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ิ กษาในสถาบนัอดุมศึกษา
่
การพฒ
ั นารปูแบบการจดัการหนวยงานสหกจศึ
นรินทร์ ศรีดอกไม้1* ยุทธชัย บรรเทิงจิตร2 ธีรวุฒิ บุณยโสภณ3 และ สันชัย อินทพิชยั 4
บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปญั หา พัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการหน่ วยงานสหกิจศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา โดยมีขอบเขตของการวิจยั เป็ นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของรัฐ
การดําเนินงานอาศัยกระบวนการหลากหลายวิธปี ระกอบด้วย การศึกษาเอกสาร งานวิจยั กฎหมายและระเบียบที่
เกีย่ วข้อง การเข้าร่วมสัมมนา การสํารวจภาคสนาม การสํารวจข้อมูล สังเกตการณ์แบบไม่มสี ว่ นร่วม หลังจากนัน้ จึงเริม่
ดําเนินการวิจยั ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารและผู้ปฏิบตั ิงานที่เกีย่ วข้องจากสถานศึกษาและสถานประกอบการ
ถึงสถานภาพปจั จุบนั ของการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาของประเทศไทย แล้วนําข้อมูลทีไ่ ด้ทงั ้ หมดมาวิเคราะห์
จุดอ่อน จุดแข็ง ปจั จัยแห่งความสําเร็จ ปญั หาและอุปสรรค โดยทําการสังเคราะห์รูปแบบการจัดการหน่ วยงานสหกิจ
ศึกษาแบ่งออกได้เป็ น 2 ส่วน ประกอบด้วย ด้านโครงสร้างการบริหารหน่ วยงานสหกิจศึกษาและด้านกลไกในการ
สนับสนุ นการดําเนิ นงาน กระบวนการพัฒ นาและจัดทําองค์ป ระกอบของแต่ ละด้านได้ทดลองและประเมินผลหา
ประสิทธิภาพด้วยการประเมินความพึงพอใจหรือการยอมรับของกลุ่มตัวอย่างต่อรูปแบบทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ จากนัน้ จึง
นําไปให้ผทู้ รงคุณวุฒพิ จิ ารณาให้ขอ้ คิดเห็น เสนอแนะ แล้วทําการปรับแก้ไข สรุปได้ว่า รูปแบบการจัดหน่ วยงานสหกิจ
ศึกษานัน้ สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดทําหรือดําเนินการ คือ ด้านโครงสร้างการบริหารหน่ วยงานสหกิจศึกษา หน่ วย
งานสหกิจศึกษาและองค์กรบริหารงานสหกิจศึกษาควรแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ได้แก่ หน่ วยงานกลางระดับมหาวิทยาลัย
หน่ วยงานระดับคณะและหน่ วยงานระดับภาควิชา ส่วนด้านกลไกในการสนับสนุ นการดําเนินงานสหกิจศึกษา ต้องจัด
หรือดําเนินการได้แก่ การจัดประชุมสัมมนา การจัดทําเอกสาร สือ่ ประชาสัมพันธ์ การจัดทําประกาศ ข้อบังคับและการ
จัดทําคู่มอื รองรับการดําเนินสหกิจศึกษา
คําสําคัญ: การจัดหน่วยงานสหกิจศึกษา, โครงสร้างหน่วยงานสหกิจศึกษา, การดําเนินงานสหกิจศึกษา
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The Development of the Managing Model of the Co-operative Education
Department in Academic Institutes
Narin Sridokmai1* Yuthachai Bunterngchit2 Teravuti Boonyasopon3 and Sunchai Inthapichai4

Abstract

This research aimed to study problems regarding co-operative education, to develop and to study
efficiency of the managing model of the co-operation education units in universities. The subjects of this
research composed of science and technology governmental universities. Various research-based processes
were conducted including studies of documents, laws and regulations, attending seminar, survey and nonparticipate observation. The research process was commenced by in-depth interviewing the executive
administrators and involved operators from universities to analyze current situation of management of the
coop program in Thailand. All data obtained was analyzed in term of weakness, strength, opportunity and
treat as well as successive factors. The management of the coop program was synthesized into 2 parts
namely: administrators of the program and supporting mechanism. The developed model with composition in
all aspects has been used and assessed satisfaction by the research subjects and thereafter recommended
by the experts. The model was then adjusted and edited according to the experts’ recommendation. In
conclusion, the development of the managing model of the co-operative education department in academic
institutes comprised of an administration and the coop program division. The administrations are divided into
three levels namely: university level, faculty level, and department level. Supporting mechanism to manage
the coop program including seminars, document, promoted media, announcement and regulations, as well as
manual for the coop program management.
Keywords: the coop program management, the coop program division structure, the coop
program implementation
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1. บทนํา
การผลิตบัณฑิตต้องให้ความสําคัญการจัดการศึกษา
เชิงบู รณาการกับ การทํ า งาน
(Work-integrated
Learning, WIL) ซึ่งเป็ นการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ท่ี
ช่วยให้นักศึกษามีโอกาสในการประยุกต์ความรู้ทกั ษะ
การทํางานและทักษะเฉพาะทีส่ มั พันธ์กบั วิชาชีพ ได้รจู้ กั
ชี วิ ต ที่ แ ท้ จ ริ ง ของการทํ า งานก่ อ นสํ า เร็ จ การศึ ก ษา
นอกจากนี้ สถาบันการศึกษาและสถานประกอบการยัง
ได้ ร ับ ประโยชน์ ใ นเชิ ง ความร่ ว มมือ และการพัฒ นา
ปรับปรุงงาน หลักสูตรการเรียนการสอนการวิจยั และการ
สร้างองค์ความรูใ้ หม่[1] [2] WIL จึงเป็ นแนวทางทีส่ าํ คัญ
ที่ทําให้นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎีไปสู่
การปฏิบตั ไิ ด้จริง มีความสามารถในการปรับตัวแก้ปญั หาที่
เกิดในงานและองค์กรทําให้มคี วามพร้อมในการทํางาน
มากที่สุดเมื่อสําเร็จการศึกษา[3] รูปแบบหนึ่งของการ
จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน ได้แก่ สหกิจ
ศึกษา (Cooperative Education) ซึ่งมหาวิทยาลัยกับ
สถานประกอบการร่ ว มกั น จั ด การศึ ก ษาที่ เ น้ น ให้
นักศึกษาได้รบั ประสบการณ์จากการปฏิบตั ิงานจริงใน
สถานประกอบการ (Work Based Learning, WBL)
ก่อนสําเร็จการศึกษา[4] กระทรวงศึกษาธิการโดย
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.)ได้
ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาสหกิจศึกษา โดยมี
นโยบายส่งเสริมสนับสนุ นการจัดการศึกษาระบบสหกิจ
ศึกษาอย่ างต่ อเนื่ องและยัง่ ยืน เพื่อให้บ ัณฑิตมีความ
สมบูรณ์พร้อมมีคุณภาพและคุณลักษณะทีต่ รงตามความ
ต้องการขององค์ก รผู้ใ ช้บ ัณ ฑิต โดยบูรณาการความ
ร่วมมือระหว่าง สกอ. สมาคมสหกิจศึกษาไทย เครือข่าย
เพื่อ พัฒ นาอุ ด มศึก ษา สถาบัน อุ ด มศึก ษา นั ก ศึก ษา
องค์กรผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตและหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาด้วยสหกิจศึกษา[5] สกอ.
กําหนดเป้าหมายไว้ว่า ในปี 2551 มีจํานวนนักศึกษาสห
กิจศึกษาเพิม่ ขึน้ เป็ น 16,500 คน สถาบันอุดมศึกษาเข้า
ร่ วมโครงการสหกิจศึกษาเพิ่มขึ้นเป็ น 106 แห่ ง และมี
จํานวนองค์กรผู้ใช้บณ
ั ฑิตเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา
เพิม่ ขึน้ อย่างมีคุณภาพและยังยื
่ น 7,040 แห่ง[6] ผลการ
ดํ า เนิ น งานด้า นสหกิจ ศึก ษาจากข้อ มู ล ของ สกอ. ที่
นําเสนอในการสัมมนาและแสดงผลงานด้านสหกิจศึกษา
เครือข่ายสหกิจ ศึกษาภาคกลางตอนบนกลุ่ ม ที่ 1 เมื่อ
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วันที่ 14 กันยายน 2552 ว่า มีจํานวนนักศึกษาสหกิจ
ศึกษา 12,974 คน สถาบัน อุดมศึกษาจัดสหกิจศึกษา
57 แห่ งและสถานประกอบการที่เ ข้าร่ ว มสหกิจศึก ษา
6,265 แห่ง ซึง่ ตํ่ากว่าเป้าหมาย ปญั หาเชิงประจักษ์ใน
การดําเนิ นงานสหกิจศึกษา คือ การจัดการให้ทุ กฝ่ายที่
เกีย่ วข้องทัง้ นักศึกษา บุคลากรของสถาบันการศึกษาและ
สถานประกอบการให้มคี วามรู้ ความเข้าใจในหลักการสหกิจ
ศึกษา จากการประเมินความต้องการและความคาดหวัง
ของบุ คลากรเครือข่ ายสหกิจศึกษาในการส่ งเสริมและ
สนับสนุ นสหกิจศึกษาจาก สกอ. [7] บุคลากรประเมินว่า
สถาบัน อุ ด มศึก ษาของตนเองสามารถบริห ารจัด การ
ด้านสหกิจศึกษาได้เป็ นอย่างดี อยู่ในระดับมากถึงมาก
ที่สุดร้อ ยละ 32.81 อยู่ใ นระดับ ปานกลางถึงน้ อ ยที่สุด
ร้อ ยละ 67.19 ซึ่ง สะท้อ นว่ า บุ ค ลากรส่ว นใหญ่ เ ห็น ว่ า
สถาบัน อุดมศึกษายังบริหารจัดการด้านสหกิจศึกษาได้
ไม่ดี รายละเอียดเป็ นดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ข้อมูลความคิดเห็นทัวไปต่
่ อการดําเนินงาน
สหกิจศึกษา
สถาบันของท่านสามารถบริหาร
จัดการด้านสหกิจศึกษาได้เป็ น
ร้อยละ
อย่างดี
มากทีส่ ดุ
11.50
มาก
21.31
ปานกลาง
47.51
น้อย
16.40
น้อยทีส่ ดุ
3.28
จากความเป็ นมาและความสําคัญของปญั หาดังกล่าว
พบว่า ปจั จัยแห่งความสําเร็จของการจัด สหกิจศึกษา
ต้องอาศัยความร่วมมือและการดําเนินการร่วมกันของ
หลาย ๆ ฝ่ า ย โดยเฉพาะอย่ า งยิ ่ง หน่ ว ยงานที ่มี
บทบาทเกี่ย วข้อ งโดยตรง ได้แ ก่ สถาบัน อุ ด มศึก ษา
และสถานประกอบการ จึงควรศึกษา พัฒนารูปแบบ
การจัดการของหน่ วยงานทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร จัดการงานสห
กิจศึกษาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้การ
ดําเนินงานสหกิจศึกษา การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับสถานประกอบการและการ
เตรีย มความพร้อ มของสถานประกอบการในการจัด
สหกิจศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ ส่งเสริมสนับสนุ นให้
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การจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษามีความต่อเนื่องและ
ยัง่ ยืน โดยใช้ส ถาบัน อุ ด มศึก ษาเฉพาะทางด้า น
วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีข องรัฐ ซึ่ง มีก ารจัด สหกิจ
ศึกษาเป็ นจํานวนมากเป็ นกรณีศกึ ษา
2. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 สหกิจศึกษา
สหกิจศึกษา คือรูปแบบหนึ่งของการจัดการศึกษาเชิง
บู ร ณาการกั บ การทํ า งาน มหาวิ ท ยาลั ย กั บ สถาน
ประกอบการร่ ว มกัน จัด การศึก ษาที่เ น้ น ให้นัก ศึก ษา
ได้ ร ับ ประสบการณ์ จ ากการปฏิบ ัติ ง านจริง ในสถาน
ประกอบการ (Work Based Learning, WBL) ก่อน
สําเร็จการศึกษา โดยให้นกั ศึกษาไปปฏิบตั งิ านเต็มเวลา
ในสถานประกอบการ ได้ทํางานตรงตามสาขาวิชาชีพ
เป็ นเวลา 16 สัปดาห์ (4 เดือน) หรือมากกว่า ทัง้ นี้
นักศึกษาจะไม่อยู่ในสถานะของนักศึกษาฝึ กงาน แต่จะ
เป็ นเสมือนเจ้าหน้าที่หรือพนักงานปฏิบตั ิงานชัวคราว
่
ซึง่ นักศึกษาอาจจะได้รบั สวัสดิการ ค่าจ้างหรือค่าตอบแทน
ตามความเหมาะสม โดยสถานประกอบการจัดหาพีเ่ ลีย้ ง
(Mentor หรือ Job Supervisor) ทําหน้าทีก่ ํากับและดูแล
ทําให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะได้ตรง
ตามความต้อ งการของสถานประกอบการ มีโ อกาส
สร้างความคุน้ เคย ความเข้าใจโลกของการทํางานกับการ
เรียนรู้ การประยุกต์ความรู้ทกั ษะการทํางานและทักษะ
เฉพาะที่สมั พันธ์กบั วิชาชีพพัฒนาทักษะวิชาชีพ พัฒนา
ตนเอง มี ค วามพร้ อ มที่ จ ะเริ่ ม ทํ า งานได้ ท ัน ที เ มื่ อ จบ
การศึกษา [8][9]
2.2 ปจั จัยแห่งความสําเร็จในการจัดสหกิจศึกษา
วิจ ิตร และอลงกต [10] กล่าวว่า ปจั จัยแห่งความ
สําเร็จหลัก คือ 1) สถานศึกษากับสถานประกอบการถือ
เป็ นความรับผิดชอบร่ วมกันในลักษณะหุ้นส่ วนสหกิจ
ศึกษา (Coop Partnership) เป็ นพันธกิจและภาระกิจร่วม
ทีม่ นี โยบายและแผนงานทีช่ ดั เจนและต่อเนื่อง 2) จัดเป็ น
ส่วนหนึ่งของระบบการศึกษา โดยถือเป็ นองค์ประกอบ
สําคัญของหลักสูตรดําเนินการเป็ นระบบครบกระบวนการ
ตามมาตรฐานสหกิจศึกษาและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาศึกษา 3) มีการกําหนดส่วนงานและบุคลากร
ผูร้ บั ผิดชอบการบริหารและการจัดการสหกิจศึกษา ทัง้ ใน
สถานศึกษาและสถานประกอบการ 4) สร้างความพร้อม
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ในองค์กรทีจ่ ดั สหกิจศึกษาให้มคี วามพร้อมทุกด้าน ก่อนที่
จะจัดสหกิจศึกษา 5) มีการติดตามประเมินผลการจัดสห
กิจศึกษาคู่ขนานกับการจัดเพื่อนําผลมาใช้ในการแก้ปญั หา
และพัฒนาการจัดสหกิจให้ดยี งิ่ ขึน้
2.3 โครงสร้างการบริหารหน่วยงานสหกิจศึกษา
โครงสร้างการบริหารหน่วยงานสหกิจศึกษาในประเทศ
ไทย พจมาลย์ และคณะ [11] สรุ ป ว่ า ที่ผ่ า นมามี
สถานศึกษาต่าง ๆ ทีจ่ ดั สหกิจศึกษาใช้รูปแบบการบริหาร
และการจัดการสหกิจศึกษาอยู่ 3 รูปแบบ คือ 1) การ
บริหารและการจัดการสหกิจศึกษาโดยมีหน่ วยงานกลาง
ระดับสถานศึกษา 2) การบริหารและการจัดการสหกิจ
ศึกษาโดยหน่ วยงานกลางระดับคณะวิชาและ 3) การ
บริหารและการจัดการสหกิจศึกษาโดยภาควิชา ใน
ต่างประเทศ สมาคมสหกิจศึกษาแคนนาดา (Canadian
Association for Co-operative Education, CAFCE) [12]
ได้สรุปรูปแบบของการจัดผังองค์กรการบริหาร งานสหกิจ
ศึกษาไว้ 5 รูปแบบ ได้แก่ 1) การบริหาร โดยหน่ วยงาน
กลาง (Centralized Administration) 2) การบริหารงาน
โ ด ย ห น่ ว ย ง า น ร ะ ดั บ ค ณ ะ วิ ช า (Decentralized
Administration) 3) การบริหารงาน แบบผสมระหว่าง
หน่ วยงานกลางและคณะวิ ช า (Centralized
/
Decentralized Administration) 4) การบริหารงานแบบ
คณะทํางานขึน้ ตรงกับส่วนกลาง (Self-Directed Work
Team) และ 5) การบริหารแบบหน่วยงานสหกิจศึกษาและ
แนะแนวอาชีพ (Combined Co-op and Career
Education)
2.4 คู่มอื สหกิจศึกษา
การดําเนินงานสหกิจศึกษา องค์กรที่ดูแลรับผิดชอบ
ด้านสหกิจศึกษาได้มกี ารจัดทําคู่มือสหกิจศึกษาเพื่อให้
เป็ นแนวทางในการดําเนินงานสหกิจศึกษา ในต่างประเทศ
พบว่าคู่มอื สหกิจศึกษามีการจัดทําจากองค์กรหลายระดับ
ทัง้ องค์กรระดับประเทศ องค์กรระดับรัฐหรือหน่ วยงาน
ท้องถิน่ และองค์กรระดับสถานศึกษา ตัวอย่างเช่น
คู่มือสหกิจศึกษา โดยสมาคมสหกิจศึกษาแคนาดา
สาระหลัก ในคู่ มือประกอบด้ วย บทนํ าเกี่ย วกับสหกิจ
ศึก ษา ประวัติ ข องสหกิ จ ศึก ษา สมาคมสหกิจ ศึก ษา
แนวคิดในการจัดสหกิจศึกษา รู ปแบบการบริหารงาน
สหกิจศึกษา การพัฒนาโปรแกรมและแผนการจัดสหกิจ
ศึกษา การจัดการข้อมูล กลยุ ทธในการแสวงหาความ
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ร่วมมือในการจัดสหกิจศึกษา กิจกรรมการดําเนินงานสห
กิจศึกษา [12]
คู่ มื อ สํ า หรั บ สหกิ จ ศึ ก ษา การฝึ ก งานและการลง
ทะเบียนฝึ กงาน โดยคณะกรรมการการศึกษารัฐอิลนิ อยส์
สาระหลัก ในคู่ ม ือประกอบด้ วย บทนํ าเกี่ย วกับสหกิจ
ศึ ก ษา แนวทางสํ า หรั บ กรรมการ สถานศึ ก ษา การ
วางแผนและพัฒ นาสหกิจ ศึก ษา การสร้ า งและรัก ษา
ความสัมพันธ์ท่พี ึงประสงค์กบั องค์กร การประสานงาน
โครงการสหกิจ ศึกษา กฎหมายที่เกี่ย วข้อ ง บทบาท
หน้ า ที่ อ าจารย์ แ ละเจ้ า หน้ า ที่ ส หกิ จ ศึ ก ษา การจั ด
ทรัพยากรสําหรับสหกิจศึกษา การประเมินผล การลง
ทะเบียน หน่ วยงานสหกิจศึกษา ตัวอย่ างหลักสูตรการ
ฝึ กสหกิจศึกษา ข้อคิดบางประการสําหรับสหกิจศึกษา
[13]
คู่ มื อ สหกิ จ ศึ ก ษาสํ า หรั บ อาชี ว ะเทคนิ ค ศึ ก ษา
มหาวิ ท ยาลัย แมสซาชู เ ซตส์
สาระหลัก ในคู่ มื อ
ประกอบด้ ว ย บทนํ า นิ ย ามของสหกิ จ ศึ ก ษา ภาค
การศึกษาของสหกิจศึกษา มาตรฐานบุคลากรสหกิจศึกษา
กฎหมายการฝึ กวิชาชีพสําหรับเยาวชน การวางแผนสห
กิจศึกษา บทบาทหน้าที่ของภาคีสหกิจศึกษา การบูรณา
การวิชาการกับทางเทคนิค สหกิจศึกษาสําหรับผู้พิการ
การลงทะเบียนและการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา เครื่องมือ
ในการประเมินการปฏิบตั ิงาน การเก็บบันทึกงานสหกิจ
ศึกษา ระเบียบข้อบังคับ ตัวอย่างการประยุกต์เข้ากับสห
กิจศึกษา ตัวอย่างข้อตกลงสําหรับสหกิจศึกษา [14]
2.5 ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะจากงานวิจยั
ั หาการ
ปฐมาวดี [15] ศึ ก ษาเรื่ อ งสภาพและป ญ
ดํ า เนิ น งานโครงการสหกิ จ ศึ ก ษามี ข้ อ ค้ น พบและ
ข้อเสนอแนะไว้ว่า 1) การบริหารจัดการโครงการสหกิจ
ศึกษาโดยคณะ/ภาควิชา/สาขาวิชาควร มีการปรับปรุ ง
หลักสูตร โดยการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ทเ่ี กีย่ วข้องทุก
ท่านภายในคณะให้เอื้อต่ อรายวิชาสหกิจศึกษาและควร
สนับสนุ นให้คณาจารย์เข้าร่ วมโครงการฯ มากขึ้น เพื่อ
รองรับจํานวนนักศึกษาทีเ่ ข้าร่วมโครงการฯ ได้อย่างทัวถึ
่ ง
2) ศูนย์ประสานงานสหกิจศึกษา ควรมีบทบาทในการ
ติดต่ อประสานงานสถานประกอบการให้ก ับ คณะหรือ
ภาควิ ช าฯ เพิ่ ม ขึ้น มากกว่ า เดิ ม เพื่ อ ที่ จ ะได้ มี ส ถาน
ประกอบการที่เพียงพอต่ อความต้องการ 3) คณะ/
ภาควิชา/สาขาวิชา ควรมีการกําหนดบุคลากรประจํามา
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ปฏิบตั ิหน้ าที่รบั ผิดชอบงานสหกิจศึกษาโดยตรงเพื่อให้
การปฏิบตั ิมีประสิทธิภาพ และเกิดความต่อเนื่องในการ
บริหารจัดการโครงการสหกิจ ศึกษา จากแผนการ
ดํ า เนิ นงานส่ ง เสริม สหกิจ ศึก ษาในสถาบันอุ ดมศึก ษา
ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2555 [2] ระบุว่า ปญั หาเกีย่ วกับ
ความรู้ ความเข้าใจในหลักการสหกิจศึกษาของทุกฝ่ายที่
เกี่ย วข้อ งทัง้ สถานประกอบการ นั กศึก ษา ตลอดจน
บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาเป็ นปญั หาเชิงประจักษ์ ใน
การดําเนินงานโครงการสหกิจศึกษามาโดยตลอด
นีรนุ ชและคณะ[16]ติดตามผลการส่งนิสิตเข้าปฏิบ ัติ
งานในสถานประกอบการตามโครงการสหกิจศึกษา พบว่า
สถานประกอบการส่วนใหญ่เห็นความสําคัญและประโยชน์
ของโครงการสหกิจศึกษา โดยสถานประกอบการบางแห่ง
ยังไม่เข้าใจสหกิจศึกษาอย่างชัดเจนและคิดว่าโครงการสห
กิจศึกษามีความคล้ายคลึงกับการฝึ กงานจึงไม่ ได้มอบ
หมายงานให้กบั นิสติ ตรงกับสาขาวิชาที่เรียนมากนัก มี
สถานประกอบการจํานวนน้อยเท่านัน้ ทีเ่ ข้าใจและเข้าร่วม
โครงการสหกิจศึกษาในอนาคตหากสถาบัน อุดมศึกษา
เกิดการตื่นตัว โดยจัดให้มรี ะบบสหกิจศึกษาในหลักสูตร
ต่าง ๆ มากขึน้ อาจประสบกับปญั หาในเรื่องจํานวนสถาน
ประกอบการมีจํ ากัดไม่ เพียงพอต่ อการรองรับจํ านวน
นักศึกษา
3. วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
การวิจยั อาศัยกระบวนการหลากหลายวิธี ประกอบด้วย
3.1 การศึกษาเอกสาร งานวิจยั กฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง การเข้าร่ วมสัมนา การสํารวจภาคสนาม
(Field Survey) การสํารวจข้อมูล สังเกตการณ์แบบไม่มี
ส่วนร่วม (Non - participative Observation)
3.2 สัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารและผู้ปฏิบตั งิ านที่
เกีย่ วข้อง (In-depth Interview) จากสถานศึกษาและ
สถานประกอบการ ถึ งสถานภาพป จั จุ บ ัน ของการจัด
การศึกษาระบบสหกิจศึกษาของประเทศไทย กลุ่มตัวอย่าง
ที่ ส ัม ภาษณ์ ใ ช้ ก ารเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเจาะจง
(Purposive sampling) จากสถาบัน การศึก ษาเฉพาะ
ทางด้านวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีข องรัฐจํานวน 4
แห่ง กับสถานประกอบการทางด้า นอุตสาหกรรมการ
ผลิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร จํานวน 6
แห่ง การสัมภาษณ์ แบบแบบมีโครงสร้าง (Structured
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 5 ฉบั บ ที่ 2 กรกฎาคม - ธั น วาคม 2557

Interview) เป็ นการสัมภาษณ์ ท่มี ีการกําหนดหัวข้อไว้แล้ว
ลักษณะคําถามที่ต้องการข้อมูลที่ลึกซึ้ง (Probes) เป็ น
คําถามปลายเปิ ดทีใ่ ห้ผถู้ ูกสัมภาษณ์สามารถตอบได้อย่าง
มีอสิ ระ
3.3 วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ปจั จัยแห่งความ สําเร็จ
ั หาและอุ ปสรรค โดยทํ าการวิเคราะห์ สัง เคราะห์
ปญ
รูปแบบการจัดการหน่วยงานสหกิจศึกษา
3.4 ดําเนินการสร้าง/จัดทําองค์ประกอบของรูปแบบ
การจัดการหน่ วยงานสหกิจศึกษาแต่ละด้าน แล้วประเมิน
ความพึงพอใจ/ความเหมาะสม โดยใช้กลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง หรือการยอมรับจากหน่วยงานทีใ่ ช้เป็ นกรณีศกึ ษา
3.5 นํ า องค์ป ระกอบของรู ป แบบการจัด การ
หน่ ว ยงานสหกิจ ศึก ษาให้ ผู้ท รงคุ ณ วฒิพิจ ารณา ให้
ข้อเสนอแนะโดยการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group
Discussion) ระดมความคิด เห็น จากผู้ เ ชี่ย วชาญที่ มี
ประสบการในด้า นสหกิจ ศึกษา ด้ว ยการเลือ กใช้ก ลุ่ ม
ประชากรแบบเจาะจง โดยเชิญ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิท่ีร่ ว ม
สนทนาเป็ นผูท้ รงคุณวุฒจิ ากสถานศึกษาจํานวน 4 คน
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ มหาวิทยาลัยราชมงคล
พระนคร และผูท้ รงคุณวุฒจิ ากสถานประกอบการ 8 คน
จาก บริษทั เจริญโภคภัณฑ์วศิ วกรรมจํากัด บริษทั ซี.พี.
แลนด์ จํากัด (มหาชน) บริษัทฤทธา จํากัด บริษัท
อิน ทรชัย คอนสตรัค ชัน่ จํ า กัด บริษัท ไทยโพลีค อนส์
จํากัด (มหาชน) บริษัทเวสเทิร์น ดิจ ิตลั (ประเทศไทย)
จํากัดและบริษทั บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จํากัด
4. ผลการวิ จยั
รูปแบบการจัดการหน่ วยงานสหกิจศึกษาแบ่งออกได้
เป็ น 2 ส่วน ซึ่งประกอบด้วยด้านโครงสร้างการบริหาร
หน่ วยงานสหกิจศึกษาและด้านกลไกในการสนับสนุ นการ
ดําเนินงานสหกิจศึกษา
4.1 ผลการพัฒ นาด้า นโครงสร้า งการบริห าร
หน่ วยงานสหกิจศึกษา โครงสร้างการบริหารหน่ วยงาน
สหกิจ ศึกษาที่ผู้วิจ ัย ได้พฒ
ั นาขี้นมีอ งค์ป ระกอบอยู่ 3
ส่ว น คือ โครงสร้างหน่ วยงาน สหกิจ ศึกษา องค์ก ร
บริหารงานสหกิจศึกษาและทรัพยากรสนับสนุ น ซึ่ง มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
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โครงสร้างหน่ วยงานสหกิจศึกษา แบ่ งเป็ น 3 ระดับ
ได้แก่ หน่ วยงานกลางของมหาวิทยาลัย เป็ นศูนย์กลาง
การดําเนิ นงานและการบริหารจัดการ ต่ าง ๆ ของ
โครงการสหกิ จ ศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายของ
มหาวิ ท ยาลั ย และรัฐ บาล หน่ ว ยงานระดับ คณะวิ ช า
รับผิดชอบในการส่ งเสริม ประสานงานการจัดสหกิจ
ศึกษาในคณะและหน่ วยงานกลางระดับมหาวิท ยาลัย
หน่ ว ยงานระดับ ภาควิช า/สาขาวิช ารับผิด ชอบในการ
จัดทําหลักสูตร แผนการสอนและเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษา พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษาและ
สถานประกอบการ จัดอาจารย์ท่ปี รึกษา อาจารย์นิ เทศ
นักศึกษาสหกิจศึกษาและประสานงานการจัดสหกิจศึกษา
ในคณะและหน่วยงานสหกิจศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
องค์ ก รบริห ารงานสหกิจ ศึก ษา มีค ณะ กรรมการ
ดํ า เนิ น การโครงการสหกิ จ ศึ ก ษาประจํ า หน่ วยงาน
ประกอบด้ ว ย คณะกรรมการสหกิ จ ศึ ก ษาระดั บ
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการสหกิจศึกษาระดับคณะวิชา
และคณะกรรมการสหกิจศึกษาระดับภาควิชา
ทรัพยากรสนั บสนุ นทรัพยากรสําคัญที่ควรจัดให้มี
ประจําศูนย์หรือหน่วยงานสหกิจศึกษา ได้แก่ 1) บุคลากร
ประจําศูนย์/สํานักงานสหกิจศึกษา เช่น ฝ่ายบริหารงาน
ทัว่ ไป ฝ่ า ยพัฒ นางานสหกิ จ ศึ ก ษาฝ่ า ยข้ อ มู ล และ
สารสนเทศ งานทะเบียนและวัดผล เป็ นต้น 2) อาคาร
สถานที่ เช่ น สํ า นั ก งานปฏิบ ัติ ก ารสหกิจ ศึก ษา ห้ อ ง
ประชุ ม/รับแขก 3) อุ ปกรณ์ ครุ ภัณฑ์สํ านั กงาน เช่ น
เฟอร์นิ เจอร์สํานั กงาน เครื่องถ่ ายเอกสาร/สแกนเนอร์
เครื่องพิมพ์ เครื่องโทรสาร โทรศัพท์ ระบบอินเตอร์เน็ต
เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Projector กล้อง
ถ่ายรูป วีดที ศั น์ เป็ นต้น
4.2 ผลการพัฒ นากลไกในการสนั บ สนุ น การ
ดําเนินงานสหกิจศึกษา ได้แก่
การจัดประชุมสัมมนาหน่ วยงานสหกิจศึกษาต้องจัด
ประชุมสัมนาบุคลากรในสถาบันการศึกษาเพื่อให้บุคลากร
เข้าใจในการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาและสร้าง
ความตระหนักถึงความสําคัญและประโยชน์ของการจัด
การศึก ษาระบบสหกิจ ศึก ษา การวางแผนดําเนิ นการ
จัดการเรียนการสอนในรูป แบบที่เป็ นสหกิจศึกษาและ
บุคลากรได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นสามารถนํ าความรู้/
แนวคิ ด ไปปรั บ ใช้ ใ นการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด
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การศึก ษาระบบสหกิจ ศึก ษาของสถาบัน การศึก ษา
โดยจัดทําเป็ นโครงการประชุ มสัม นาในมหาวิท ยาลัย
เฉพาะทางด้า นวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีท่ีใ ช้เ ป็ น
กรณี ศึก ษาจํ า นวน 3 โครงการ ได้ แ ก่ 1) โครงการ
บรรยายพิเศษเริม่ ต้นโครงการ สหกิจศึกษา เรื่อง “การ
ดําเนินงานสหกิจศึกษา : ข้อดีและข้อจํากัด” ผลการ
ประเมิ น ความพึง พอใจอยู่ ใ นระดับ พึ ง พอใจมาก มี
ค่าเฉลี่ย 4.06 2) โครงการสัมมนาเรื่อง “ทําไมต้องสห
กิจศึกษา สหกิจศึกษาจัดอย่างไร” ผลการประเมินความ
พึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 3.75 และ
3)โครงการสัม มนาเรื่อ ง “การนํ า เสนอแผนงานและ
หลักสูตรตามมาตรฐานสหกิจศึกษา” ผลการดําเนินงาน
มี ค ณะวิ ช าได้ นํ า เสนอแผนงานและหลั ก สู ต รตาม
มาตรฐานสหกิจศึกษาและแลกเปลีย่ นความคิดเห็นด้าน
แผนการดําเนิน งาน จํา นวน 6 คณะวิชา มีจํา นวน
หลั ก สู ต รตามมาตรฐานสหกิ จ ศึ ก ษา 18 หลั ก สู ต ร
เพิม่ ขึน้ จากเดิมทีเ่ คยดําเนินการอยู่ 3 คณะวิชา จํานวน
4 หลักสูตร
การจัดทําเอกสารสื่อประชาสัมพันธ์ เป็ นการสนับสนุ น
การดําเนินงานสหกิจศึกษาเพื่อเสริมสร้าง ความรู้ความ
เข้า ใจในสหกิจ ศึกษา สนับสนุ นการดําเนินงานสหกิจ
ศึกษา จูงใจให้บุคลากรเข้าร่วมดําเนินงานสหกิจศึกษา
และสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ โดยการ
จัด ทํ า เป็ น แผ่ น พับ ประชาสัม พัน ธ์ เ ชิญ ชวนให้ส ถาน
ประกอบการสมัค รเป็ น สมาชิก ของหน่ ว ยงานสหกิจ
ศึกษา แผ่นพับประชาสัมพันธ์แนะนําหน่ วยงานสหกิจ
ศึกษาและสื่อผสม ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สมัครเป็ น
สมาชิก ของหน่ ว ยงานสหกิจ ศึก ษา รูป แบบของสื่อ มี
รูปภาพและอักษรประกอบคําบรรยายบรรจุลงแผ่นซีดี
ผลการดําเนินงานหน่ วยงานในมหาวิทยาลัยที่ใช้เป็ น
กรณีศึกษายอมรับและนํ าไปใช้ใ นการดําเนินงานของ
หน่วยงาน
การจัดทําประกาศข้อบังคับเพื่อสนับสนุ นและรองรับ
การดํ า เนิ น งานสหกิ จ ศึ ก ษานั บ เป็ นสิ่ ง จํ า เป็ นที่
สถานศึก ษาต้ อ งจัด ทํ า ทัง้ นี้ เ นื่ อ งจากการจัด สหกิจ
ศึกษาเป็ นการดําเนินร่วมกันทัง้ สถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ นักศึกษาไปฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพนอก
สถานศึกษา ประกาศ ข้อบังคับด้านการบริหาร การเงิน
ต้องเอื้อและสนับสนุ นภารกิจ ในการดํา เนินงานสหกิจ
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ศึกษา โดยจัดทําเป็ นข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วย
สหกิจ ศึก ษา และประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อ ง กํา หนด
อัต ราเบี้ย ประชุ ม ค่ า ตอบแทน และค่ า ใช้จ่ า ยในการ
บริห ารงานโครงการสหกิจ ศึก ษา ผลการดํ า เนิ น งาน
มหาวิทยาลัยทีใ่ ช้เป็ นกรณีศกึ ษายอมรับและนําไปใช้ใน
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
การจัดทําคู่มือสําหรับการดําเนิน งานสหกิจศึกษา
เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจในสหกิ จ ศึ ก ษา
สนับสนุ นการดําเนินงานสหกิจศึกษา จูงใจให้บุคลากร
เข้าร่วมดําเนินงานสหกิจศึกษา การวัดและประเมินผล
สหกิจ ศึก ษาและความร่ ว มมือ กับ สถานประกอบการ
สาระในคู่ มือ ประกอบด้ ว ยความหมายและหลัก การ
ของสหกิจศึกษา บทบาทหน้าที่ของนักศึกษา อาจารย์
ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษากระบวนการสหกิจ
ศึกษาและคําแนะนําในการจัดทําโครงงานสหกิจศึกษา
บทบาทของสถานประกอบการกับสหกิจศึกษาและสิทธิ
ประโยชน์จากการจัดสหกิจศึกษา ได้ค่มู อื สหกิจศึกษา
เป็ น 2 ฉบับ คือ คู่มอื สหกิจศึกษาสําหรับนักศึกษาและ
อาจารย์ทป่ี รึกษา การประเมินความเหมาะสมของคู่มอื
จากผูป้ ระเมินซึง่ เป็ นนักศึกษาทีก่ าํ ลังปฏิบตั สิ หกิจศึกษา
10 คนและอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 10 คน ผลการ
ประเมินโดยรวมเห็นว่าคู่มอื มีความเหมาะในระดับมาก มี
ค่ า เฉลี่ ย 4.34 คู่ มื อ สห กิ จ ศึ ก ษ าสํ า หรั บ สถา น
ประกอบการ การประเมินความเหมาะสมของคู่มอื จากผู้
ประเมินซึ่งเป็ นบุ คลากรของสถานประกอบการทัง้ ที่เคย
และยังไม่ เคยรับนักศึกษาสหกิจจํานวน 10 แห่ ง ผลการ
ประเมินโดยรวมเห็นว่าคู่มอื มีความเหมาะในระดับมาก มี
ค่าเฉลีย่ 4.31
5. สรุปผล
รูปแบบการจัดการหน่ วยงานสหกิจศึกษาทีผ่ ู้วจิ ยั แบ่ง
ออกได้เป็ น 2 ส่วน คือด้านโครงสร้างการบริหารหน่ วยงาน
และด้านกลไกในการสนับสนุ นการดําเนินงานสหกิจศึกษา
การพัฒนาในแต่ละด้านมีผลการประเมินความพึงพอใจหรือ
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ในส่วนทีใ่ ช้กรณีศกึ ษาจาก
หน่ วยงานผลเป็ นที่ยอมรับและนํ าไปใช้ดําเนิ นงาน เมื่อ
นํ าไปเสนอให้ผู้ทรงคุ ณวุ ฒิพิจารณา ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในแต่ละด้านสอดคล้อง กับที่ได้ดําเนินการไว้
สรุ ปได้ว่ ารู ปแบบการจัดการหน่ วยงานสหกิจศึกษาใน
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 5 ฉบั บ ที่ 2 กรกฎาคม - ธั น วาคม 2557

สถาบันอุ ดมศึกษาที่พ ัฒนาขึ้นนี้ สามารถนํ าดําเนิ นการ
จั ด สหกิ จ ศึ ก ษาในสถาบั น อุ ดมศึ ก ษาได้ อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพ โดยรูปแบบการจัดการหน่วยงานสหกิจศึกษา
ส่วนแรก คือ ด้านโครงสร้างการบริหารหน่ วยงาน สหกิจ
ศึกษา สถาบันการศึกษาต้องจัดโครงสร้างหน่ วยงานสห
กิจศึกษา องค์กรบริหารงานสหกิจศึกษาและทรัพยากร
สนั บ สนุ น ส่ ว นที่ ส องด้ า นกลไกในการสนั บ สนุ น การ
ดําเนินงานสหกิจศึกษา ได้แก่ การจัดประชุมสัมมนา การ
จัดทําเอกสารสื่อประชาสัมพันธ์ การจัด ทํา ประกาศ
ข้อบังคับเพื่อสนับสนุ นและรองรับการดําเนินงานสหกิจ
ศึกษา การจัดทําคู่มอื สําหรับการดําเนินงานสหกิจศึกษา
รูปแบบการจัดหน่ วยงานสหกิจศึกษาทัง้ 2 ส่วน จะ
เป็ นกลไกร่วมกันในการเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจให้
บุคลากรในการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา สร้างความ
ตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ และประโยชน์ ข องการจั ด
การศึกษาระบบสหกิจ ศึกษา จูงใจให้บุคลากรเข้าร่วม
ดําเนินงานสหกิจศึกษาสนับสนุ นการดําเนินงานสหกิจ
ศึกษาเกิดประสิทธิภาพมีความต่อเนื่องและยังยื
่ น
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