แผนการดําเนินงานสงเสริมสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ระหวางป พ.ศ.2551-2555

โดย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สมาคมสหกิจศึกษาไทย และเครือขายเพื่อการ
พัฒนาอุดมศึกษา
นายเจนศิริ จันทรศิริ รวบรวม วันที่ 25 มิถุนายน 2551

สหกิจศึกษา คือ อะไร
สหกิจศึกษา (Co-operative Education) เปนระบบการศึกษาที่เนนประสบการณที่ไดรับจากการ
ปฏิบัติงานจริงในองคกรผูใชบัณฑิต (Work-based learning) โดยใหนักศึกษาไปปฏิบัติงานจริงเต็มเวลา และได
ทํางานตรงตามสาขาวิชาวิชาชีพ และมีประโยชนตอองคกรผูใชบัณฑิต ซึ่งกําหนดงานเปนโครงงานพิเศษที่
สามารถทําสําเร็จไดภายใน 4 เดือน โดยองคกรผูใชบัณฑิตจะจัดหาพี่เลีย้ ง (Mentor หรือ Job Supervisor) ทํา
หนาทีก่ ํากับและดูแล การทํางานของนักศึกษาสหกิจศึกษา ชวยใหบัณฑิตสามารถเรียนรู และพัฒนาทักษะ
ที่เปนความตองการขององคผูใชบัณฑิตไดเปนอยางดี จึงมีการขยายและนําสหกิจศึกษาไปใชอยางแพรหลาย
ปจจุบันสถานการณของโลกเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว
การแขงขันของตลาดแรงงานคอนขางสูง
ลักษณะของบัณฑิตที่ตลาดแรงงานตองการ มีความเปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ ทักษะทีอ่ งคกรผูใชบัณฑิต
ตองการใหมีในตัวบัณฑิตไดแก ความรูความสามารถและทักษะวิชาชีพ การวางแผนการทํางานอยางมีระบบ
ความรูความสามารถในการรับรู การตัดสินใจและแกปญ
 หา มนุษยสัมพันธ ความคิดริเริ่ม ระเบียบวินัย ศีลธรรม
จริยธรรม การสื่อสาร การนําเสนอและการเปนผูนาํ เปนตน ทักษะเหลานี้จะเรียนรูแ ละพัฒนาไดเมื่อนักศึกษาไดมี
โอกาสไปปฏิบตั ิงานจริงในองคกรผูใชบัณฑิต การเรียนการสอนเฉพาะแตในหองเรียนหรือในหองปฏิบัติการไม
เพียงพอ นักศึกษาจําเปนตองมีทกั ษะของงานอาชีพและทักษะดานพัฒนาตนเองถือเปนความจําเปนของทุกฝายที่
เกี่ยวของ ทั้งสถาบันอุดมศึกษาในฐานะผูผลิต องคกรผูใชบัณฑิตในฐานะผูใช และสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาในฐานะผูสนับสนุนดานนโยบายและทรัพยากร ตองรวมมือกันเพื่อเรงสรางและพัฒนาความรู
ความสามารถของกําลังคนใหตรงกับความตองการของภาคองคกรผูใชบัณฑิตโดยเร็ว
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาอุดมศึกษาไทย
โดยเฉพาะอยางยิง่ การพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตใหตรงกับความตองการของผูใชบณ
ั ฑิต และสามารถแขงขันไดใน
ระดับสากล สหกิจศึกษาเปนแนวทางหนึ่งที่มีความสําคัญยิ่งในการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิต จึงมีนโยบายที่จะ
สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาอยางตอเนื่องและยั่งยืน เพื่อใหบัณฑิตมีความสมบูรณ
พรอม มีคุณภาพและคุณลักษณะที่ตรงตามความตองการขององคกรผูใชบัณฑิต โดยบูรณาการความรวมมือ
ระหวางสถาบันอุดมศึกษา สมาคมสหกิจศึกษาไทย เครือขายเพือ่ การพัฒนาอุดมศึกษา และองคกรผูใ ช
บัณฑิต ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการจัดการอุดมศึกษา รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศโดยรวมตอไป
จากแนวนโยบายดังกลาวสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงกําหนด วัตถุประสงค เปาหมาย กล
ยุทธ และมาตรการหลัก รวมทัง้ โครงการและกิจกรรมในการสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา
และมุงขยายผลใหมีการนําไปสูการปฏิบัติตอไป
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วัตถุประสงค
1) เพื่อพัฒนาบัณฑิตทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สังคมศาสตร และมนุษยศาสตร ใหมี
คุณลักษณะและสมรรถนะทีต่ รงตามความตองการขององคกรผูใชบัณฑิต
2) เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาซึ่งเปนภาคผูผลิตบัณฑิตไดเชื่อมโยงสัมพันธกับองคกรผูใชบัณฑิตและเกิด
การบูรณาการความรวมมือ ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การวิจยั และการสรางองคความรูใหม
3) เพื่อใหองคกรผูใชบัณฑิตไดรับประโยชนจากโครงงานหรืองานทีน่ ักศึกษาปฏิบตั ิ อีกทัง้ ใชประโยชน
จากสหกิจศึกษาเปนแนวทางหนึ่งในการสรรหา และพัฒนาบุคลากรทีม่ ีประสิทธิภาพ
4) เพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ

เปาหมาย
1) เสริมสรางใหเกิดความรู ความเขาใจในหลักการสหกิจศึกษาแกทกุ ฝายที่เกี่ยวของโดยตรง คือ
สถาบันอุดมศึกษา (อาจารย บุคลากรและนักศึกษา) องคกรผูใชบัณฑิต และภาคสังคม โดยการทําประชาสัมพันธ
เชิง ความรูทวั่ ไปแกภาคสังคม และความรูเชิงลึกสําหรับกลุมที่ตองบริหารจัดการ การดําเนินงานสหกิจศึกษาไดแก
กลุมสถาบันอุดมศึกษาและองคกรผูใชบัณฑิต
2)
การใชสหกิจศึกษาเปนแนวทางหนึ่งในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทยใหผลิตบัณฑิตที่มี
สมรรถนะตรงตามความตองการของผูใชบัณฑิตใหมากที่สุด ลดผลการสูญเปลาในการผลิตบัณฑิต และนําพา
ประเทศใหสามารถแขงขันได โดยสงเสริมและสนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษาเขารวมโครงการ สหกิจศึกษาเพิม่ ขึ้น
อยางมีคุณภาพและยัง่ ยืนตามมาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากําหนด
จากจํานวน
สถาบันอุดมศึกษาที่มี 88 สถาบัน ในปการศึกษา 2549 ใหเพิ่มขึน้ รอยละ 10 ตอปการศึกษา เปน 97, 106, 117,
129, 142 และ เปน 156 สถาบันอุดมศึกษาใน ปการศึกษา 2555 โดยไมจํากัดสาขาวิชาชีพหรือหลักสูตร
3) จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรสหกิจศึกษามีคุณภาพเปนที่นา พึงพอใจขององคกร ผูใช
บัณฑิตเพิ่มขึน้ ตามเกณฑประเมิน (Base Line) ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่สํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาจะจัดทําขึ้น และมีจํานวนนักศึกษาสหกิจศึกษาเพิ่มขึ้นรอยละ10 ตอปการศึกษา จาก 13,630 คนในป
การศึกษา 2549 เพิ่มขึ้นเปน 15,000 16,500 18,150 20,000 22,000 และเปน 24,000 คนในปการศึกษา 2555
4) จํานวนองคกรผูใชบัณฑิตเขารวมโครงการสหกิจศึกษาเพิ่มขึ้นอยางมีคุณภาพและยั่งยืนรอยละ 10 ตอ
ปการศึกษา จาก 5,810 องคกรในปการศึกษา 2549 เพิ่มขึ้นเปน 6,400 7,040 7,750 8,530 9,400 และเปน
10,340 องคกรในปการศึกษา 2555

กลยุทธและมาตรการหลัก
1) การเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษา ไดแก การเผยแพรความรูในวงกวางแกภาค
สังคมทัว่ ไป การอบรมเชิงปฏิบัติการ สหกิจศึกษาแกสถาบันอุดมศึกษา การสงเสริมการวิจยั ที่เกี่ยวของกับ สหกิจ
ศึกษา และการสงเสริมแนวปฏิบัติสหกิจศึกษาที่ดี (Good Practices) ใหกวางขึน้
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2) การกําหนดมาตรฐานการดําเนินงานสหกิจศึกษาไทย ทั้งในสวนของสถาบันอุดมศึกษา และองคกรผูใช
บัณฑิต
3) การสงเสริมและสนับสนุนสหกิจศึกษาไทย โดยใชมาตรการตาง ๆ เชน การแตงตัง้ คณะกรรมการ
สงเสริมพัฒนาสหกิจศึกษา มาตรการจูงใจในดานภาษี การสงเสริมการลงทุน ประกาศเกียรติคุณ และการกําหนด
เปนตัวชีว้ ัด ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เปนตน
4) การสงเสริมและสนับสนุนสหกิจศึกษานานาชาติ เพือ่ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของสหกิจศึกษา
ไทย
5) การติดตามประเมินผล จัดใหมีการติดตามประเมินผล การดําเนินงานสหกิจศึกษาขององคกรตาง ๆ ที่
เกี่ยวของอยางเปนระบบ

มาตรฐานการดําเนินงานสหกิจศึกษาไทย
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงกําหนดมาตรฐานการบริหารจัดการสหกิจศึกษาเปน
การเฉพาะ ทั้งในสวนของสถาบันอุดมศึกษา และองคกรผูใชบัณฑิต เพื่อเปนแนวทางในการสนับสนุน
สงเสริมสถาบันอุดมศึกษาใหดําเนินการในทิศทางเดียวกัน ดังนี้
(1) มาตรฐานการบริหารงานสหกิจศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษาที่มนี โยบายให
นําสหกิจศึกษามาใชในการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตควรมีระบบการบริหารงานสหกิจศึกษา ดังตอไปนี้
(1.1) จัดใหมอี งคกรบริหารงานสหกิจศึกษาในระดับสถาบัน ประกอบดวย
ก. ศูนยสหกิจศึกษา (หรืออาจเรียกชื่ออยางอืน่ แตมีภารกิจเชนเดียวกัน) ศูนยสหกิจศึกษาจะปฏิบตั ิหนาที่
เปนผูบริหารจัดการการดําเนินงานสหกิจศึกษาของสถาบัน
อยูภายใตการกํากับดูแลของฝายวิชาการ มี
ผูอํานวยการเปนผูบริหารสูงสุดที่ตองรายงานตรงตอรองอธิการบดีฝายวิชาการ
มีนกั วิชาการศึกษาสหกิจ
(Cooperative Education Coordinator) ทําหนาที่ประสานงานกับคณะ และองคกรผูใชบัณฑิต
ข. คณะกรรมการสงเสริมสหกิจศึกษา คณะกรรมการสงเสริมสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษานี้ แตงตั้ง
โดยสภาสถาบันอุดมศึกษา ประกอบดวย อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายเปนประธานกรรมการ
ควรประกอบดวย คณาจารยของสถาบัน ตัวแทนภาคผูใชบัณฑิต และศิษยเกาทีเ่ ปนเจาขององคกรผูใชบัณฑิต
คณะกรรมการชุดนี้ มีภารกิจสําคัญคือการกําหนดนโยบายในดานการปรับปรุงหลักสูตรการคัดเลือกองคกรผูใ ช
บัณฑิต การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของฝายตางๆ รวมทัง้ การสนับสนุนงบประมาณ และการตั้งอาจารย
นิเทศ พรอมทั้งตองรายงานการดําเนินงานตอสภาสถาบันอุดมศึกษาเปนประจําทุกป สถาบันอุดมศึกษาที่เริ่ม
งานสหกิจศึกษาระยะแรก อาจเริ่มจากการแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมสหกิจศึกษากอน เมื่อมีรูปแบบการบริหาร
จัดการสหกิจศึกษาที่ชัดเจนแลว จึงจัดตัง้ ศูนยสหกิจศึกษาในภายหลัง
(1.2) การบริหารงานสหกิจศึกษาในระดับคณะ
ก. อาจารยผูประสานงานสหกิจศึกษา (Cooperative Education Coordinator) แตงตั้งโดยคณบดี ให
รับผิดชอบในการสงเสริมและประสานงานการจัดสหกิจศึกษาในคณะ
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ข. อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา (Cooperative Education Advisor) ไดรับมอบหมายจากคณบดีใหเปน
ผูนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมและประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
มีความสําคัญในการเชื่อมโยงสถาบันอุดมศึกษากับองคกรผูใชบัณฑิต เปนผูถ ายทอดความรูเทคโนโลยีที่เปน
ความตองการขององคกรผูใชบัณฑิตกลับไปยังสถาบันอุดมศึกษา
ค. การคัดเลือกองคกรผูใชบณ
ั ฑิต คณะจะตองเปนผูพ ิจารณาองคกรผูใ ชบัณฑิตวาเปนองคกรที่ไดรับการ
รับรอง หรือจดทะเบียนกับกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย กระทรวงแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย สมาคมหอการคาแหงประเทศไทย หรือองคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของ รวมทัง้ พิจารณาลักษณะงานที่
เหมาะสมและเพิ่มพูนประสบการณใหกับนักศึกษาที่จะไปปฏิบัติงาน
จ. การคัดเลือกนักศึกษาทีจ่ ะไปปฏิบัติงาน ณ องคกรผูใชบัณฑิต คณะจะตองดําเนินการคัดเลือก
นักศึกษาที่ไดรบั การเตรียมความพรอมในการปฏิบัติงานจากสถาบันฯ เรียบรอยแลว โดยคัดเลือกนักศึกษาทีม่ ี
คุณสมบัติเหมาะกับงานทีจ่ ะไปปฏิบัติ มีความพรอมทางวิชาการ ความพรอม ในเรือ่ งศักยภาพในการปฏิบัติงาน
นั้น ๆ
ฉ. การนิเทศ คณะจะตองจัดตารางการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษาทุกคนใหกับอาจารย โดยให
กําหนดการนิเทศงานเปนภาระงานของอาจารย และสามารถนํามาประกอบการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการได
ช. การแลกเปลี่ยนประสบการณของนักศึกษาสหกิจศึกษา ภายหลังจากการไปปฏิบัติงาน ณ องคกรผูใช
บัณฑิตแลว คณะตองจัดเวทีใหนกั ศึกษาสหกิจศึกษานําเสนอประสบการณที่ตนไดรับจากการไปปฏิบัติงาน ณ
องคกรผูใชบัณฑิต รวมทัง้ จัดนิทรรศการแสดงผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาในแตละภาคการศึกษา
ดวย
ซ. การประเมินผลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะจะตองกําหนดหรือจัดทําคูมือใน
การวัดและประเมินผลการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ องคกรผูใชบณ
ั ฑิตของนักศึกษาทุกคน โดยองคประกอบ
ของผูรวมประเมินผล คือ อาจารยนิเทศ ผูประสานงานโครงการสหกิจศึกษาระดับสถาบันพี่เลี้ยงของนักศึกษา
(Job Advisor) เพื่อนํามาประกอบการปรับปรุงหลักสูตร และพัฒนาการเรียนการสอน
(1.3) มาตรฐานดานการบริหารหลักสูตร สถาบันอุดมศึกษาที่มนี โยบายใหนาํ สหกิจศึกษามาใชในการ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิตควรมีมาตรฐานการบริหารหลักสูตร ดังตอไปนี้
ก. หลักสูตรที่กําหนดใหจดั แบบสหกิจศึกษา จะตองกําหนดจํานวนหนวยกิตของรายวิชาสหกิจศึกษาไม
ต่ํากวา 9 หนวยกิต โดยกําหนดใหนักศึกษาชัน้ ปที่ 3 หรือปที่ 4 ในหลักสูตรนัน้ ๆไดปฏิบัติงานเต็มเวลาในองคกร
ผูใชบัณฑิตเปนเวลาไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา (ระบบทวิภาค หรือไตรภาคก็ได แตภาคการศึกษา สหกิจศึกษา
ตองไมเปนภาคการศึกษาสุดทาย)
และมีการเตรียมความพรอมใหนกั ศึกษากอนไปปฏิบัติงานในองคกรผูใช
บัณฑิต
ข. หลักสูตรควรไดรับการพัฒนาจากคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งประกอบดวย คณาจารย ผูแทน
จากองคกรผูใชบัณฑิต ผูแ ทนจากสมาคมวิชาชีพ เพื่อใหหลักสูตรพัฒนาตรงตามความตองการขององคกรผูใช
บัณฑิต
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ค. หลักสูตรควรกําหนดลักษณะงานที่เหมาะกับหลักสูตร และแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาใน
หลักสูตรที่ไปปฏิบัติงาน ณ องคกรผูใชบัณฑิต
(2.) มาตรฐานการบริหารงานสหกิจศึกษาขององคกรผูใชบณ
ั ฑิต องคกรผูใชบัณฑิตที่จะรวม
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต โดยการรับนักศึกษาไปปฏิบัติงานเต็มเวลา ณ องคกรผูใชบณ
ั ฑิต ควรมีระบบ
การบริหารงานเพื่อใหไดมาตรฐานการบริหารงาน ดังนี้
(2.1) การจัดองคกรรองรับ กําหนดใหเปนภาระงานของฝายบริหารงานบุคคล (Human Resource
Management) ที่จะตองจัดบุคลากรใหทําหนาทีเ่ ปนผูประสานงานสหกิจศึกษา (Cooperative Education
Coordinator) และพี่เลีย้ ง (Job Supervisor/Mentor) โดยกําหนดหนาที่ ดังนี้
ก. ผูประสานงานสหกิจศึกษา (Cooperative Education Coordinator) รับผิดชอบในการประสานงานกับ
สถาบันอุดมศึกษา เรื่องตําแหนงงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา การอํานวยความ
สะดวกใหกับนักศึกษา และการนิเทศของอาจารยที่ปรึกษา
ข. พีเ่ ลี้ยง (Job Supervisor/Mentor) ทําหนาที่กาํ หนดงานใหนกั ศึกษาปฏิบัติ ดูแล และใหคําแนะนําและ
ปรึกษาในการปฏิบัติงาน และการทําโครงงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา รวมทัง้ ทําหนาทีป่ ระเมินผลการทํางาน
นักศึกษาสหกิจศึกษา พี่เลี้ยงจะเปนผูใกลชิดกับนักศึกษาสหกิจศึกษามากที่สุด
(2.2) การกําหนดภารกิจของผูปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ก. ตําแหนงงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา องคกรผูใชบัณฑิตควรกําหนดงานทีม่ ีคุณภาพ หรือเปนงานที่
เนนประสบการณการทํางาน (Work Integrated Learning) ที่ตรงกับสาขาวิชาชีพของนักศึกษา และเปนงานทีเ่ ปน
ประโยชนตอองคกร องคกรผูใชบัณฑิตควรแจงสถาบันอุดมศึกษาใหทราบตําแหนงงาน ภาระงาน และคุณสมบัติ
ของนักศึกษาที่จะไปปฏิบัติงาน ณ องคกรผูใชบัณฑิตลวงหนา เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาใชประกอบการพิจารณา
คัดเลือกนักศึกษา และเตรียมความพรอมใหกอนการไปปฏิบัติงาน ณ องคกรผูใชบัณฑิต
ข.โครงงาน (Project Based Learning) องคกรผูใชบัณฑิตควรกําหนดโครงงานที่ตอ งการใหนักศึกษาสห
กิจศึกษาทํา หรือ อาจเปดโอกาสใหนักศึกษาสหกิจศึกษารวมคิดกับพี่เลี้ยงในการกําหนดหัวขอโครงงานก็ได
(2.3) การอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
เมื่อองคกรผูใชบัณฑิตกําหนดตําแหนงงาน พนักงานทีจ่ ะทําหนาที่พเี้ ลี้ยงแลว เมื่อนักศึกษามารายงานตัว
ควรมีการปฐมนิเทศใหนกั ศึกษารูจักองคกรผูใชบัณฑิต สายการบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน กฎระเบียบทีพ่ นักงาน
ทุกคนควรทราบ เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทัง้ จัดเตรียมอุปกรณที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน และ
ใหสิทธิในการใชอุปกรณตาง ๆ เทียบเทาพนักงานประจําขององคกรผูใชบัณฑิต
(2.4) สวัสดิการและคาตอบแทน องคกรผูใ ชบัณฑิตควรจัดสวัสดิการ และจายคาตอบแทนใหนักศึกษา
สหกิจศึกษาในอัตราเทียบเทาหรือมากกวาที่จา ยคาจางใหกับลูกจางรายวันขององคกรผูใชบัณฑิต หรืออาจจาย
คาตอบแทนในรูปของการจัดที่พัก และอาหารใหนักศึกษาสหกิจศึกษาในระหวางการปฏิบัติงานก็ได
รวบรวมจาก เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สหกิจศึกษา:นโยบาย กลยุทธและการนําไปสูการปฏิบัติ”
จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารวมกับสมาคมสหกิจศึกษาไทย 24มิ.ย.51

