดยมนีกัศึกษาอยูต่รงกลาง เป็นส่วนส�าคญัในการกล่อมเกลา 

และหล่อหลอมนักศึกษาให้บัณฑิตท่ีตอบโจทย์  มีคุณภาพ 

และมีความพร้อมในการท�างาน   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  

มีความเข้มแขง็ด้านสหกจิศกึษามาก การท่ีอาจารย์เดนิทาง 

มานิเทศนักศึกษาทุกสถานประกอบการท่ีกระจายอยู ่ 

ทั่วประเทศ แสดงถึงความใส่ใจในการผลตินกัศกึษาทีไ่ม่ได้ 

ปล่อยให้สถานประกอบการดูแลนักศึกษาฝ่ายเดียว ท�าให้ 

เกิดกระบวนการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงกับความต้อง 

การทีแ่ท้จรงิ ทีส่�าคญัจะน�าไปสูค่วามร่วมมอืท�าวจิยัต่อยอด

ในเชิงธุรกิจหรือโครงงานต่าง ๆ ที่สามารถสร้างประโยชน์
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แก่ประเทศชาติได้มากข้ึนสหกิจศึกษาจึงเป็นวิธีพัฒนา 

คุณภาพนักศึกษาท่ีตรงกับความต้องการสถานประกอบ

การในสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต”

ดร.อัสนียา สุวรรณศิริกุล

ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร บริษัทกลุ่มสมบุรณ์
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ทัศนะจากนักศึกษาสหกิจศึกษา

  “สหกิจศึกษา  แม้เป็นรายวิชาหน่ึงตามโครงสร้าง 

หลักสูตรมหาวิทยาลัย แต่การออกไปปฏิบัติงานจริงตลอด 

ระยะเวลาส่ีเดือน  นับเป็นฐานท่ีส�าคัญอย่างมากต่อการ 

ใช้ชีวิตและการท�างานในอนาคต  ประสบการณ์การปฏิบัติ 

สหกิจศึกษา ณ  บริษัทอมรินทร์  พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชชิ่ง  

จ�ากัด  (มหาชน)  ในต�าแหน่งผู้ช่วยบรรณาธิการ  น�ามาสู่ 

ความเปลี่ยนแปลงมากมาย  ท้ังจากการเรียนรู้งาน  เรียนรู้ 

สงัคมและสภาพแวดล้อมท่ีกว้างและต่างบรบิทออกไป และ 

เรยีนรูท้ีจ่ะปรบัตวัอย่างไรให้เข้ากบังานในสภาวะต่างๆ เข้า 

กบัเพือ่นร่วมงานต่างโอกาสต่างวยั ตลอดจนการปฏบิตังิาน 

จริง พลาดจริง ประสบความส�าเร็จจริงๆ ทุกประสบการณ์ 

เป็นการเตรียมความพร้อมสู่โลกการท�างานจริง  เพราะ 

ตลอดระยะเวลาสีเ่ดอืนทีไ่ดล้งมือปฏิบตัิ หล่อหลอมให้เกิด 

ทักษะต่างๆ  น�ามาสู่ชีวิตการท�างานที่มั่นใจและคล่องตัว 

ยิ่งขึ้น  อีกทั้งยังมีคอนเนคชั่นต่างๆ  ซึ่งคงไม่อาจปฏิเสธได้ 

เลยว่าไม่ส�าคัญในยุคการท�างานปัจจุบันน้ี  การออกปฏิบัติ 

สหกิจศึกษายังตอบค�าถามได้อีกด้วยว่า  ขอบเขตงานท่ีท�า 



......สหกิจศึกษา พัฒนาคน พัฒนางาน สร้างความส�าเร็จในอาชีพ......

75Cooperative Education and Career Development
      .........COOP WU HANDBOOK

อยูน่ัน้เหมาะกับตวัเองหรอืไม่อย่างไรหากก้าวสูก่ารท�างาน 

จรงิ นอกจากเป็นฐานส�าคญัสูก่ารท�างานแล้ว ยงัช่วยให้หา 

ค�าตอบอนาคตการท�างานได้อีกด้วย”

นางสาวกีรติพร  แซ่ฮ�่า (นักศึกษาผู้พิการทางสายตา)

ส�านักวิชาศิลปศาสตร์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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  “การไปสหกิจศึกษา ได้เปิดโอกาสการเรียนรู้จาก 

การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ  เป็นระยะเวลา  

4  เดือน  เป็นช่วงเวลาท่ีมีคุณค่าอย่างมาก  ผมมีโอกาส 

ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ดีๆ  มากมาย  ท้ังเร่ืองระเบียบ 

วินัย  ความรับผิดชอบ  ความกล้าคิดกล้าแสดงออก  และ 

ทีส่�าคญักล้าทีจ่ะลงมือท�า สิง่เหล่านีถ้อืเป็นเรือ่งส�าคญัมาก 

ส�าหรับคุณลักษณะบัณฑิตพึงจะมี  ระหว่างการปฏิบัติ 

สหกิจศึกษา  ผมไปสหกิจศึกษา  ณ  บริษัท  ท้อปโกลฟ  

เมดิคอล  (ไทยแลนด์)  จ�ากัด  ผมได้  จัดท�าโครงงานสหกิจ 

ศึกษา  เรื่อง  “ติดตั้งระบบท่อน�้าร้อนรีไซเคิลในถังสาร 

ช่วยจับตัว”  และผลของโครงงานท�าให้เกิดการปรับปรุง 

กระบวนการผลิตถุงมือยางที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

  และตอนนี้ผมได้กลับมาท�างานท่ีบริษัทแห่งนี ้

โดยไม่ต้องผ่านการสมัครหรือสัมภาษณ์ใดๆ  โดยได้ฐาน 

เงินเดือนเริ่มต้นที่สูงกว่านักศึกษาจบใหม่คนอื่นๆ อีกด้วย  

ทั้งนี้ก็เป็นเพราะการปฏิบัติสหกิจศึกษาในครั้งนั้นนั่นเอง”
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นายอภิสิทธิ์  ทองนอก (นักศึกษาสาขาวิศวกรรมวัสดุ)

ส�านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์





......สหกิจศึกษา พัฒนาคน พัฒนางาน สร้างความส�าเร็จในอาชีพ......

79Cooperative Education and Career Development
      .........COOP WU HANDBOOK

  วันที.่....... /.........../ ............
........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................



......สหกิจศึกษา พัฒนาคน พัฒนางาน สร้างความส�าเร็จในอาชีพ......

80 Cooperative Education and Career Development
  ...COOP WU HANDBOOK .........

  วันที.่....... /.........../ ............
........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................


