
แผนการขับเคลื่อนการจัดสหกิจศึกษา 8 เดือน และการส่งเสริมการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศ 
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

……………………………………………………………………….. 
 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์น าระบบสหกิจศึกษามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีตั้งแต่
เร่ิมเปิดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาว่าสหกิจศึกษาจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และเพื่อให้ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับทิศทางและนโยบายการ
พัฒนาของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นดังค าขวัญที่ว่า “เก่งวิชาการ เชี่ยวชาญการปฏิบัติ จบแล้วท างาน
ได้” มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงได้ขยายระยะเวลาการปฏิบัติสหกิจศึกษา จากเดิม 4 เดือนเป็น 8 เดือน ทั้งนี้ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2562 เป็นต้นไป เพื่อให้นักศึกษามีทักษะการประกอบอาชีพ มีความเชี่ยวชาญ ช านาญมากขึ้น และ
ส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษานานาชาติและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในองค์กรขนาดใหญ่ระดับชาติ เช่น การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศูนย์สหกิจศึกษาฯ จึงก าหนดแผนการขับเคลื่อนการจัดสหกิจศึกษา 8 เดือน และการ
ส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาต่างประเทศดังนี้         

1. แผนการขับเคลื่อนการจัดสหกจิศึกษา 8 เดือน   
1.1 แผนการระยะสั้น (ปีงบประมาณ 2564) 

1) การด าเนินการภายใน   
 จัดท าข้อมูลการก าหนดภาคการปฏิบัติสหกิจศึกษา 8 เดือน ของทุกหลักสูตร 
 ประชุมร่วมกับส านักวิชา เพื่อซักซ้อมแนวทางการจัดหาต าแหน่งงานสหกิจศึกษา ตาม

มาตรฐานสหกิจศึกษาไทยและนโยบายของมหาวิทยาลัย  และการคัดเลือกสถานประกอบการ 
(Premium) เพื่อเข้าเจรจาความร่วมมือเป็นสถานประกอบการ 8 เดือน 

 จัดอบรมหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาส าหรับคณาจารย์ใหม่ (หลักสูตรภายใน) 
2) การด าเนินการภายนอก 

 ศึกษาดูงานการจัดสหกิจศึกษา ณ สถานศึกษาและสถานประกอบการ  ประกอบด้วย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และศึกษาดูงานภาคเอกชน 
บริษัทฯ กลุ่มสมบูรณ์ เครือเบทาโกร  เครือซีพี และ เครือเซ็นทรัล 

1.2 แผนระยะกลาง (ปงีบประมาณ 2564 - 2565) 
1) การด าเนินการภายใน   

 ประชุมร่วมกับส านักวิชาในการจัดท าขอบเขตเนื้อหาการปฏิบัติสหกิจศึกษา 8 เดือน                    
(32 สัปดาห์) ของหลักสูตรเพื่อใช้เจรจาความร่วมมือกับสถานประกอบการ  

 ประชุมร่วมกับส านักวิชาก าหนดตัวชี้วัดการเจรจาและลงนามความร่วมมือ (MOU) หลักสูตร
ละ 4 หน่วยงาน คาดว่าจะมีสถานประกอบการลงนามความร่วมมือจ านวน 128  แห่ง  

 จัดท าสื่อวิดิทัศน์ / และจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมนักศึกษาสหกิจศึกษา 8 เดือน 
 ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศสหกิจศึกษาของศูนย์สหกิจศึกษาฯ และ หน่วยงานที่

เก่ียวข้องเช่น ศูนย์บริการการศึกษา  
 จัดท าแนวปฏิบัติว่าด้วยการด าเนินงานสหกิจศึกษา 8 เดือน (ครอบคลุมกระบวนการสหกิจ

ศึกษา ก่อน ระหว่าง และหลังปฏิบัติงานสหกิจศึกษา) และน าเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 ปรับปรุงหัวข้อการฝึกอบรมเพิ่มเติมแก่นักศึกษาให้สอดคล้องกับความสนใจและลักษณะวิชา 

เช่น งานสอน งานบริการในโรงแรม เป็นต้น 



 พัฒนาเครื่องมือประเมินผลสัมฤทธิ์แบบใหม่ และการจัดกิจกรรมสะท้อนคิด (Reflections) 
ส าหรับการปฏิบัติสหกิจศึกษา 8 เดือน 

 จัดอบรมอาจารย์นิเทศตามกระบวนการสหกิจศึกษาหลักสูตร 8 เดือน (หลักสูตรใหม่) 
 พัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม ( Joint Industry 

University Course) หรือหลักสูตรพันธุ์ใหม่ตามนโยบายการส่งเสริมของรัฐบาล 
2) การด าเนินการภายนอก 

 เข้าเจรจาความร่วมมือกับสถานประกอบการ (Premium) ของแต่ละหลักสูตรเพื่อแสวงหา
ความร่วมมือและการลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกัน 

 จัดประชุมร่วมกับสถานประกอบการเชิงพื้นที่ ในภูมิภาคต่าง ๆ เช่น พื้นที่ EEC และ นิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในภูมิภาคต่าง ๆ และนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

 เข้าเจรจาความร่วมมือกับหน่วยงานหรือภาคีความร่วมมือในต่างประเทศ เช่น สมาคมสหกิจ
ศึกษาไทย สมาคมสหกิจศึกษาแห่งเอเชียแปซิฟิก และสมาคมสหกิจศึกษาโลก 

 พัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม ( Joint Industry 
University Course) หรือหลักสูตรพันธุ์ใหม่ตามนโยบายการส่งเสริมของรัฐบาล 

 
 2. แผนการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาต่างประเทศ  

ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ด าเนินการจัดสหกิจศึกษาในต่างประเทศมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 และมีนักศึกษาไป
ปฏิบัติสหกิจศึกษาในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องทุกปี แต่จ านวนของนักศึกษาสหกิจศึกษาต่างประเทศ ยังมีสัดส่วนเป็น
จ านวนน้อยเมื่อเทียบกับนักศึกษาสหกิจศึกษาในประเทศ ข้อมูลปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษาสหกิจศึกษาทั้งสิ้น
จ านวน 2,086 คน ทั้งนี้เป็นนักศึกษาสหกิจศึกษาต่างประเทศ จ านวน 41 คน (ร้อยละ 0.50)   

ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ก าหนดแผนเพื่อส่งเสริมการการจัดสหกิจศึกษาในต่างประเทศดังนี้  
2.1 แผนการระยะสั้น (ปีงบประมาณ 2564) 

1) การด าเนินการภายใน   
 จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องแนวปฏิบัติการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาต่อเนื่อง

พ.ศ. 2564  (ลงนาม 24 พฤษภาคม 2564) 
 ประชุมร่วมกับส านักวิชา และหลักสูตรกลุ่มเป้าหมาย เพื่อหาแนวทางการส่งเสริมการ

ด าเนินงานสหกิจศึกษาต่างประเทศ ให้สอดคล้องกับตามมาตรฐานสหกิจศึกษาไทยและ
นโยบายของมหาวิทยาลัย    

 จัดให้มีการลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษาสหกิจศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 และมีระบบ
ติดตาม 

 จัดประชุมนักศึกษาสหกิจศึกษาต่างประเทศ และจัดอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจ
ศึกษาต่างประเทศทุกปี ประมาณ 1 - 2 หลักสูตร 

 จัดท าฐานข้อมูลสถานประกอบการและแนวปฏิบัติในการไปสหกิจศึกษาในแต่ละประเทศที่มี
นักศึกษาไปปฏิบัติสหกิจศึกษาเป็นประจ า 
 

2) การด าเนินการภายนอก 
 ประสานงานกับสถานประกอบการในต่างประเทศ เพื่อรักษาความสัมพันธ์และความร่วมมือ

อย่างยั่งยืน 
 



 
 
 
 

2.2 แผนระยะกลาง (ปงีบประมาณ 2564 - 2566) 
1) การด าเนินการภายใน   

 ประชุมร่วมกับส านักวิชาในการจัดท าขอบเขตเนื้อหาการปฏิบัติสหกิจศึกษา 8 เดือน                      
(32 สัปดาห์) ของหลักสูตรส าหรับการปฏิบัติงานในต่างประเทศ   

 ร่วมกับสมาคมสหกิจศึกษาไทย จัดอบรมหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาต่างประเทศ 
ส าหรับคณาจารย์นิเทศงานต่างประเทศ 

 น าเสนอข้อมูลนักศึกษาสหกิจศึกษาต่างประเทศที่น่าสนใจในรูปแบบสื่อวิดิทัศน์เผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์ของศูนย์สหกิจศึกษาฯ อย่างสม่ าเสมอเป็นปัจจุบัน  

 พัฒนารายวิชาพัฒนารายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ ร่วมกับ ส านักวิชาพหุภาษา
และการศึกษาทั่วไป ส าหรับหลักสูตรนานาชาติ และสามารถรองรับการจัดเรียนการสอนผ่าน
ระบบ E-learning ของมหาวิทยาลัย  

 ร่วมกับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจัดท าสื่อเรียนรู้ออนไลน์ในรูปแบบ  MOOC  โดยมี
เนื้อหาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง ประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศาสนา ชีวิตความเป็นอยู่ กฎระเบียบ ตลอดจนวัฒนธรรมการท างานของประเทศ
เป้าหมาย การใช้ภาษาในประเทศเป้าหมายในระดับที่ใช้การได้ ทักษะที่จ าเป็นในการท างาน
ในต่างประเทศ 

 ก าหนดให้นักศึกษาที่สนใจไปปฏิบัติสหกิจศึกษาในต่างประเทศ ลงทะเบียนและแจ้งความ
ประสงค์เพื่อไปปฏิบัติสหกิจศึกษาในต่างประเทศตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 และติดตามผลการทดสอบ
คะแนนภาษาอังกฤษของนักศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2 ทั้งนี้ นักศึกษาที่มีผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามที่ก าหนดต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมด้าน
ภาษาอังกฤษ (cooperative education training station) โดยส านักวิชาพหุภาษาและ
การศึกษาทั่วไปหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย  

 จัดค่ายเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาในต่างประเทศส าหรับนักศึกษาที่ จะไปปฏิบัติสหกิจ
ศึกษาในต่างประเทศ (จัดกิจกรรมชั้นปีที่ 3 หรือ ชั้นปีที่ 4) 
 

2) การด าเนินการภายนอก 
 ร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องร่วมกับสมาคมสหกิจศึกษาไทย (TACE) สมาคมสหกิจศึกษาโลก 

(WACE) และสมาคมสหกิจศึกษาสหกิจศึกษาแห่งเอเชียและแปซิฟิก (WACEISO@SUT) ใน
การเข้าร่วมประชุม ประชุมวิชาการ การวิจัย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจศึกษา
ต่างประเทศ 

 ขยายความร่วมมือกับ YEN-D Program ในการพัฒนาสหกิจศึกษาต่างประเทศในภูมิภาค
อาเซียน  

 แสวงหาความร่วมมือร่วมกับภาคีสหกิจศึกษานานาชาติอ่ืน ๆ และหรือการเจรจาเพื่อลงนาม
ความร่วมมือ (MOU) เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศ 
 

……………………………………………………………………….. 



 



 

ประมาณการจ านวนนักศึกษาสหกิจศึกษารหัส 62 ที่จะปฏบิัติสหกิจศึกษา 8 เดือน ระบบไตรภาค ข้อมูล ณ 9 มี.ค.2565 

ล าดับ หลักสูตร 
นศ. รหัส 62  

(คน) 

ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 
ภาคการศึกษาที่ ภาคการศึกษาที่ ภาคการศึกษาที่ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 ภาษาจนี 33       33 33         

2 ภาษาไทย 41         41 41       

3 วิทยาศาสตร ์ 33       33 33         

4 วิทยาศาสตร์ทางทะเล 17       17   17       

5 รัฐศาสตร์ 33         33 33       

6 นิติศาสตร์ (หลักสูตร ปี 2557) 63         63         

7 รัฐประศาสนศาสตร์ 58         58 58       

8 บัญช ี 85   85     85 85       

9 เศรษฐศาสตร์ 14 14       14 14       

10 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 107   107   107   107       

11 บรหิารธุรกิจ (การเงิน) 19       19   19       

12 บริหารธุรกิจ (การจัดการโลจสิติกส์) 73       73   73       

13 บรหิารธุรกิจ (การตลาดดิจทิัลและการสร้างแบรนด)์ 33       33   33       

14 นิเทศศาสตร์ดิจิทลั 39         39 39       

15 นวัตกรรมสารสนเทศศาสตร์ทางการแพทย์ 18       18 18         

16 เทคโนโลยีมลัติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม *  42         42 42       

17 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 21       21 21         

18 การจัดการสารสนเทศและสื่อดจิิทัล 27         27 27       

19 เทคโนโลยสีารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 19       19 19         

20 วิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม 13       13 13         



ล าดับ หลักสูตร 
นศ. รหัส 62  

(คน) 

ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 
ภาคการศึกษาที่ ภาคการศึกษาที่ ภาคการศึกษาที่ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 
21 วิศวกรรมโยธา 29         29 29       
22 วิศวกรรมไฟฟ้า 37         37 37       
23 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ 29       29   29       
24 วิศวกรรมเคมี 16         16 16       
25  อนามัยสิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามยั, สาธารณสุข 129                   

 
อนามัยสิ่งแวดล้อม (ประมาณการ เนื่องจาก นศ.ยัง
ไม่ได้แยกหลักสูตร)           43         

26 อาชีวอนามัยและความปลอดภยั (ประมาณการ 
เนื่องจาก นศ.ยังไมไ่ด้แยกหลักสูตร)           43         

27 สถาปัตยกรรม 41           41 41     
28 การออกแบบภายใน 11     11 11           
  รวม        1,080           14         192         11       426       707       740       41       -         -    

 

ประมาณการจ านวนนักศึกษาสหกิจศึกษารหัส 62 ที่จะปฏบิัติสหกิจศึกษา 8 เดือน ระบบทวิภาค ข้อมูล ณ 9 มี.ค. 2565  

ล าดับ หลักสูตร 
นศ. รหัส 
62 (คน) 

ปีการศึกษา 2565 

ภาค 1 ภาค 2 
1 ภาษาอังกฤษ หลักสูตรนานาชาติ 15 15 15 
2 การวิเคราะห์โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน 5   5 
3 วิศวกรรมนวัตกรรมดิจิทัล 4 4 4 
4 นิติศาสตร์ (นานาชาติ) 6   6 
  รวม 30 19 30 

 


